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Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 
 
 
 
 
Binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, aceasta las Eu, Domnul, peste voi 

în ziua aceasta de sărbătoare îngerească, fiilor din cetatea cuvântului Meu, căci voi ați așter-
nut aici popas Mie și îngerilor Mei, după datina lăsată din părinți în această zi, și este în cer, 
și este peste fiii lui Dumnezeu de pe pământ adunare cu sărbătoare măreață, iar puterile ce-
rești și oștirile îngerești stau cete-cete aici deasupra și privesc găteala și primirea lor la ser-
barea așezată de voi pentru ele, pentru cetele de sus, o, și se bucură de la voi părinții căci 
sunteți fii iubitori și împliniți voi așezările lor și le aduceți înaintea cerului, și iată, lucrează 
Dumnezeu cu voi, și îngerii vă slujesc pe voi, iar voi pe îngeri, o, fiilor. 

O, mare este ascultarea de părinți! Mare binecuvântare lucrează ea peste fii, și le spun 
tuturor fiilor care au părinți care le poartă de grijă, le spun așa: Nu disprețuiți părinții, nu-i 
îndurerați, nu-i întristați, că dacă ei sunt umiliți de voi și întristați de voi, o, nu vă merge bi-
ne vouă și vă merge rău din pricina călcării poruncii lui Dumnezeu pentru părinți. 

O, ce s-ar fi întâmplat să nu fi ascultat Eu de Tatăl Meu, Care M-a trimis pe pământ să 
fiu pus pe cruce pentru chin și moarte, iar Eu să-L fi întristat cu nemulțumirea, cu neasculta-
rea, cu răzvrătirea? Iată, Tatăl știe care este binele cel pentru fii, chiar dacă fiii nu pot înțe-
lege deodată ce înseamnă ei pentru părinții lor, și ce înseamnă tatăl pentru fiii săi. 

O, fiilor, se bucură și se mângâie de la voi părinții și sfinții toți că ați ales să ascultați și 
să înțelegeți și să lucrați voia lui Dumnezeu între oameni pe pământ acum, în vremea Mea 
cu voi, că iată, voi vorbiți pe pământ pentru Mine, voi sunteți vestitorii Mei și luați din gura 
Mea cuvântul și îl dați de veste peste pământ și Mă vestiți cu voi, și că vin pe pământ cuvânt 
în vremea Mea cu voi. 

O, ferice de cei ce lucrează cu Domnul pe pământ și trăiesc după voia Lui, fiilor! Trăi-
rea fără Dumnezeu îl aduce pe om numai spre greșale, numai spre golire de Dumnezeu, de 
parcă Dumnezeu nu înseamnă nimic pentru om. Stau cu voi în sfat la sărbătoarea îngerilor și 
Mă uit cu jale la cei care s-au zdrobit judecând pe Dumnezeu și mersul cel greu al lucrării 
cuvântului Meu, și pe voi, cei de sub crucea cea grea a venirii Mele cuvânt pe pământ, fiilor, 
și le spun tuturor celor ce aud și știu de mersul Meu cu voi, le spun lor așa: 

Feriți-vă să judecați pe Dumnezeu și mersul Meu cuvânt peste pământ cu cei de sub 
crucea venirii Mele acum, la sfârșit de timp. Cu lacrimi vă spun aceasta, că Mă doare până 
în veci de cei care s-au sfărâmat în piatra judecății asupra mersului Meu de azi cu cei ce Mă 
poartă ca să vin cuvânt pe pământ. N-am mai rămas alături cu cei nemulțumiți și neiubitori 
până la capăt cu răbdarea sfântă, și și-au făcut rost de judecată căci au judecat. 

O, aveți grijă mare cum priviți mersul Meu și crucea Mea de azi și loviturile spre ea, că 
am avut cu cei ce Mă poartă, am avut lângă ei creștini buni cu credința și cu jertfa lor, dar s-
au crezut în stare să socotească ei în locul Meu lucrurile și stările și s-au urcat așa deasupra 
Mea și au amețit și nu-i mai am sub cruce, o, nu-i mai am dacă s-au clătinat, și așa s-au clă-
tinat mulți și s-au luat unii după alții căzând în slăbiciuni, o, și mai am puțini, și merg din 
greu. 

O, câtă bucurie au sfinții și îngerii pentru lucrarea cuvântului Meu și cât sprijin pun ei 
ca să împlinesc Scriptura venirii Mele așa cum vin Eu acum pe pământ! Cei de pe pământ, 
care au mers cu Mine o vreme, iată, nu s-au mai bucurat să meargă, și au ridicat nemulțu-
miri și M-au lăsat și s-au tras de sub crucea Mea, o, că n-au înțeles ei lucrarea Mea, n-au în-
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țeles pe Dumnezeu, și au voit să-i înțeleagă Dumnezeu pe ei, o, și le-a fost rușine să-și vadă 
vina și să se ridice de fiecare dată pentru mersul înainte. 

