Apocalipsa Părintelui Arsenie

APOCALIPSA PĂRINTELUI ARSENIE de la Mănăstirea Surpatele
- Cuvioase Părinte, in primul rând, mulţumindu-vă pentru primirea ce ne-aţi făcut-o
aici la Sfânta Mănăstire Surpatele, am dori ca, pentru începutul acestei convorbiri şi pentru
cei ce nu vă cunosc, să ne povestiţi câte ceva despre viaţa Cuvioşiei voastre..
- Viaţa mea începe practic nu de când m-am născut, ci de pe la vârsta de 3 ani, când
am simţit asupra mea mâna lui Dumnezeu. Aveam deci trei ani când mi s-a arătat Îngerul de
la botez şi Îngerii de la Sfintele Moaşte din apropiere.
Locuiam într-un sat de lângă Hurez, Romanu de Sus, şi mă aflam între două mari mănăstiri: Sfânta
Mănăstire Bistriţa, ce odihneşte Sfintele Moaşte ale lui Grigore Decapolitul şi Sfânta
Mănăstire Hurez.
Viaţa mea începe practic la vârsta când aveam primele prevestiri de la Dumnezeu prin
Sfântul Grigore…
- Aveaţi trei ani pe atunci …
- Exact, aveam trei ani.
- Şi ce vă spuneau prevestirile acestea?
- Îmi spuneau să ţin legătura cu Sfântul şi cu Îngerii. Sfântul mă îndruma încontinuu,
de la vârsta de trei ani, îmi spunea cum să-mi trăiesc viaţa.
- Dar înţelegeaţi Cuvioşia voastră, la vârsta de trei ani, ce vă spunea Sfântul Grigorie?
- Mă duceau părinţii mei la mănăstiri ……
- Părinţii erau oameni credincioşi?
- Da, erau oameni care credeau in Dumnezeu …
- Mai aveţi fraţi sau surori?
- Am mai avut o soră, care a adormit la Domnul ceva mai înainte şi mai am încă două
surori şi doi fraţi.
- Când sunteţi născut?
- M-am născut la data de 24 noiembrie 1930.
- Şi, deci, de la vârsta de trei ani vi s-a arătat Îngerul ce v-a îndrumat calea în viaţă.
Spuneaţi că vă duceau părinţii la Sfintele Mănăstiri, dar ce puteaţi totuşi înţelege la acea vârstă din toate acestea ….
- Poate nu înţelegeam dar păstra sufletul, simţeam cele spuse de Înger şi de Sfântul
Grigorie ….
Ştiam că trebuie să am siguranţă în credinţa Bisericii ortodoxe şi nu puteam acţiona
astfel în viaţă, în alte rătăciri, nu puteam să fiu ghidat decât de regulile bisericii noastre.
- Deci Îngerul şi Sfântul Grigorie vă spuneau atunci, la trei ani, că, practic, veţi ajunge
aici…
- Da. Ceva mai târziu am primit mesaj de la ei că, în Germania, va începe războiul.
Aveam vreo 9-10 ani şi ştiam deja că Germania va începe războiul cum ştiam şi cum vă trebui să acţioneze Romania, cum vă fi Mareşalul Antonescu ghidat să intre în război ….
- Asta vă spunea Îngerul?
- Asta îmi comunica Sfântul Grigore, care cerea de Sus.
- Şi ce a urmat?
- Am încercat, după ce am primit mesajul, să anunţ autorităţile şi să le îndrum în aşa
fel încât să ia o decizie justă ….
- Cum aţi făcut asta? Eraţi practic un copil de 10 ani … Unde aţi mers?
- Eu nu am mers nicăieri, dar am avut un frate care lucra pe atunci în miliţie şi care s-a
dus la Bucureşti şi a anunţat autorităţile ….
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- Ce le-a spus? Le-a zis ca fratele lui de zece ani a avut o vedenie, că I sa arătat Sfântul Grigore şi că a primit un mesaj în legătura cu războiul?
