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Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae 

 
 

 
O, cum să nu vă ridic și să vă așez înaintea Mea dis-de-dimineață în zile de sărbătoare 

de sfinți, când sfinții stau aprinși de dor să-i știți veniți întru venirea Mea pe pământ acum și 
pe ei, o, fiilor! Așadar Ne așezăm cu coborârea cuvântului, Eu și sfinții Mei, și vă așezăm pe 
voi să deschideți cartea și să intrăm și să cuvântăm, o, și niciodată să nu pregetați în sărbă-
tori și să deschideți Domnului să intre la voi, că vremea Mea cu voi umple cerul de dor, și se 
bucură sfinții să se vestească lângă Mine lucrând pentru Mine și pentru voi, iar voi altfel de 
viață să nu doriți, decât venirea Mea la voi, fiilor. 

Voi să nu vă bucurați de viață, decât că puteți sluji cu ea lui Dumnezeu, Care v-a dat 
viață, fiilor, și Căruia Îi datorați frumoasă s-o trăiți, și să I-o închinați Lui cu bucurie, și de 
bucurie să puteți să-I fiți Lui de folos, căci și sfinții Mei lucrători Mie în vremea trupului lor 
trăiau de bucurie viața lor cu Mine, chiar dacă erau săraci sau bogați între oameni pe pă-
mânt. 

Iar azi avem ceata arhiereilor din cer cu Noi la masă aici, o, și e numai o bucurie ierar-
hul Nicolae și se vestește el de lângă Mine întru venirea Mea, și hai să așezăm cuvântul săr-
bătorii lui, fiilor! 

O, hai, marele Meu ucenic, că mare ți-a fost credincioșia față de Domnul Dumnezeul 
tău, și mare ți-a rămas numele între sfinții Mei! Ai petrecut o viață plină de recunoștință îna-
intea Mea, dar și Eu am turnat mare de har peste tine încă de pe când erai în pântece ca să te 
naști prunc și să crești numai pentru Mine cu iubirea și cu viața ta între oameni, și ești pildă 
de ținut seama de ea pentru cei ce-și aleg viață creștină să aibă între oameni, dar harul e du-
pă dragostea de Dumnezeu a celor ce se aleg pentru o așa viață. Numai că în vremea aceasta 
așa de mare prin venirea Mea cuvânt pe pământ, creștinii care Mă află și caută cu Mine pe 
cale încep ei cu focul inimii o vreme, și continuă apoi cu felul omenesc al omului, că apoi ei 
îmbrățișează dezamăgirea, fiindcă ei nu știu ce să facă cu mintea lor și și-o păstrează loruși, 
și asta e dovada că și-o păstrează loruși, că după o vreme își fac rost de dezamăgire în obștea 
frățească, și nu-și cer loruși ceea ce zic ei că-i slăbește, că-i răcește, căci greul vieții creștine 
ei nu-l înțeleg, și nici umilința lor pentru mers cu Domnul și cu sfinții, iar Eu văd și măsor, 
și nu pot să torn harul Meu, harul iubirii de Domnul, căci iubirea de Domnul în om Îl vede 
mereu pe Domnul în toate și în toți, și o lucrează ei pe ea cu duhul, cu sufletul și cu trupul, 
iar măsurarea o lasă Domnului, pe Care ei Îl iubesc și Îl văd în toate, și altceva ei nu mai 
văd, și trăiesc de bucurie, o, și e dulce Mie o așa viață în creștin, mereu bucurându-se că 
poate s-o dea Domnului, s-o pună în slujba Lui, așteptând pe Domnul, o, fiilor. 

V-am spus în coborârea Mea cuvânt la voi că sunt între cei trecuți cu trupul bogați care 
au fost bogați pe pământ, și că odată despărțiți de bogățiile lor cer milă acum, așteaptă milă 
de pe pământ, bieții de ei. Au pildă de luat în seamă pe ierarhul Nicolae, au bogații pildă pe 
ierarhul Nicolae, născut creștin gata împlinit, încă de prunc arătându-se iubitul Domnului, și 
pe care nici o clipă a vieții nu l-a cuprins alt dor, decât să facă faptele lui Dumnezeu între 
oameni, iar după ce a ieșit din pruncie a învățat de la învățător viața creștină și ordinea ei și 
lucrarea ei, și a rămas de la părinți cu averi mari și a slujit cu ele după trebuință la vreme 
peste cei în nevoi și în primejdii, și a putut el să se bucure slujindu-L pe Domnul și pe se-
meni, neoprindu-și lui, ci toate în slujba vieții altora, iar altfel viața nu e de nici un folos ni-
mănui pe pământ, și nici apoi în cer, căci cariul este o pildă care stă față în față cu omul ca 
să-l învețe așa cum l-am învățat Eu să nu-și adune comori și arginți pe pământ, și să fie deș-
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tept omul pentru bogăția vieții veșnice, pe care n-are cum s-o adune sus, adunându-și pe 
pământ. 

