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Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de Mir 
 
 
 
 
Pace și putere sfântă peste cetatea cuvântului Meu ca să intru cu sfinții, că este în cer 

între sfinții mucenici sărbătoare, iar Eu, Domnul, le dau mângâiere, le dau venirea Mea pe 
pământ cu ei, și glas le dau lângă grăirea Mea prin care Mă mărturisesc în vremea aceasta 
peste pământ, o, că mereu tot spun că aceasta este vremea întoarcerii Mele ca să gătesc un 
popor pentru rai și să împlinesc Scripturile de veac nou și ceresc, căci trec cele vechi, și to-
tul se face nou, precum este scris. 

E sărbătorit între mucenicii din cer tinerelul mărturisitor Dimitrie, cel ce nu s-a ascuns 
înaintea împăraților păgâni din vremea lui și M-a vestit de Dumnezeu al său când mai-marii 
vremii păgâne dădeau la sfâșiere pe toți cei care erau aflați cu iubirea Mea întru ei și între ei. 

În toate vremile am avut din cei ce Mă iubeau și Mă mărturiseau, și se întâmpla aceasta 
pentru că înțelegeau pe Dumnezeu cei ce se încurajau asupra necredincioșilor, o, dar nu mai 
vezi acum așa putere de credință și de iubire de Dumnezeu, dar iată, au fost de trebuință și 
așa vremi, căci credința în Mine trebuia întărită ca să rămână ea și să-Mi păstreze popor 
creștin prin vreme și să am la sfârșitul luptei cu necredința, să am biserică slujitoare și măr-
turisitoare prin sfinții ei mărturisitori pentru Mine și prin semne mai presus de fire când Eu, 
Domnul, lucram prin ei ca să rușinez necredința celor îngâmfați care se voiau dumnezei tari, 
dar David cel tânăr a ucis cu o pietricică mică pe vrăjmașul lui Dumnezeu, o, și așa au fost 
rușinați împărații păgâni prin cei ce iubeau pe Dumnezeu pe pământ, iar turma creștină are 
acum mari mijlocitori în cer, și trebuie hrănite și stârnite credința și darurile ei, și aceasta fa-
ce amintirea mărturisitorilor lui Hristos, și sunt ei mijlocitori și rugători în cer pentru ur-
mași, și iată, o singură biserică este, numai una, nu sunt mai multe, iar dacă sunt, sunt altce-
va, sunt rătăcitorii de turmă și scrie de ei în Scripturi că se vor ivi ca să înșele pe mulți, dar 
Eu, Domnul, vin și lucrez cu cuvântul și stau în luptă cu duhul rătăcitor de turmă, o, că e 
ușor de tot să-l dărâmi pe creștinul care nu stă cu Dumnezeu în rugăciune și în petrecere 
sfântă, și iată ce spun la tot creștinul, la tot poporul creștin: 

Nu fii popor fără rugăciune, poporule creștin! Toate casele de creștini să aibă spre 
Dumnezeu rugăciuni ca să pot ocroti din cer pe cei legați prin rugăciune cu Dumnezeu, căci 
numai păgânii nu stau în rugăciune în vremea vieții lor. 

O, fericiți sunt și vor fi creștinii care au rugăciune spre Dumnezeu prin duhul sfinților 
părinți, căci duhul acestor rugăciuni îi păstrează pe ei în rădăcină, îi păstrează biserica Mea 
cea adevărată și una după nume și după viață și după orânduiala lăsată prin sfinți. 

O, fii creștini, primiți bucuroși îndemnul Meu, că iată ce vă spun: puteți să nu aveți ce 
mânca sau cu ce vă îmbrăca sau sub ce să vă adăpostiți, dar rugăciunea spre Dumnezeu să 
nu vă stea din minte și de pe buze, ci stați cu Domnul mai mult decât cu voi înșivă și unii cu 
alții, o, fiilor. 

S-a tot fărâmițat turma bisericii Mele prin smulgerea de lângă ea a celor ce au căzut în 
ispită la glasul unora care și-au dorit să aibă turma lor, dar iarăși spun, o singură biserică es-
te, și ea are părinți și mărturisitori în cer. Amin. 

Omul își alege singur viață de creștin sau viață de păgân, iar cale de mijloc nu este. De 
aceea cel ce voiește să fie al lui Hristos, acela să învețe și să înțeleagă și să aleagă viața de 
creștin, viață de rugăciune, de petrecere cu Hristos și cu sfinții Săi mărturisitori prin apă, 
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duh și sânge, iar rădăcina creștinului este cea de la început și care mărturisește ca la început 
pentru viață de creștin. 