- Exact.
- Bănuiesc că nu l-a crezut nimeni.
- Nu l-a crezut nimeni pentru că aşa era orânduit de Sus. Nu realizam eu pe atunci că,
chiar de ar fi să anunţ acel război, oricum lucrurile se întâmplă cum era hotărât de la Dumnezeu ….
- Dar Sfântul Grigore nu v-a arătat şi unde va ajunge România după război?
- Mi s-a arătat absolut tot ….
- Ştiaţi deci că vor veni comuniştii ….
- Ştiam asta dinainte de a începe războiul mondial, mi se arătaseră toate lucrurile acestea … Am încercat eu să opresc evenimentele acestea dar nu s-a putut … A trebuit să trecem
prin ele, am trecut prin toate şi până la urmă s-a întâmplat ceea ce a fost scris în apocalipsă –
unde se vorbeşte şi de fiară şi de toate celelalte … Nu s-a putut schimba nimic.
- Şi Părintele Mina Dobzeu vorbeşte de lucrurile acestea din Apocalipsă…
- Sunt lucruri tainice, puţini ştiu să le desluşească şi, mare parte din ele, s-au petrecut
deja. Tot ce ne rămâne de făcut este pocăinţa. Acesta este lucrul principal.
- Deci, la vârsta de 10 ani aţi avut încă o viziune importantă … Eraţi elev pe atunci?
- Eram elev la o şcoală de meserii din Hurez.
- Părinţii ştiau de viziunile acestea?
- Le-am spus în cele din urmă ….
- Şi ce v-au spus?
- Mi-au zis : “Se poate să fie cum spui tu. Prin ce este orânduit nu se poate trece!”
- Nu v-au privit ciudat?
- Nu. Mai ales că, de atunci, începusem să fiu mai interesat de cele sfinte, să citesc
Biblia şi celelalte cărţi ortodoxe, să mă duc la Sfânta Biserică, să postesc, să mă rog, să mă
feresc de lume ….
- Veniseră deja comuniştii?
- Veniseră, dar şi ei şi eu ne vedeam de treburile noastre …
- Aţi avut probleme cu ei din cauza viziunilor ce le aveaţi?
- Nu am avut probleme cu nimeni … Lucram la pădure, îmi vedeam de treabă şi, din
când în când, când mi se arăta Sfântul, şi îmi permitea să împărtăşesc şi altora Mesajele, le
spuneam şi eu lumii.
- Dar ştiţi foarte bine că pe atunci nu era voie să se vorbească de viziuni şi de biserică….
- Ştiam dar îmi vedeam de treburile mele şi nu am avut neplăceri din cauza asta…
- În monahism când aţi intrat?
- Povestea este mai lungă aici … Când am aflat că vă fi război şi am văzut ca nu pot
face nimic pentru cei de pe front să nu moară, am cerut Sfântului să mor şi eu. Mă aflam la
Sfânta Mănăstire Bistriţa şi mă rugam în faţa moaştelor Sfântului Grigore: Sfinte Grigore
cheamă pe Sfântul Arhanghel Mihail ca să îmi permită să trec şi eu prin moarte. Şi rugândumă aşa în faţa sicriului Sfântului, am simţit cum mi s-a tăiat capul şi cum s-a rostogolit pe
pardoseala mănăstirii. Mi-a apărut apoi Îngerul care mi-a spus: “Iată, ţi s-a împlinit dorinţa!”
Se slujea atunci Sfânta Liturghie şi Părintele Varahiil, săvârşea slujba, a ieşit din altar,
mi-a luat capul mi l-a pus la loc, şi m-a înviat.
- Practic aţi fost înviat pentru a vă dedica viaţa monahismului…
- Da, fusesem chemat!
- Apoi ce a urmat?