O, dar mai este și altfel de datorie în viața creștină, căci când vezi un om bolnav mergi 
să-l ajuți, să-l vindeci, și-i dai cele de trebuință, dar așa trebuie să faci și cu cel bolnav cu su-
fletul, mergi și fă tot ce poți și cu cel ce păcătuiește împotriva vieții sufletului, ajută-l să se 
vindece de păcat, și aceasta este o și mai mare milostenie, și pentru tine și pentru el. 

Iar tu, omule neputincios și lipsit, așa cum te bucuri când un frate te ajută să te vindeci 
de o boală care-ți pune trupul la suferință, așa să te bucuri și când cineva dă să te vindece de 
păcat, căci altfel zadarnic te ajută cel ce te ajută de mila suferinței trupești, care vine de la 
păcat, căci ierarhul Nicolae i-a scos de la păcat pe cei pe care-i ajuta în nevoi și în lipsuri ca 
pe pământ. 

Dar iată, fiilor, nu știu oamenii ce înseamnă să fii creștin și să-ți fie de folos viața ta 
creștină, o, și strâng fără să știe ei multă trufie când dau să ajute pe cei lipsiți, prin care ei 
nădăjduiesc că-și strâng în cer, fără să știe bine cum poți să-ți strângi în cer, căci omul are 
nevoie de suflete mântuite, nu altfel să lucreze oamenii peste oameni când e vorba de milă și 
de voia lui Dumnezeu cu omul în viața lui lucrătoare pentru cer. 

Și țin să scriem acum în carte zile de aducere aminte cu Mine între voi în vremi de ne-
voie și de zbucium, fiilor. Căci acum treizeci de ani voi erați în primejdie mare și erați cău-
tați să fiți trași din lucrul Meu cu voi și să fiți băgați la pedeapsă pentru numele Meu, pentru 
credința cu care Îmi slujeați, după ce Eu, Domnul, v-am ales să-Mi port pe mai departe lu-
crarea cuvântului Meu, dacă Mi-am ridicat la cer pe trâmbița Mea Verginica. 

O, fiilor, Eu am văzut cu toți ochii celor din cer plămada cea rea pusă la dospit de cei ce 
vă vindeau pe voi dintre cei cu nume de creștin, și v-am vestit că vine încercarea, dar v-am 
promis că vă voi scoate spre biruință și că vor fi pedepsiți cei de sus de la cârmă, care dă-
deau să-Mi înnăbușe mersul și lucrul. 

«O, nu vă temeți, fiilor micuți!», așa v-am spus atunci. «Când ei vor veni să vă ia pe voi 
din lucrul Meu cu voi, Eu voi întoarce răul, și armele rău-făcătoare pentru voi îi vor doborî 
pe ei, și nu voi veți fi băgați la beci, ci ei vor fi aceia», așa v-am promis vouă cu câteva zile 
mai înainte de ziua încercării. Că Mă uitam din cer la cele puse la cale de ei pentru voi, și 
Mă uitam și la cele ce vor urma, că vedeam înainte cum se vor întoarce lucrurile, cum vor 
muri tineri și bătrâni strigându-și libertatea de sub cei apăsători și bogați de trufie, și spu-
neam prin cuvânt: «O, tineretule român, o, copii, cum vă veți duce voi sub gloanțe și veți 
cădea pe pământ însângerați, o, fiilor!». 

Iată, așa a fost, și au trecut de atunci treizeci de ani. Acum treizeci de ani, în ziua de 16 
decembrie a anului 1989 voi erați mititei și plini de teamă, căci au pătruns peste voi cei cu 
ordin de percheziție și de pus sub învinuire pentru numele Meu de peste voi, o, fiilor. În ziua 
aceea, în clipa aceea a presiunii lor asupra voastră Eu am hotărât salvarea voastră ca să vă 
am și ca să merg cu voi pe mai departe cu lucrul cuvântului Meu peste pământ. 