Și iată, măi creștine măi, ție îți este rușine să fii tu vinovat, te codești, te încordezi, te 
nemulțumești de cel care te-ar îndruma cu ceva spre îndreptarea ta, iar Eu, Domnul Dumne-
zeul tău, a fost să port toată rușinea de care îți este ție pe pământ rușine s-o porți, și am fost 
socotit stricător de lege, desfrânat, hulitor de cele sfinte, dezbinător și păcătos, bătut apoi și 
pus la chin pe cruce, și am fost lovit gol și Mi s-au luat hainele ca să fiu de batjocură mulți-
mii, fiindcă tu îți ascunzi faptele tale urâte și pornite de la neascultarea de Dumnezeu și de 
părinți, căci ție îți este rușine să fii tu vinovat, defăimat, nevrednic, o, și a fost să port Eu ce-
ea ce tu nu poți. 

Iată, fiilor credincioși cu care am mai rămas, am grăit de durere, fiilor, căci ori de câte 
ori stau cu sfinții la voi în sărbători îi văd lipsă pe cei căzuți de lângă lucrarea venirii Mele și 
Mă prinde tristețea și Mă apasă ea și dau să știe și ei cum nu M-au ascultat, cum au întristat 
pe Tatăl și nu le merge bine nici pe pământ, darămite apoi în cer! O, dacă și-ar lucra pocăin-
ță și adânci păreri de rău! O, dacă s-ar trezi ei pentru umilință și pentru rugăciune cu putere 
multă în ea pentru scăparea de sub vina că M-au părăsit! O, dacă și-ar lucra ei sfințenie până 
la sfârșit și părăsirea duhului lumii în care s-au înecat de tot! 

Fiilor, fiilor, bucurie mare este în ziua aceasta la masă cu Noi și cu voi pentru cei po-
meniți aici de voi înaintea Mea pentru pasul spre înviere deplină, căci neamul celor adormiți 
e mare și sunt veniți cete-cete din vreme și sunt câtă frunză și iarbă, fiilor. Le-ați făcut che-
marea, le-ați făcut pomenirea de toamnă și sunt tot mai vii, și cântă în cor slavă Mântuitoru-
lui lor și se bucură cu toții de lucrul Meu cu voi pentru ei, fiilor. Iată-i la masă cu îngerii 
aici, căci au rămas la sărbătoare după ce au primit daruri, bucate binecuvântate și plăcute în 
cer, nu cum face lumea mâncăruri cu carne și cu țuică pentru răposați, o, nu așa, fiilor. 

Când l-am zidit pe om, l-am zidit ca să mănânce el, și apoi M-am grăbit să-i fac grădină 
cu hrană sfântă și l-am așezat la masă și i-am spus ce să mănânce și ce să nu mănânce din 
bunătățile raiului. El însă a făcut tot ca omul de pe pământ, s-a împotrivit să asculte, și și-a 
disprețuit Tatăl și n-a ascultat. Putea să asculte, dar n-a ales așa, și a fost să nu mai poată sta 
în locul în care și-a călcat ascultarea de Tatăl și a ieșit atunci omul de sub voia lui Dumne-
zeu și a trăit pe pământ după voia lui, muncind cu sudoare pentru hrana sa, de atunci și până 
azi muncind. 

Acum, fiilor, iată ce mare lucrare avem de lucrat, că avem de scos de sub vină neamul 
omenesc care n-a ascultat, și pentru care Eu am pătimit pe cruce ca să-l scot de la durere și 
l-am scos, o, și avem încă de lucru, fiilor. Îngerii lucrează cu Mine fără de încetare și știu de 
la Mine că Eu, Domnul, dau lupta cu satana ca să-i scot de sub robia lui pe oameni. Eu și 
micuții Mei de sub crucea vernirii Mele dăm lupta cu duhul lumii și cu satana, stăpânitorul 
de peste oameni, și avem să-l doborâm și să-i eliberăm pe toți de sub întunericul lui, iar în-
gerii Mei dau lupta cea nevăzută ca să-l biruiresc pe satana prin cuvântul Meu rostit ca să-l 
împlinesc apoi, precum este scris să biruiesc, și apoi să așezăm sărbătoarea biruinței Mele și 
a îngerilor biruitori cu Mine, și iată-i mărturisind de lângă Mine lucrul Meu cel de azi cu ei 
și cu voi, cei de sub crucea Mea, și duhul lumii va fi biruit, căci așa este scris. 