2

Apocalipsa Părintelui Arsenie

- Am plecat apoi la Sfânta Mănăstire Hurez. Însă pe drum mă simţeam din ce în ce
mai rău şi nu mai ştiam de mine, şi am fost internat în spitalul din Hurez. Mi-au dat medicii
nişte pastile, dar nimeni nu ştia ce am. Spre seară am adormit şi mi s-a arătat Sfatul Arhanghel Gavril, cu aripile albe. Imediat după ce am avut acea vedenie m-am trezit, era vreo 4
dimineaţa şi am lepădat venin în cele două ligheane de lângă pat. Apoi m-am ridicat şi nu mai
aveam absolut nimic. Fusesem din nou înviat.
- Toate acestea se petreceau în spital?
- Da, în spital … Nimeni nu şi-a putut explica ce am avut şi toţi priveau ligheanele
pline cu venin.
După atâţia ani, tot citind eu Sfintele cărţi, rugându-mă, postind, mergând la Biserică,
am hotărât să merg să mă călugăresc. Am mers într-un sat vecin, la o rudă. Când m-am întors
acasă, am fost ca dus de Înger pe un deal învăluit în ceaţă, Daroaia se numeşte, am făcut un
mic popas, m-am aşezat în genunchi şi am început să mă rog. Şi m-am pomenit cum se luminează deodată totul în jurul meu, cum norii şi ceaţa au fost strânse ca de o nevăzută mână şi
cum s-au deschis deodată norii în sus. A apărut în acel moment Domnul Iisus, Mântuitorul cu
crucea..
- V-a vorbit?
- Da.
- Ce v-a spus?
- Mi-a zis:”Vei avea şi în Sfântul Munte un mesaj. Caci toate se petrec precum în cărţile Părintelui Stăniloae, cărţile spun Adevărul! Şi acum mergi la călugărie, la adevărata
viaţa îngerească!”
- Cuvioşia voastră doreaţi să ajungeţi la Sfatul Munte?
- Pe atunci nici nu-mi puneam problema asta, nici călugăr nu eram…
- Şi deci v-a vorbit despre drumul la Sfântul Munte şi despre cărţile Părintelui Stăniloae … Ştiaţi despre ce cărţi era vorba?
- Desigur, citeam volumele Părintelui şi mi s-a comunicat de sus că toate se vor petrece întocmai ca acolo, că sunt lucrări divine …
- Şi deci Mântuitorul v-a spus să vă tundeţi în monahism …
- Exact. Aşa că am plecat la Sfânta Mănăstire Frăsinei unde era Părintele Simion, vechiul stareţ, împreună cu Părintele Neonil Arhimandritul, actualul stareţ. Le-am spus că vreau
să, mă fac călugăr şi m-au ţinut un timp ca să mă obişnuiesc cu rugăciunile şi cu viaţa monahală. Apoi Prea Cuviosul Neonil, actualul stareţ, mi-a spus:”Am primit Mesaj de Sus, că
drumul tău trebuie să ducă acum la Cozia! Aşa este orânduit nu-I de la mine!”
- Prin ce an era asta?
- Aveam vreo 48 de ani, deci era în 1978. Am stat deci la Cozia 7 ani de zile ca frate
şi rasofor. După vreo 7 ani, a venit la Cozia Prea Cuviosul Chesarie Gheorghescu, care actualmente este la Sfânta Mănăstire Dintr-un lemn. Venise în vizită în Mănăstire şi a primit grai
de Sus. Mi-a zis: ”Trebuie să mergi la Mănăstirea Căldăruşani! Acolo sunt nişte lucrări pe
care trebuie să le faci.” I-am răspuns:
“Dacă-I aşa, merg.” M-am dus la Părintele Stareţ, era pe atunci Părintele Gamaliil, şi
la Părintele Daniil, un duhovnic bun, şi le-am zis: “Am primit mesaj prin Părintele Chesarie
ca vă trebui să plec la Mănăstirea Căldăruşani.” Mi-au dat cu greu drumul de acolo, caci
aveau nevoie de mine. Şi, în 1985 am plecat la Sfânta Mănăstire Căldăruşani, lângă Bucureşti, unde am stat vreo 10-12 ani…
- Deci imediat după revoluţia din 1989 …
- Da, revoluţia acolo m-a prins. Serveam la Mănăstirea Căldăruşani ca paracliser, căutând în acelaşi timp să învăţ cât mai multe lucruri. Era, şi încă mai este, o Mănăstire foarte
vizitată, veneau oameni din toata lumea acolo ….
3