Iar pe cei care au căzut apoi, până ce a căzut și cel ce a dat poruncă să moară oameni 
pentru salvarea lui, pe aceia i-am luat cu îngerii în slavă, și îi am în mare cinste pe ei, căci ei 
au fost scut vouă pentru mersul Meu cel de azi cu voi pe mai departe, fiilor. 

O, iată, fiilor, Eu, Domnul, v-am vestit atunci încercarea, dar și salvarea numaidecât, 
căci erați înfricoșați în zilele acelea și după ce v-am promis că sunt cu voi și cu salvarea și 
cu îngerii Mei. O, și am împlinit așa, fiilor, și Mi-am putut apoi pregăti bine mersul cu pute-
re și cu voi. 

O, toate așa cum le-am spus vouă, așa le-am împlinit, și stau scrise în cartea Mea cu voi 
toate, că v-am strâns sub mantia Mea, fiilor, ca să n-aibă nimeni putere asupra voastră, ci 
numai Eu să am. 
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O, mare este Domnul Dumnezeul vostru, fiilor! Acum iată, ierarhul cel sărbătorit azi 
grăiește dintre sfinți peste voi, iar Eu îi spun: Hai, marele Meu slujitor și ucenic! Pace ție în 
grăirea ta cu ei! 

— O, Doamne, Îți doresc să ai mereu popor strigător la cer înaintea Ta, și să rodească 
voia Ta rugăciunea lui. O, Doamne, bogații sunt cei mai săraci de viață, iar cei ce Te caută 
pe Tine sunt cei vii, și veșnici de pe acum, căci viața lor Ți-o dau ei să lucrezi Tu cu ea, și 
iată-i pe cei cu care Tu lucrezi, și tot cerul îi vede și le stă în ajutor! 

O, fii ai lui Hristos Cuvântul, o, fiilor, case de rugăciune să fie casele voastre pe pă-
mânt, și multă strigare să ridicați la cer mereu, mereu. Voi, cei de aici, din cetatea Domnu-
lui, și toți cei care țin aproape vouă pentru mersul lor cu Domnul, o, să nu fie zi sau noapte 
să nu aduceți mărire Domnului și mulțumiri și cereri către sfinți. Nu numai lucru cu mâna 
trebuie să facă în vremea zilei creștinul, dar și rugăciune, dar și cântare, dar și fapte ce-
rești, și apoi noaptea iarăși, fiilor, și asta v-a salvat pe voi atunci, în ziua încercării. Că pă-
trunzând ei în casa voastră de rugăciune au luat în ei vină, și au suferit mulți pentru gândul 
cel rău al lor ridicat spre voi în zilele acelea. 

O, ce minunat a lucrat Domnul, ce minunat atunci pentru voi! Așa fel de trăire zi de zi 
cu Domnul vă apără pe voi de orice ar da să se apropie cu rău de voi de la oameni sau de 
la diavol, și asta v-a salvat de cursa întinsă atunci spre voi, fiilor. Casa voastră avea lucru 
de rugăciune de la voi spre Domnul, și avea nopți de veghe cu Domnul, măi fiilor, și iată 
vrăjmașii biruiți! Acum vă are Domnul, că v-a păstrat, dar și voi L-ați păstrat, și nu uitați 
de Domnul și de sfinții Săi! 

Suntem cu voi, nu sunteți singuri. Cum merge umbra voastră după voi în fața soarelui, 
și nu se poate ascunde ea, așa umblă cerul cu voi pe cale tot timpul ziua și noaptea, că 
Domnul este soarele vostru, fiilor. Și spun peste voi în ziua mea de serbare între sfinți: pace 
vouă, fiilor! Vă ține cerul în taina lui. Pace vouă! Amin. 

— O, iată peste voi grăirea arhiereului Meu, iar voi nu uitați să fiți sare, să fiți lumină, 
fiilor! Când sunteți loviți, să nu vă sângereze sufletele, ci să lumineze, ele, fiilor, ca să fiți 
lumina lumii precum Eu sunt. Aceasta vă este datoria: să sărați și să luminați lumea, căci râ-
ul cuvântului Meu de peste voi sărează și luminează. Și precum Eu sunt în lucrul Meu cu 
voi, așa să fiți și voi, sare și lumină să așezați voi peste pământ prin cuvântul Meu, o, fiilor. 
Amin, amin, amin. 

06/19-12-2019 


