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Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon 

 
 

 
Mă strâng cu voi și vă dau din cer, și dați și voi pe Domnul la cei ce Mă caută la voi, fi-

ilor din cetatea cuvântului Meu. O, dați pe Domnul celor ce Îi țin calea când vine la voi cu 
hrană din cer, fiilor. 

E sărbătoare arhierească în ziua aceasta pentru creștini, pentru cei ce au rămas ascultă-
tori sfinților părinți și datinilor creștinești ca la început, iar pentru cei mai mulți cu nume de 
creștini e praznicul Nașterii Domnului, dar când acest praznic va fi serbat, lumea va serba 
cum știe ea, pe dos decât părinții de demult, căci oamenii au umblat la cele ce nu era de um-
blat la ele și au schimbat vremurile, iar diavolul se bucură. Numai că mai este pe pământ 
sămânță nestricată, iar Eu la voi Mă scriu după calendarul cel sănătos, și lucrăm ca în cer, 
Ne luăm după cele din cer, și toată firea știe cum este în cer, și vremile cerești la locul lor, o, 
și Mă strâng cu voi în carte cu sărbătoarea ierarhului Spiridon, căci voi sunteți poporul Meu 
pe pământ și-Mi dați ascultare, fiilor. 

O, iată, avem de întărit rădăcina creștinească și mersul lucrurilor, căci animalele și pă-
sările se iau după mersul cel din cer, și toată firea arată deslușit vremea tuturor lucrurilor, 
căci cocoșii cântă în fiecare loc de pe pământ după ceasurile din cer, iar dacă se ridică între-
bare despre cântatul cocoșilor la miez de noapte și în ceasurile de peste zi, o, ei aud clopote-
le din cer, care le dau de veste ceasurile zilei și ale nopții și se grăbesc cocoșii să dea vestea 
cerească pe pământ la oameni ca să știe oamenii. O, și tot așa e și cu sărbătorile și vremile 
sfinților și ale anotimpurilor din an, și toată firea ascultă de cele în cer așezate, căci pentru 
vremi și pentru păsări și pentru animale nu e cerul departe, ci e aproape, e cu pământul, nu 
altfel, fiilor, iar pe voi vă am sub dragostea Mea ca să vă ajut să stați sub voile Mele, și să 
nu semănați cu minciuna fiilor oamenilor, care nu mai au nevoie de adevăr, de Dumnezeu, 
de cele de sus pe pământ cu oamenii, ci doar se prefac oamenii că seamănă cu voia lui 
Dumnezeu peste ei, și atât. 

O, fiilor, ați ieșit și ați vestit în oraș aici că vine praznicul Nașterii Mele și amintirea lui 
de atunci. Ați fost frumoșii Mei, ca din poveștile sfinte de atunci, iar fiii oamenilor tresaltă 
cu inima la vederea binecuvântării Mele de peste voi, că Mă port cu voi cu binecuvântarea 
Mea când voi vestiți pe Domnul. 

O, nu uitați, ori de câte ori ieșiți dincolo de meleagul acesta micuț al cetății cuvântului 
Meu, unde stați voi cu Domnul peste voi, nu uitați, fiilor, să purtați cu voi apă sfințită și să 
vă curățați cu ea calea pentru mers, căci pașii cei lumești ai fiilor oamenilor lasă urmele lor 
pe cale, iar voi sunteți spălați și primeniți zi de zi, și trebuie să aveți cu voi apă curățitoare 
când pășiți cu pasul afară din cetate, fie în zi de sărbătoare de vestire, fie în zi de lucru pen-
tru treburile cetății, că altfel nu e bine să lucrați, fiilor. Voi trebuie să vă spălați pe mâini și 
pe picioare de duhul lumii, de atingerea cu duhul și cu trupul de duhul și de mersul lumii, 
căci locul pe care stați este al Domnului, iar Eu n-am nimic în lumea aceasta, precum este 
scris. 