Apocalipsa Părintelui Arsenie

- În tot acest timp Sfântul Grigore vi se mai arăta?
- S-a întâmplat de s-a înecat unul, Gheorghe îl chema - ne ajuta la diverse munci în
Mănăstire, luase nişte ţuică în barcă, s-a dus în dreptul schitului, pe baltă, şi nu s-a mai întors
înapoi. Au venit fraţii călugări şi m-au anunţat: “Cuvioase, hai ca s-a înecat Gheorghe şi nu-l
putem găsi…” Ei au plecat cu o alta barcă, să-l mai caute, iar eu m-am dus în Biserică, la
Sfintele Moaşte, unde am cerut ajutorul Sfinţilor Flor şi Lavru. Apoi am ieşit şi eu din Biserică şi m-am dus la ei. Aveau un fel de lance cu cârlig pe care o băgau în apă şi căutau să prindă cu ea trupul mortului. M-am dus şi i-am ghidat, mai la stânga, mai la dreapta, până au reuşit să-l scoată, să-l pună în barcă şi să-l ducă la mal.
- De unde ştiaţi unde era trupul?
- Îmi comunicaseră Sfinţii, de Sus…
- Şi ce a urmat?
- Am mai stat la Căldăruşani câţiva ani după revoluţie….
- Cum aţi perceput Cuvioşia voastră evenimentele acelea din decembrie 1989? A câştigat Romania ceva prin acele jertfe?
- Principalul lucru pe care l-a câştigat ţara a fost credinţa în Dumnezeu, puterea de a
birui păcatele…
- Erau mai multe păcate înainte de 1898 sau sunt mai multe acum?
- Aparent sunt cam la fel însă acum diavolul are putere mai puţina, căci astăzi cred
mulţi în Dumnezeu şi luptă împotriva răului.
- Deci evenimentele din 1989 le-ai prins acolo….
- Da, fusesem între timp hirotonit ca diacon la Mănăstirea Căldăruşani, Părintele Vasile Târgovişteanu mă hirotonise, şi, că apoi am plecat la Mănăstirea Bistriţa, timp de un an. A
urmat apoi o revenire la Mănăstirea Căldăruşani, unde Părintele stareţ al Mănăstirii Sinaia,
Părintele Lavrentie, mi-a zis: “Ştiu că ai de la Dumnezeu chemare să fi hirotonit ieromonah!” Şi am devenit ieromonah.
Timp de aproape 2 ani am stat la Mănăstirea Căldăruşani, apoi am plecat din nou la
Bistriţa, la sărbătoarea Sfântului Grigore, şi de acolo mi s-a spus să fac o cerere să vin la Mănăstirea Surpatele.
Aici nu avea cine sluji aşa ca m-au numit pe mine.
- Şi la Sfântul Munte când aţi ajuns?
- La Sfântul Munte am plecat de aici, de la Surpatele, după ce am avut o vedenie în
timp ce slujeam, care mi-a spus:”Este orânduit de la Dumnezeu să mergi la Sfântul Munte,
să slujeşti acolo!”
- Ca o împlinire a ceea ce vă spusese Mântuitorul …
- Da. Când am ajuns acolo am vorbit la telefon cu Părintele de la Prodromu care mi-a
spus: ”Noi te aşteptăm şi pe aici, căci Părintele Petroniu răspunde aici de toţi monahii din
România ce vin la Sfântul Munte!’ Acolo se ţinea destul de des un fel de consiliu în care sunt
stareţi delegaţi să spună cine şi cu ce scop vizitează Sfântul Munte. La Sfântul Munte am fost
la Chilia Sf. Gheorghe – Colciu, unde se afla Părintele Dionisie Ignat, un mare duhovnic lipsit de vedere, şi apoi am cerut încuviinţarea Părintelui Filip, de la Mănăstirea Lavra, pentru ami permite să merg ca ieromonah în peştera Sfântului Atanasie.
Am mers 3 zile şi 3 nopţi, dar am fost oprit şi întors din drum de călugării greci.
Acolo, unde mă întâlnisem şi cu fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu,
care venise însoţit de oficialităţi, am mai primit de Sus un mesaj.
- Asta se petrecea unde?
- Aflându-mă la Prodromu, la hramul mănăstirii, dorind să continui rugăciunea în peşteră, m-am pomenit cu o lucrare de Duh de Sus, din vârful Sfântului Munte. Mi s-a spus
atunci:”Este cu siguranţă ceea ce a scris Părintele Stăniloae, cerul şi pământul vor trece,
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dar cuvintele Evangheliei nu vor trece. Ia aminte, în duminica de după Schimba-

rea la faţă, în calendarul nou, Domnul Iisus se vă arăta şi, pe cine vă găsi
curăţit de păcate, îl va trece prin schimbarea trupului după marele cutremur. Va fi un cutremur!’’
- Era mesaj trimis Cuvioşiei voastre de sus..
- Da, un mesaj de la Sfântul Duh. Eram la Vatopedu şi Părintele stareţ împreună cu
fraţii monahi greci au pus să se înregistreze toate lucrurile acestea.
- Au înregistrat convorbirea.
- Da, au înregistrat totul pe banda.
- Se putea lucrul acesta, auzeau ei cum vi se încredinţa Mesajul?

