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Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Domnului 

 
 
 
Această lucrare de cuvânt coborât din cer este calea Mea de venire a doua oară de la 

Tatăl la oameni. Eu, Domnul, Eu sunt acest cuvânt, Eu, și cei ce-Mi slujesc, culegând din 
gura Mea și împărțind peste pământ, ca să audă tot omul și să vină spre viață veșnică încă de 
pe pământ, viață fără de păcat, dacă omul aude de la Dumnezeu și se alege să se despartă de 
păcat pentru viață cu Dumnezeu, iar cel ce aude de la Dumnezeu și nu se alege pentru Dum-
nezeu, acela rămâne slujitor păcatului, fiu al neascultării față de Dumnezeu și de salvarea 
cea de la Dumnezeu. 

Eu îl iubesc pe om ca făptură a Mea, dar omul nu Mă iubește ca Făcător al său. De la 
Mine are omul viață în trup, căci când se naște Eu îi dau sufletul și prinde duh de viață tru-
pul și crește și merge apoi pe picioare. O, dar tu, omule, nu Mă lași să-ți fiu și să-ți rămân 
Părinte, nu vrei să-ți fiu Făcător, chiar dacă ai de la Mine viața în trupul cel din părinți, căci 
ți-am dat sufletul, dar mai știi tu aceasta? 

Ce istorie rușinoasă are un popor care a călcat cu robie peste alte popoare și meleaguri, 
și ce soartă va avea în vecii! Ce istorie rușinoasă are un om care a călcat cu neascultare pes-
te Dumnezeu și peste cuvântul Său de înviere a omului osândit de păcatul din el, și ce soartă 
va avea un așa om în vecii! 

O, gândește-te, omule încreștinat, la ziua judecății vieții tale, când nici pârâși, nici mar-
tori nu vei avea, ci numai cartea vieții tale deschisă cu toate cele până atunci scrise în ea. O, 
gândește-te cu durere și strigă cu durere spre mila Mea ca să te ajut să nu mai păcătuiești, că 
dacă nu Mă strigi plângând, greșești iar și iar și-ți umpli cartea vieții de păcatul nepăsării fa-
ță de viața sufletului și de judecata care vine să te așeze lângă agoniseala ta cea fără de rod 
mântuitor. O, nu te bucura să nu fii văzut cu faptele vieții când asta vrei și cauți, ci teme-te 
de pedeapsa celor ascunse ale tale și nu mai căuta după întuneric ca să nu fii văzut și știut, 
că vine lumina și le scoate deasupra, și toate lucrează de la Dumnezeu, numai tu, o, numai 
tu, omule, numai tu lucrezi împotrivă, numai tu nu-Mi lucrezi. Apa nu stă din mers și din lu-
cru, lumina la fel. O, lucrează și tu, nu sta din lucrul vieții tale, căci lucrul vieții este să te 
pregătești să te întâlnești cu Dumnezeu, de la Care ai viață. 

O, om lipsit de umilință, nu poți îndura umilința când ea vine din părți pentru lipsa ta de 
umilință înaintea Domnului și Făcătorului tău. Eu, Domnul, îți spun că mai mult decât păca-
tele tale din toată vremea nu te poate cineva umili mai mult. Tu însă dai să te arăți drept și 
meritos, dar dacă ar fi să fie așa ai iubi mai întâi duhul umilit înăuntru și în afara ta și ai 
primi cu aplecare curățirea păcatelor tale când vine spre tine umilire din părți, o, că multe 
păcate ai și tot faci ca să ai, și nu dai să te umilești pentru iertarea ta cea de la Dumnezeu, 
căci tu râzi și glumești, te superi când cineva nu se poartă frumos cu tine, iar păcatul te scrie. 
Vezi ce pățești dacă n-ai harul care să lucreze cu tine pentru salvarea ta de sub mâna lui sa-
tana? Te caută păcatul să te folosească dacă nu cauți tu lucrarea harului, o, și vine apoi nelu-
crare și mai mare, vine și tot vine dacă nu cauți să ai pe Dumnezeu în tine Stăpân ca pază 
împotriva păcatului vrăjmaș și însetat după om. 