Așadar, cel mai intrat în fire obicei, acesta să vă fie, spălarea în ieșire și intrare, în intra-
re și ieșire, căci cetatea Mea cu voi trebuie bine păzită și de voi, nu numai de Noi, o, nu nu-
mai de cei din cer, care au aici loc și popas cu Domnul. O, și multe taine poartă din cer ceta-
tea Mea cu voi, acest loc pregătit, dat de Mine vouă în grijă să-l păstrați și să-l lucrați cu 
mânuțele voastre ca pentru Domnul clipă de clipă, spălat cu apă sfințită de urmele celor ce 
intră la voi când este cu știre să intre, și apoi voi să primeniți peste tot, căci lui Adam asta i-
am spus să facă el în rai, iar el n-a stat în slujba Mea clipă de clipă, căci nu s-a lăsat spre as-
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cultare de Dumnezeu omul cel zidit de Dumnezeu și așezat în rai pentru lucrul și paza gră-
dinii Domnului. 

Ne pregătim de sărbătorile Nașterii, fiilor. Vor veni colindători, se vor spăla pe mâini la 
intrare, iar voi îi veți curăți cu apă sfințită și cu miresme plăcute cerului și îi veți așeza la 
masa Mea. 

Toate cu știre, toate cu sfat, toate, fiilor. Iar Eu am acum să vă spun ceva vouă, ceva 
sfânt în ziua aceasta. Că am vorbit acum două mii de ani ucenicilor Mei de taina prieteniei, 
fiilor. Această taină este a fiilor lui Dumnezeu, și le-am spus fiilor lui Dumnezeu, le-am 
spus ucenicilor Mei atunci: «Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iu-
bit Eu! Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, iar voi 
sunteți prietenii Mei dacă faceți această poruncă între voi, iar Eu de acum nu vă mai nu-
mesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, și v-am numit prieteni, pentru că v-
am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl Meu. Eu v-am ales pe voi, nu voi pe Mi-
ne, și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și să rămână roada voastră, pentru ca orice 
veți cere de la Tatăl în numele Meu, El să vă dea, dar nu uitați să vă iubiți unul pe altul, ca 
să aveți trecere la Tatăl». 

O, fiilor, n-am putut să am mai mulți cu voi și lângă voi pentru Mine, că nu au voit ei să 
pătrundă cu fapta lor taina prieteniei, care este roada iubirii între frați, fiilor. Cel ce se as-
cunde cu ceva măcar cât de mic de ceilalți frați, acela nu a ales să se lase pătruns și cuprins 
de taina prieteniei, căci prietenii își spun tot, așa cum Eu le-am spus la ucenici prieteni, și le-
am dat de știre tot ce am auzit de la Tatăl Meu, precum este scris. 

O, n-au voit cei ce au fost lângă voi să stea în dragostea cea din cer, căci când stăpânul 
este văduvit să știe ce face sluga sa, o, cum să mai fie vorba și de roade, și să mai și rămână 
roadele? Am spus pentru cei ce rodesc, să fie lumină și sare le-am spus, și apoi să se reverse 
acestea ca roade ale prieteniei dintre Mine și ei, dintre ei și ei cu multă credincioșie, și orice 
vor cere de la Tatăl în numele Meu ei să primească, ei să rodească ceea ce cer de la Tatăl, 
dar numai să ceară, și totul pe temelia iubirii dintre ei și Mine, dintre frate și frate. 

Iată taina prieteniei, fiilor! O, de ar înțelege-o pe ea cei strânși în buchețele în numele 
Meu, în lucrul Meu peste ei și peste pământ! O, ce ar mai avea de ascuns un fiu al lui Dum-
nezeu, când tot ceea ce are el de ținut și de lucrat este Dumnezeu, adică să-L facă pe Dom-
nul în el și între frați, și apoi să-L împartă celor ce nu-L au pe Domnul prin porunca iubirii 
și prin lucrarea ei? 

O, fiilor, taina pe care am pus-o pe masă acum, țineți-o pe masă ca să fie înțeleasă și 
pusă în lucru, ca s-o luați în inimă și în lucrare și s-o păstrați pentru împlinire, ca să vă păs-
treze ea ai Mei, și frumoși să vă am prin ea pe voi. 

Nimic să nu aveți de ascuns unii de alții, nimic, fiilor, iar de ascunderi feriți-vă mai 
mult decât de orice dușman, căci ascunderea naște minciună, iar minciuna este diavol, fiilor, 
precum este scris. Iar lucrul vostru aici este să-L faceți pe Domnul în voi și în jur cu toată 
iubirea cea de la Domnul dăruită vouă, și așa vă veți dărui unii altora lucrul vieții voastre, pe 
Domnul, fiilor. 