- Se auzea în toata biserica, nu auzeam numai eu. Mi s-a comunicat,
deci, ca vă fi marele cutremur, capătul de lume, după Schimbarea la Faţă,
în calendarul nou, duminică seara, în jurul orei 4, ora României, şi 3 zile şi
3 nopţi ce va rămâne viu vă fi tainic, cutremurul fiind atât de puternic încât se vă împreuna Polul Sud cu Polul Nord. Totul este deci hotărât de
Dumnezeu, cel ce a făcut toate…
- Vorbiţi de un cutremur în ce sens?
- Va fi Sfârşitul Lumii, asta este prevăzut.

- Deci asta este prevăzut într-o duminică, la ora 4 ora României..
- Da, după Schimbarea la Faţă, duminică… Şi cu 7 zile înainte de cutremur toata lumea va trebui să-şi oprească toate activităţile să intre în
post şi rugăciune şi să trăiască după învăţătura Bisericii, fiecare cât poate.
- Asta era porunca?
- Era Mesaj de la Dumnezeu, ce poate fi realizat doar dacă există voinţă.
Mi s-a mai spus că semnul de dinaintea cutremurului va fi în anul 2002, când se va
scoate icoana de la Sfatul Munte pe mare. Acela vă fi semnul şi lumea vă trebui să lepede
totul …
- Deci se apropie …

- Se apropie, dar nu avem ce face … Va trebui să ne ducem viaţa până la capăt şi cu 7 zile înainte le vom uita pe toate ne vom spovedi…
- Si apoi va fi cutremurul!

- Da, un cutremur atât de mare încât se va împreuna Polul Nord de
Polul Sud. Toate vor trece prin foc, iar oamenii vor învia ca la începutul
lumii, fără tendinţe materiale, ca îngerii. Vor fi două cete în care se vor
aduna cei drepţi şi cei păcătoşi şi apoi totul va rămâne în veşnicie…
- Le-aţi spus toate aceste lucruri şi Măicuţelor de aici?
- Măicuţelor le-am împărtăşit aceste mesaje mai uşor căci sunt foarte sensibile….
- Să nu se smintească…. Dar sătenilor de aici le-ai spus?
- Nu am prea spus multor oameni.
- Lumea crede în lucruri de acest gen?
- Unii cred, alţii …;
- Ce se vă întâmpla cu cei ce nu cred?
- Fiecare vă fi trimis în ceata ce I se cuvine. Nu ai cum să nu crezi căci este un lucru
sigur, nu-I de la mine ci de la Dumnezeu ….
- Şi toate acestea s-au petrecut la Sfântul Munte……..
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- Da. La Prodromu, de la icoana Maicii Domnului, am primit apoi încuviinţare să mă
întorc în ţară urmând să revin la Sfântul Munte în mai, în acest an, pentru rugăciune…. Căci
Maica Domnului mi-a spus: “Eşti călăuzit de Fiul Meu şi trebuie să te întorci aici, la rugăciune!”
- Deci aţi primit mesajele şi acum trebuia să reveniţi în România pentru a le împărtăşi
oamenilor….
- Şi am revenit în tară, la Surpatele, de unde am plecat.
- Purtând cu dumneavoastră mesajele. Şi la Sfântul Munte când mai plecaţi?
- Am depus deja cerere de plecare……
- Mergeţi pentru a primi viitoarele mesaje?
- Merg pentru a mă ruga în continuare. Mesajul acesta a fost şi l-am împărtăşit.
- Cutremurul acesta se referea, din câte înţeleg la întreaga lume. Dar un mesaj re-

