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Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Sfintele Paști, 

a Slăbănogului 
 
 
 
 
Mă așez cuvânt în cetatea Mea de azi. Vin la voi cuvânt, fiilor din cetate, vin să vă ves-

tesc lucrările Mele cu voi. 
E zi de duminică, e zi de aducere-aminte a lucrărilor Mele de pe pământ acum două mii 

de ani, fiilor. O, nu sunt pentru odihna trupului zilele Domnului și ale lucrărilor Domnului, 
ci sunt pentru ridicarea la cer a sufletelor celor ce se vor a fi fii ai lui Dumnezeu în mijlocul 
fiilor oamenilor pe pământ, căci fiii lui Dumnezeu nu sunt din lumea aceasta ca fiii oameni-
lor care și-au ales lumea și farmecul ei și îndeletnicirile ei cele pentru trup și pentru risipirea 
sufletului întru cele ce trec și nu mai rămân. O, fiii lui Dumnezeu sunt în lume dar nu sunt 
din lume, așa am spus Eu Tatălui Meu când îi încredințam grijii Sale pe cei ce Mi-au fost 
ucenici cât am stat cu ei pe pământ, iar apoi I-am spus Tatălui să le poarte de grijă câtă vre-
me Eu am de suferit și de plătit viața lor și a celor de până la ei și a celor de după ei ca să-i 
scot din robia lui satana pe toți, numai să caute ei cu Dumnezeu dacă sunt încă pe pământ cu 
trupul, după ce Eu, Domnul, dau tributul pentru răscumpărarea lor, trupul Meu zdrobit pe 
cruce pentru ca să aibă ei apoi viață, și din belșug să aibă, precum este scris de cei ce se 
sfințesc pentru Dumnezeu și aduc Lui închinare și slavă și cinste ca slujitori ai acestei slave. 

Fiilor, fiilor, nu sunt pentru odihna trupului zilele Domnului, ci sunt pentru iubire, pen-
tru slăvire, pentru slujire înaintea Celui ce a făcut cerul și pământul și omul, iar pentru 
aceasta trebuie veghere, fiilor. Așadar, Eu, Domnul, vin la voi și pun în carte cuvânt de vin-
decare și spun: Cei ce caută în cuvântul Meu cel de azi, cei ce dau apoi să țină seamă de ce-
ea ce Eu grăiesc azi pe pământ pentru cei ce cred și dau să se împlinească lui Dumnezeu 
prin povața Mea, aceia să nu fie slăbănogi, să nu slăbănogească în zilele Domnului, ci să se 
ridice cu duh și cu har să privegheze și să aducă Domnului închinare, întâmpinare, creștere 
sfântă pentru ei, umilință mare pentru greșeli, duh blând și smerit, toate pentru zidirea bise-
ricii lui Hristos, căci am spus celor ce calcă pe urmele Mele prin cuvântul Meu cel de azi, 
am spus să lucreze și să nu stea. Ca și slăbănogului din pomenirea cea de azi le-am spus: 
«Ia-ți patul tău și umblă!». 

O, umblă, măi creștine, umblă, fiule, pe urmele Mele, nu sta să te odihnești cu trupul, 
căci Eu, Domnul, aștept cu sete și cu dor după tine zilele cele pentru Dumnezeu ca să stea 
creștinii în sărbătoare cu Domnul lor, nu tot loruși să-și închine și aceste zile ca și celelalte 
din săptămână, o, că e puțin de tot cât trăiește pentru Domnul cel ce cinstește ziua Domnu-
lui, căci celelalte zile le închină grijii pentru trup omul creștin. 

O, fiilor din cetatea Mea de cuvânt, aduc vouă veste din cer. Vin în cetate peste șapte 
zile, vin cu sărbătoarea fântânii întâlnirii și cu patroana ei, cu femeia samarineancă, și vom 
așeza în carte deslușiri de taine pentru viața sufletului, pentru lucrarea cea sfântă a fiilor lui 
Dumnezeu, că multe sunt de învățat și de urmat pentru ei ca să fie ei plăcuții Domnului. 
Așadar, așezați între Mine și voi masă de serbare sfântă și de cuvânt sfânt și ieșiți la fântână 
ca să ne întâlnim în cuvânt și să aducem bucurie și sărbătoare de cuvânt, pentru ca să învețe 
fiii lui Dumnezeu, să învețe ei ce este viața cu Hristos în toată vremea și ce au de lucrat ei în 
zilele Domnului, căci ziua Domnului a fost sfințită aparte odată cu învierea Mea dintre cei 
morți, și a fost ea plătită cu suferința cea mare a Fiului lui Dumnezeu prin cruce acum două 
mii de ani, o, și nu trebuie odihnă pentru trupul creștinului, și trebuie bucurie și veselie și 
slavă adusă Domnului, căci cu suferință a plătit Domnul această zi de slavă și de bucurie, că 
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Domnul a înviat ca să le dea lor învierea, iar învierea are lucrare mare și multă, nu are creș-
tinul odihnă cu trupul în această zi, ci lucrare mare are, o, fiilor. 

Vin cu ucenicii la voi la masă și vin cu samarineanca, cu cea cu care am grăit la fântâna 
lui Israel acum două mii de ani, fiilor, că e încă mult de învățat și de împlinit prin fiii și fii-
cele Domnului, prin cei ce se voiesc să-Mi fie fii. Așadar, puneți între Mine și voi masă de 
serbare și să vă găsesc așezați înaintea Mea și să pun Eu masă de cuvânt, de creștere sfântă 
pentru cei ce se păstrează fii ai lui Dumnezeu prin cuvântul Meu împlinit peste ei, cuvânt 
care crește fii pentru împărăția care va rămâne, căci zilele cele pentru trup de toată ziua se 
duc cu toată truda lor, căci sunt trecătoare ca și trupul, dar viața cu Dumnezeu a fiilor lui 
Dumnezeu rămâne, o, fiilor, și se suie la cer și îi așteaptă în slavă pe cei ce aduc Domnului 
slavă pe pământ și sărbătoare cu slavă. 

Binecuvântată să fie masa Mea cu voi în cetate și întâlnirea la fântână cu Mine și cu în-
soțitorii Mei, căci omul care este cu Dumnezeu pe pământ nu umblă niciodată singur, ca nu 
cumva satana să aibă prilej să-l învinuiască la Domnul călcător de cuvânt sfânt, de legea 
sfințeniei bisericii lui Hristos, și iată, Eu împlinesc și nu umblu singur. 

Și acum, fiilor, Eu, Domnul, așez de pe acum masă de cuvânt, iar voi aprindeți lumână-
rile sărbătorii și să vă găsesc că așteptați pe cei din cer aici, în cetate, cu cei apropiați vouă 
lângă voi pentru cele purtate de voi înaintea Mea cu slujire și cu slavă, căci slavă pentru 
Domnul aveți voi de lucrat, și aceasta este partea cea bună, cea care nu se va lua de la voi, 
precum este scris, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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