Cei ce iau parte la masa iubirii Mele de acum, să nu aibă ceva de ascuns, ci să aibă grijă 
de iubire tot timpul, unii de alții să aibă grijă de iubirea din ei și de lucrul ei, ca să fie lucrul 
lor ca lucrul Meu, Cel ce Mi-am pus viața pentru prietenii Mei ca să aibă ei viață și porunca 
vieții, iubirea, fiilor, iubire ca în cer. 

Ierarhul Spiridon aduce vouă mărturisirea iubirii lui în ziua lui de serbare între sfinți, 
căci porunca iubirii a fost lucrarea vieții lui, și de aceea ascultat a fost de Dumnezeu în toate 
acest mare slujitor. 
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— O, numai o iubire am fost în toată vremea statului meu pe pământ, și am trecut cu 
notă mare pragul împărăției sfinților Domnului, căci iubirea are trecerea toată, ea este ro-
dul, fiilor. 

Vă îndemn de lângă Domnul și de lângă sfinți, adunați-vă și stați, și rumegați cu adân-
cime taina vieții de creștin, căci între slugă și stăpân e o depărtare, iar între stăpân și prie-
ten e iubirea, e taina prieteniei lucrând mângâierea, fiilor. Așadar, așezați-vă bine pentru 
această taină între voi și Domnul, între voi și voi, că Domnul v-a dat vouă toate câte Tatăl 
I-a dat, iar voi aveți poruncă sfântă să lucrați, și dacă faceți această poruncă sunteți priete-
nii Domnului și prieteni între voi și știți toate, fiilor. 

Nu poate cădea de la Domnul cel ce înțelege și lucrează această taină, iar cei ce au de 
tăinuit de Domnul și de frați, aceia nu sunt prieteni, n-au duhul prieteniei, n-au înțeles po-
runca iubirii, și nu pot ei asta între ei și Domnul, între ei și frați, o, și se duc la vale cu tot 
cu roadele lor, precum s-a și întâmplat cu cei ce s-au tras afară că așa au voit. Iar dacă așa 
au voit și așa au ales, li s-a ridicat de peste ei iubirea cea din cer și au rămas cu cea ome-
nească, și apoi credința cea sănătoasă i-a părăsit și ea, și apoi temerea de Domnul și min-
tea cea de la Dumnezeu, iar mintea pe care o au ei e mintea cea fără Domnul în ea, cea fă-
ră de lepădare de sine, și cu care nu se poate nimeni păstra al Domnului. 

O, aduceți-vă aminte între voi despre inima mea și despre iubirea și lucrarea ei, și bu-
curați duhul meu prin asemănarea iubirii voastre cu iubirea mea de Domnul și de semeni, 
căci eu am trăit iubind, și am fost prietenul Domnului, și tot ce am cerut de la Tatăl în nu-
mele Lui, am primit. Așa să vă rugați și voi, cerând la Tatăl, lucrând iubirea Lui între voi 
pentru El și pentru voi. 

— O, fiilor, v-a învățat și v-a mângâiat arhiereul Spiridon, iar Eu vă îndemn pe voi să 
ascultați ca și el de Dumnezeu și de iubire, fiilor. O, și nu uitați să învățați calea crucii, ca să 
fiți purtători de cruce pe cale cu Mine, iar crucea înseamnă ascultare, fiilor. Și Eu merg cu 
voi, și din greu mergem, fiilor, căci cu puțini am mai rămas, că mulți au lepădat crucea, au 
lepădat ascultarea. 

O, nu cumva să ascultați de voi înșivă în lucrul vostru cu Mine și să Mă aplecați, căci 
voi sunteți prietenii Mei, fiilor, dacă faceți ce vă dau să lucrați. Lucrați ascultare, nu uitați! 
Vă voi așeza pe masă această adâncime de taină pentru cei ce rămân cu Domnul, și nimeni 
nu vă va clătina pe voi, și nimic nu va fi greu, dar trebuie o jertfă, iar aceasta este ascultarea, 
fiilor. 

Acum, pace vouă! Binecuvântare vă dau pentru pregătirea praznicului Nașterii! Dar și 
iubire vă dau să aveți din destul, și să poată ea cu voi, căci ca pe o poruncă am lăsat-o peste 
ucenici acum două mii de ani, și prin ea, prin porunca iubirii lucrată de ei i-am numit pe ei 
prietenii Mei, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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