feritor la soarta României nu vi s-a încredinţat?
- Din marele cutremur ştiu că ţările ce vor scăpa cel mai uşor vor fi
Grecia şi România, ţări în care există cu adevărat credinţă. Dar, repet, dacă se vor lepăda de păcate măcar cu 7 zile înainte de acest dezastru. Doar
aşa, cu spovedanie, cu rugăciune, se va trece în ceata îngerilor ….
- Cuvioase, credeţi în lucrurile acestea? Viaţa v-a fost îndrumată mereu de către cei de
Sus….
- Mi-au îndrumat paşii dar tainic! Tainic! Cum greşeam ceva, nu se mai ştia nimic,
până nu mă îndreptam.
- Cuvioase, cunoaşteţi probabil despre vise şi vedenii, semnat de Părintele Cleopa. Se
spune acolo ca vedeniile pot fi şi de la diavoli. Şi Petre Ţuţea spunea că diavolul poate face
minuni, te bagă şi în biserica pentru a te avea de partea lui …
- Şi diavolul are putere, nu contest asta, dar mesajele primite de mine începând cu cele
de când aveam 3 ani şi până astăzi, nu sunt decât de la Dumnezeu. Majoritatea s-au adeverit
aşa că nu am de ce să mă îndoiesc….
- Deci sunteţi sigur de ele ….
- Este un lucru de la Dumnezeu. Că au mai ieşit în faţă şi fapte ale diavolului…
- V-a încercat şi diavolul?
- De câte ori …
- Cum? Prin bolile acestea, prin ce?
- Mă încearcă tot timpul, prin toate mijloacele …. Absolut tot timpul. Şi nu mă încearcă doar pe mine, ci şi pe alţii. Totul este să nu ne lăsăm doborâţi!
- Cum să ne dăm seama de ne încercă diavolul sau nu?
- Întotdeauna te încearcă diavolul când nu vrei binele şi când nu faci binele!
- Şi cum ne dăm noi seama care este binele?
- Binele este totdeauna atunci când te ghidezi după învăţătura Bisericii.
- Cei care nu pun mâna niciodată pe o Biblie ştiu ce înseamnă învăţătura Bisericii?
- Să ştiţi că şi cei care citesc Biblia uneori o citesc degeaba. De aceea eu pun mai
mare accent pe rugăciuni, pe cartea de rugăciuni. Asta trebuie citită! Celelalte sunt lucruri
mult mai serioase, care nu sunt la nivelul oamenilor simpli.
Majoritatea însă pot învăţa o rugăciune, pot să postească…
- Aveţi asemenea credincioşi aici?
- Peste tot sunt şi oameni pentru care contează banul şi oameni pentru care contează
binele şi credinţa. Sunt amestecaţi!
- Şi buni şi răi!
- În Grecia am văzut că se dă o mai mare atenţie asupra credinţei decât la noi.
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- Dar noi discutăm de miliardari, de hoţi, de Sorin Ovidiu Vântu ….
- Oameni ca aceştia există pe tot pământul, dar poate nu li se dă atâta atenţie ….
- Oameni de acest fel se pot mântui? Un hoţ sau un criminal se poate mântui?
- Numai care sunt lăsaţi de la Dumnezeu.
- Nu toţi?
- Nu, doar cei ce au pus capăt păcatului şi au făcut cele necesare credinţei.
- Au venit genul acesta de oameni pe la Cuvioşia voastră?
- Au mai venit….
- Oficialităţile vin pe aici?
- Mai trece câte unul…
- Cu folos sau aşa în vizită?
- Mai mult în vizită.
…
- La începutul discuţiei noastre aţi amintit de Mănăstirea Frăsinei. V-aş întreba dacă îl
cunoaşteţi pe Părintele Ghelasie…
- Mănăstirea Frăsinei are o foarte buna orânduială, iar pe Părintele Ghelasie îl cunosc,
am slujit chiar o data şi împreună.
- Cum vi s-a părut Părintele Ghelasie? Mulţi îl considera eretic ….
- Eu nu am avut niciodată probleme cu dânsul, am făcut slujba ortodoxă împreună. Mi
s-a părut însă un Părinte doct, nu prea seamănă cu monahii pământeni care sunt legaţi şi lucrează cu tot sufletul pentru Dumnezeu. Am avut impresia că face unele lucruri formal dar,
atâta timp cât se nevoieşte acolo, nu-i pot reproşa nimic.