Îți trebuie îndrumător la tot pasul, omule, dar tu nu-l cauți, de parcă ți-ai hotărât soarta 
ca să rămâi cu cei păcătoși. O, umilește-te, că ești încreștinat cu numele lui Dumnezeu Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt. 

O, unde-ți este îndrumătorul, măi creștine, măi? Ce n-ai da să-l ai când vei căuta să-ți 
țină cineva parte împotriva amenințării care se va arăta ca să nu te scape satana din laț când 
toate se vor sorta la dreapta și la stânga! 
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Fiilor, fiilor, sunt cu voi în cetate, aici, cu praznic sfânt, și lucrăm cuvânt dătător de via-
ță și ne împărțim cu el. Apa lucrează, vântul lucrează, soarele lucrează, lumina lucrează. Lu-
crați și voi pentru Dumnezeu, fiilor, așa cum Eu vă povățuiesc pe voi. Vă pregătesc să vă 
fac salvare și să fiți ușori, ca să vă iert pentru vremea când nu erați alături de cuvântul Meu. 
Vă pregătesc aparte, fiilor, ca să vă pot ridica pentru ocrotire, ca să vă întâmpin, ca să vă ies 
înainte în clipa cea pregătită de Dumnezeu pentru cei ascultători acum, și veți vedea atunci 
cât de mult a însemnat ascultarea și pregătirea pe care v-o cer ca să vă pot ieși înainte și să 
vă cuprind în nor, precum este scris. 

V-am cerut pregătire întreagă să aveți, fiilor. V-am învățat Eu tot ce trebuie să împliniți 
pentru ca să fiți ușori. Tot trupul care are duh de viață în el are mișcare de viață. V-am rugat 
pe voi să nu luați să mâncați, și nici de la trupuri să nu mâncați, pentru ca să fiți ușori, fiilor, 
iar voi M-ați ascultat și Mă ascultați. Vietățile nu sunt pentru hrana voastră, căci pregătirea 
cea de la Mine este mare și vă voiesc ascultători și pentru cei ce nu ascultă de pregătirea po-
porului Meu cel hrănit cu cuvânt din cer. 

O, ascultați de Mine, fiilor, căci neascultarea este păcat greu! Când treci peste cel ce te 
învață sau peste cel ce te crește treci și peste Dumnezeu, și de aceea nu mai ai pe cineva pes-
te tine de care să asculți așa cum ascult Eu de Tatăl Meu și nu fac voia Mea cum nici pentru 
cruce n-am făcut de la Mine. 

Părinții care despart de Dumnezeu pe copii cu neascultarea lor sau copiii care despart 
de Dumnezeu pe părinți, aceștia pentru neascultare fac despărțire, pentru amestecul cel îm-
potriva lui Dumnezeu, o, și M-a durut și Mă doare amar lipsa de milă unii pentru alții, și de 
aceea plâng în cuvânt și spun să fie pregătirea întreagă pentru fiii poporului Meu ca să nu 
mai pierd din ei, căci dureroasă va fi pe pământ și în cer despărțirea cea pentru neascultare 
de pregătirea cea cerută fiilor poporului cuvântului Meu. 

Nu-l doare pe creștin când se desparte de Dumnezeu prin neascultare de cele cerute azi, 
după ce el merge o vreme cu Domnul, dar îl va durea când Mă voi despărți Eu de el, o, că 
nu se va putea altfel cu cel care se întoarce de la voile Mele. 

Nu te-a durut nimic când te-ai despărțit de Mine, dar te va durea, creștine, când Eu nu 
voi putea să fiu de partea ta, o, și nu vei găsi alin, căci a trecut vremea când umblam după 
tine, așa cum am spus în vremea acestei lucrări când vedeam cum se despart de Mine cei 
miluiți și neascultători ei apoi. Mă doare, căci aceștia vor primi dureri, durerile pe care ei le 
fac lui Dumnezeu, toate pentru cele pământești, trecătoare ca și iarba din câmp. 