— Puterile cerești și oștirile îngerești Te laudă neîncetat și Te mărturisesc, Doamne, cu 
apropierea cea deplină a biruinței Tale asupra lui satana, care Te-a despărțit de om înșe-
lându-l ca să-l poată cădea din rai și să rămână de partea lui omul. Tu însă ai trezit la ve-
ghe îngerii și lucrează ei cu Tine de atunci să biruim furul, dar omul ne stă împotrivă, căci 
omul nu Te vede, iar satana și duhul lumii își arată mereu marfa la vedere și îl încântă pe 
om cu cele văzute și e de luptat pentru biruință, iar Tu îl aduci pe om la neputință ca să-l 
tragi spre pocăință, îi dai doctorie amară umilința, Doamne, și e de ajunsă această doctorie 
ca să-l faci pe om să Te caute și să Te ia înăuntrul lui la greu, numai să înțeleagă el că a 
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fost tot timpul încăpățânat atâta vreme cât a putut el ceva, și apoi el Te vrea, Doamne, o, și 
cu câtă milă lucrezi să-l aduci iarăși pe om la Tine, și suntem tot timpul cu Tine în lucru în 
cer și pe pământ, iar biserica Ta cea micuță este lucrătoare pe pământ pentru partea rugă-
ciunilor trimise la Tine pentru împlinirea Scripturilor, căci trebuie cerută această împlinire 
așa cum ai lucrat Tu cu ai Tăi în toate vremile, și numai Tu ești Cel ce biruiești, chiar dacă 
omul Îți stă împotrivă Ție și stă de partea lui satana cu voia sa, cu viața sa, dar scris este că 
Hristos este biruitorul. 

Te slăvim de deasupra, Te purtăm pe nori de aripi îngerești și petrecem îngerește aici 
acum, în cetatea cuvântului Tău, plină de duhuri acum în ziua noastră de serbare. 

Mulțimea cetelor îngerești laolaltă cu mulțimea chemaților la masa lor de pomenire 
pentru învierea cea deplină a lor, slavă și mulțumire ridicăm spre Tine pentru slava Ta cea 
mare, pentru venirea Ta cuvânt pe pământ, pentru apropiata Ta biruință, și apoi sărbătoa-
rea veșniciei cu toți fiii credinței sfinte, care și-au păstrat iubirea cea pentru Tine în inimile 
lor, așteptându-Te să-i izbăvești pe ei. 

Să stăm bine, să stăm cu frică și cu luare aminte la Tine, Doamne, iar poporul cuvântu-
lui Tău, poporul cel adevărat pentru credință și pentru ascultare, să-Ți spună: Înconjoară-
ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, Doamne, și ne fii salvare, și mântuire să ne fii nouă. Amin. 

— Binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, aceasta las Eu, Domnul, peste 
masa de serbare a îngerilor la începutul și la sfârșitul sărbătorii în așternutul de aici! 

Sunt dintre cei care așteaptă să spun cuvinte mari să despic munții cu ele, că așa știu ei 
să gândească și să aștepte de la Dumnezeu. Eu însă petrec cu voi ca tata cu fiii lui aici, și Ne 
gospodărim lucrarea și viața cu rânduieli după legile cerești, și ce cuvinte mai mari mai pot 
fi așteptate de la Dumnezeu ca să fie auzite? O, nimeni dintre aceștia să nu uite că Eu sunt 
Cel ce trebuie să aștept, și că aștept și tot aștept cu răbdare de Tată după cei ce puțin iubesc 
să împlinească lucrul de fiu înaintea Mea. 

Și dacă un cuvânt mare se așteaptă din gura Mea, iată-l: Iubiți să fiți sfinți, iubiți sfințe-
nia! Ea se mărturisește pe sine prin tot ceea ce este și face omul, și se face pildă de sfințenie 
pentru mulți. Veți putea aceasta dacă sunteți umiliți și smeriți, iar altfel nu veți putea. Păca-
tul nu trage la cei iubitori de umilință și smerenie, iar dacă trage e din pricina amestecului 
trufiei chiar prin acestea, căci omul nu poate să se creadă nevrednic de Dumnezeu, de mân-
tuirea sa așa cum sfinții plâng și se tânguiesc pentru nevrednicia lor înaintea lui Dumnezeu. 

Și acum iar și iar, din mijlocul puterilor cerești și a cetelor îngerești spun acum ca un 
Părinte purtător de grijă și spun: 

Pace peste popoare și între popoare și mai ales pace între cele fără de pace! Duhul păcii 
de sus să se așeze peste conducătorii popoarelor fără de pace, căci din pricina conducătorilor 
lor nu au pace popoarele. 

Din cer și de pe pământ strig: Pace între popoare, pace vouă, popoarelor! 
O, pace și ție, cetate a cuvântului Meu! Pace vouă, fiilor din cetate, și strigați la Mine 

pentru pacea popoarelor fără de pace! 
Vă cuprind pe voi și pe cei de la masa Mea cu voi acum, o, fiilor. Puțini au mai rămas 

credincioși Mie și vouă, dar tot așa a fost și acum două mii de ani lucrarea Mea cu ucenicii 
Mei de atunci. Sunt mulți cei din cer cu voi, și aceasta este biruința: cerul, fiilor, cerul și cei 
din cer cu voi și pentru voi, și de aceea pace vouă, pace vouă, pace vouă, o, fiilor! Amin, 
amin, amin. 
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