- Cuvioase, a câştigat ceva România în ultimii 12 ani ce s-au scurs de la revoluţie?
Ajuta cu ceva libertatea pe care o avem acum?
- Sigur că ajută. Poţi înţelege mai bine ce înseamnă credinţa, te poţi pocăi mai uşor, te
poţi apropia mai uşor de biserică, poţi ţine Sfintele sărbători… Cei ce sunt şi acum prin închisori trebuie eliberaţi şi lăsaţi să se pocăiască…
- Sunteţi de acord cu acest lucru?
- Da, aşa trebuie făcut. De la 1 august să-I elibereze, să le dea de mâncare, să le dea
serviciu…
- Dar oamenii aceia poate au ucis, poate au furat….
- Indiferent ce au făcut, trebuie eliberaţi. Dacă sunt probleme să întărească poliţia, să
le dea de muncă …
- Poate o să intre la loc…
- Frate, o să intre în veşnicie!
- O să intre în veşnicie şi nu o să-I mai scoată nimeni de acolo, aşa este.
- Deci, să-i elibereze, să le dea de mâncare, să le dea slujbe, şi dacă tot nu se vor pocăi, vor intra în veşnicie? Şi banii, şi crimele, şi toate relele planetei vor intra în veşnicie de
nu se vor pocăi cu 7 zile înainte.
- Tineretul României cum vi se pare? Merge pe drumul cel bun?
- Dacă sunt crescuţi bine sunt buni, daca nu …
- Cuvioase, dar sunt unii care au fost crescuţi pe timpul comuniştilor fără ore de religie, fără să ştie ce înseamnă o Biblie…
- Nu contează asta … Totul este să fi fost crescuţi bine, să fie îndrumaţi de părinţi pe
drumul cel bun….
- Atitudinea tineretului ar trebui să fie alta?
- Trebuie lucrat cu fiecare în parte. Să-I arăţi omului, să-I dai să citească, să meargă la
Biserică …
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- Cuvioase în finalul discuţiei noastre, v-aş ruga să ne daţi un cuvânt de folos pentru
toţi cei ce vor citi aceste rânduri ….
- Cuvântul de folos către ţară este unul singur: “Avem un cult ortodox bine orânduit,
Prea Fericitul Patriarh caută şi îndrumă bine pe toţi prin predici şi cărţi, preoţii, episcopii şi
mitropoliţii slujesc spre binele poporului şi pentru mântuire. Şi în curând, în august, vom da
fiecare socoteală pentru ceea ce am făcut. Nu ne vom mai putea apăra atunci nici cu cuvintele, nici cu armele, nici cu tot ceea ce mintea omului a creat. Trebuie să nu capitulăm, să trăim
cu Dumnezeu.
- Şi ne promiteţi, când vă veţi întoarce de la Sfântul Munte, să mai realizam o convorbire ….
- Altă convorbire de acolo nu va mai fi. Atât a fost!
- Mulţumim mult!
- Cele bune, mântuire şi spor în lucrarea cărţilor pentru mântuirea a toată ţara.

După calculele calendarului ortodox ar fi cam aşa:
1. Pe data de 6 August 2011 Schimbarea la faţă cade sâmbăta şi a două zi duminica 7 August marele cutremur
2. Pe data de 6 August 2012 Schimbarea la faţă cade luni şi urmează duminică 12
August, marele cutremur
3. Pe data de 6 August 2013 Schimbarea la faţă cade marţi şi urmează duminică
11 August marele cutremur
ALEGEŢI DIN ACESTE DATE CELE CARE VI SE PAR MAI APROPIATE
DE PREVESTIRE.
DOAMNE AJUTĂ

Alte profeţii despre România:
Cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul român şi pentru Traian Băsescu (după
ziua de alegeri din 2009) (http://www.scribd.com/doc/29737467 )
Cuvântul lui Dumnezeu pentru neamul român şi pentru Traian Băsescu (Înainte
de alegerile prezidenţiale din 2009) ( http://www.scribd.com/doc/29736386 )
Profeţii despre misiunea spirituală a României
Proorocie despre România
Profeţiile unui călugăr (http://www.scribd.com/doc/13269704 )
Profeţiile lui Sundar Singh despre România
(http://www.scribd.com/doc/12759240)
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