Am voit să nu taie din cruce creștinul, dar neîmplinirile înseamnă scurtarea crucii prin 
orice cuvânt călcat, după ce Eu te învăț, creștine, iar crucea scurtată nu te mai ajută să-ți 
sfârșești calea până la Mine, nu mai e întreagă nici crucea, nici calea. 

O, atâția mieluți și mioare s-au dus de la Mine în lumea cea de păcat! Am strigat atâția 
ani: mioara Mea, stai lângă Mine, stai lângă păstor, că te vede lupul răzleață și vine când nu 
te aștepți, dar n-ai mai voit să stai și te-ai dus și Mi-ai luat din staul și ați plecat doi câte doi 
și ați făcut rană lui Dumnezeu! 

O, S-a aprins Duhul Meu după tine când ai căutat spre Mine și când ai voit părtășie cu 
Mine, și apoi n-ai mai iubit pe Dumnezeu, n-ai mai ascultat, fiule, iar Eu sunt pe urma ta cu 
dorul aprins și Mă uit ce mult te-ai tot răcit până ce s-a stins inima ta. Iată, dacă vii copil, 
urmează apoi vârsta căderilor din Dumnezeu, despărțirea de Dumnezeu pentru poftele minții 
și ale trupului, iar tu n-ai vegheat, fiule, împotriva acestor vrăjmași, care ți-au sfâșiat veș-
mântul cel de nuntă și te-au lăsat dezgolit. 

O, poporul Meu, o, fiilor, voi nu trebuie să trăiți viața voastră, ci viața Mea, căci altfel 
vă veți îndeletnici cu viața voastră. Voi trebuie să trăiți în Hristos, și tot așa să și lucrați, ca 
să rămână pentru zestrea cea din cer ceea ce lucrați, și iarăși spun: vai celor ce-și trăiesc via-
ța lor, căci se pierd prin ea cei fără de Hristos! 
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O, poporul Meu, stai de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmașii Mei așternut pici-
oarelor tale ca să știe că te-am iubit, precum este scris, căci am scris pe tine numele lui 
Dumnezeu și al cetății lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, și numele Meu cel nou: Cuvântul lui 
Dumnezeu. Și cine are urechi de ascultat cu ele glasul Meu, acela Îmi va deschide și voi in-
tra la el și voi cina cu el, și el cu Mine, așa este scris. 

Și acum, fiilor, vă așez cu binecuvântarea Mea pentru așezarea praznicului de Rusalii, 
că vin cei adormiți la masă de pomenire pentru ei și rămân la praznic și le vom împărți 
mângâiere, căci trebuie să fim gata cu ridicarea lor, o, fiilor, ca apoi toți să ne întâlnim, și ia-
tă ce mare lucrare am de împlinit cu voi prin cuvântul Meu cu voi, și care se aude la cei din 
morminte ca să se ridice ei, fiilor, iar voi să știți cât sunteți de așteptați. 

Pregătiți așadar așternutul în cetate pentru zi de praznic și ridicați porțile să intre Dom-
nul cu sfinții, să vină Domnul cu oștirile de sus la voi. Eu vă voi sprijini de sus și de jos și 
Mă voi îngriji să avem vreme prielnică, dar cereți la Mine ca să vă dăruiesc și ca să vă dăru-
iți, fiilor. 

Împăratul creștin Constantin, și mama sa, Elena, lasă și ei binecuvântare peste voi, că-i 
am cu Mine ca să vă vadă cu Mine lângă voi, ca să vă dăruiască puteri sfinte, daruri sfinte ca 
unor fii de împărat, căci voi sunteți ai Mei, fiilor. 

Iar și iar binecuvântare mare pentru așezarea praznicului Duhului Sfânt, și har lucrător 
pentru măreția serbării, fiilor, și pace vouă! Lucrați cu multă pace, cu mare ordine, cu dulce 
grăire, iar duhul ascultării să vă fie vouă de ajutor pentru gătirea acestor clipe de măreție 
sfântă, aici, pe meleagul Meu cu voi, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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