Am spus și iarăși spun: nici un război între popoare nu se stârnește decât pentru apăra-
rea bisericii lui Hristos și pentru credință și se luptă păgân cu creștin, antichrist cu Hristos. 
Iar Eu, Domnul, privesc acum vremea de război din țările vecine, unde vrăjmașul antichrist 
dă să se arate prieten și să se apropie cu duhul rătăcitor de turmă al neamului creștinesc, iar 
până să se lămurească cei ce se războiesc pe seama ambiției celor ce ațâță de departe sub 
nume de prieteni, iată, curg dureri și lacrimi și sânge. 

O, așa este peste tot pământul, e până la capăt lupta între Hristos și satana cu numele de 
antichrist, și de două mii de ani a fost proorocită această luptă, dar în fața luptei sunt Eu, Ii-
sus Hristos. Se luptă Mielul cu Fiara și biruiește Domnul, căci scris este: «Domnul risipește 
sfaturile neamurilor și leapădă gândurile popoarelor și defaimă sfaturile căpeteniilor, iar 
sfatul Domnului rămâne în veac, din neam în neam gândurile Lui, o, și fericit este neamul 
căruia Domnul este Dumnezeul lui, ales de El de moștenire Luiși». Iar creștinii Mei să măr-
turisească și să cânte spunând: «Să Te laude, Doamne, pe Tine, toți împărații pământului 
când vor auzi toate graiurile gurii Tale și să cânte ei în căile Tale, că mare este, Doamne, 
slava Ta!». 

Iată, trebuie rugăciune pentru întărirea păcii acolo unde se dă război, dar pacea înseam-
nă biruința cea de partea lui Hristos și a bisericii Sale și de aceea Eu, Domnul, spun: 

Pace vouă, popoarelor, și vouă, stăpânitorilor de peste ele, căci biruința este pentru 
Hristos! Cei ce se luptă împotriva Mea, aceia să lase armele jos și să caute pacea poporului 
său, pacea întru Hristos, și toate prin biserică și pentru biserică, toate pentru turmă, pentru 
popor. Amin. 

Acum mucenicul Dimitrie așează lângă cuvântul Meu mărturisirea lui așa: 
— O, nu vă ridicați mai sus decât puteți fi, voi, stăpânitori trufași, căci adevărata vic-

torie nu este pământul pentru care luptați, ci este cerul, dar voi luptați fără dragoste de 
Dumnezeu asupra celor ce au această dragoste. 

Iar voi, cei ce vă puneți poporul în primejdie, o, nu vă mai sprijiniți pe prieteni, că pri-
eteni nu sunt, ci numai furi, numai tâlhari sunt, căci dragostea nu caută ale sale, o, nu. De 
aceea iată ce spune Domnul vouă: 

— Eu, Domnul, vă dau sfat părintesc: Pace vouă, celor ce nu aveți pace, că iată, e dure-
re în țară la voi, iar dușmanul străin vă minte și se dă prieten! O, fiți liniștiți întru ale voastre 
și fie-vă milă de poporul care suferă și piere. Războiul de la voi vine din afară, nu de la mij-
loc, nu din vecini. E dușmanul antichrist sub mască de prieten, dar el e dușmanul care se 
luptă să aducă păgânia lui peste tot, și iată, și la voi aici, aici, lângă popoare creștin ortodo-
xe, aici, unde sunt creștini de jur-împrejur, creștini ai lui Hristos, biserica Mielului. 

Voi, țări creștine, ridicați duhul rugăciunii sus la cer și cereți binele lui Dumnezeu peste 
meleagurile voastre, nu altfel de bine, căci binele lui antichrist dă să vă ia din binele lui 
Dumnezeu. O, pace vouă! Eu, Domnul, vă dăruiesc acest cuvânt și acest dar: Pace vouă! 

Acum, fiilor din cetatea cuvântului Meu, să ne pregătim și să așezăm duh de rugăciune 
pentru biruința Mea între cei ce au tulburări și atac de la vrăjmașul antichrist. Războiul aces-
tor vremi e hrănit de potrivnicul Meu antichrist, care se dă prieten și binefăcător și apărător. 

Să rămână sfatul cel din cer, iar sfaturile căpeteniilor vrăjmașe să cadă și să se facă pa-
ce, și cu ea să se lucreze între popoare! 

E cerul sfinților în veghe mare și doare la cer tot ce doare pe pământ. Să alinăm che-
mând prin duhul rugăciunilor puterile cerești să cârmuiască din partea Mea, iar Tatăl să ve-
gheze. Amin. 
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Acum voi, fiilor din cetate, veți găti pomenirea de toamnă pentru cei adormiți, o, că 
mult vă așteaptă, mult, fiilor, și binecuvântare las peste voi pentru această pregătire odată cu 
sărbătoarea îngerilor, și-i vom mângâia pe cei ce așteaptă de la Noi și de la voi. 

Cereți prin Mine la Tatăl, cereți, fiilor, iar Tatăl vă va da vouă, după făgăduința Mea. 
Vă așez în duhul păcii și al nădejdii sfinte și toate pentru dragostea Mea de voi, o, fii-

lor. Amin, amin, amin. 
26-10/08-11-2022 


