
“Acum împărţiţi cuvântul Meu acolo unde el merge cu trimitere din partea Mea. 
Amin…”   
 

 
 

 
Acum Mă îndrept să strig cu glasul Meu cel îndurerat şi la cei ce s-au aşezat să 

cârmuiască soarta neamului român. Eu am pe pământul român tronul cuvântului Meu, şi de pe 
el cuvintez. Eu am în neamul român popor născut de sus, vas al sfinţeniei Mele, casă a lui 
Dumnezeu pe pământ, şi vai celor ce tăgăduiesc glasul Meu de azi!  

Eu, Domnul, strig la voi ca să vă întreb de soarta oştirii Mele române, căci v-aţi aşezat 
cârmuitori peste ea ca şi cei ce s-au aşezat păstori peste ea de la ei dorinţă. Vă dau şi vouă 
darul credinţei sfinte. Luaţi din el ca să Mă pot înţelege cu voi pentru soarta acestui neam. Nu 
puteţi nici voi să vă ascundeţi sub necredinţă faţă de cuvântul strigării Mele la voi. Chiar dacă 
voi spuneţi că acest cuvânt nu sunt Eu, Domnul, Eu vă spun şi vouă aşa cum le-am spus 
egiptenilor când l-am trimis pe Moise să Mi-l scoată din robie pe Israel; vă spun şi vouă că Eu 
sunt Cel ce sunt, şi veţi vedea curând, curând că Eu sunt Cel ce strig la voi ca să Mă auziţi şi 
să-Mi deschideţi ca să stau în sfat cu voi. Am venit spre voi cuvânt şi v-am spus vouă cuvânt 
din Scripturi, că «dacă într-o cetate sunt tot felul de conducători, ea se surpă ca şi una care 
nu are conducător». O, voi umblaţi înaintea acestui neam pe căi nedrepte şi sunteţi 
îndărătnici, şi sunteţi făţarnici, dar este scris: «Cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va 
duce cu cei fără de lege». Vin să vă spun că nu iubiţi dreptatea şi pacea şi că aşa staţi voi pe 
fruntea acestui neam. Îndărătnicia este boală urâtă, iar plata ei vă va umple de suferinţă dacă 
nu veţi lua aminte acum la glasul Meu care vă cheamă să învăţaţi dreptatea Domnului pe 
pământ şi nu strâmbătatea aşa cum lucraţi voi de când v-aţi aşezat să tocmiţi cu soarta 
neamului român. O, neamul român este neamul în mijlocul căruia Eu, Domnul, Mi-am aşezat 
casa Mea de venire acum, a doua oară de la Tatăl la om. Daţi-Mi dreptul să vă învăţ, căci sunt 
Învăţător din cer pentru om. Eu vreau să vă scap de pedeapsa faptelor voastre rele, căci 
păcatul lăcomiei şi al minciunii v-a biruit de tot, şi staţi cu el împotriva lui Dumnezeu 
Atotfiitorul. E ţara română lovită din pricina fărădelegilor voastre, pe care le săvârşiţi fără 
frică, în numele acestui neam. Am dat povaţă neamului român să se trezească şi să se scoale 
să-şi vegheze soarta, dar voi staţi împotriva puterii cea bună a acestui neam. Voi v-aţi aşezat 
tari, şi vă ţineţi cu amândouă mâinile de scaunele pe care staţi, dar dacă veţi iubi fărădelegea 
pe mai departe şi nesupunerea pentru ceea ce este bine acestui neam, Eu, Domnul, vă voi 
smulge pe voi pe toţi de pe locurile voastre şi veţi fi aruncaţi la pământ, căci voi brăzdaţi cu 
ruşine obrazul neamului român înaintea neamurilor de pe pământ. Iată, nici un glas al acestui 
neam, care strigă la voi, nu-l auziţi ca să vă îndreptaţi spre dreptate, căci vă prieşte cu păcatul 
slavei deşarte şi nu vă pasă de faţa şi de fruntea cea brăzdată de ruşine a neamului român, 
peste care staţi mari. Voi sunteţi lacomi şi slujiţi minciunii şi iubiţi desfrânarea a toate, şi e 
păcat aceasta, şi e păcat să staţi la cârma unui neam aşa cum sunteţi voi. Vin Eu acum din cer 
cuvânt ca să cârmuiesc cu el peste neamul român şi peste pământ, şi iată, cuvintez şi 
împlinesc. Amin. Am spus că vor lucra stihiile cereşti şi vor trezi acest neam, căruia i-am spus 
să nu se supună glasului mâniei Mele cea plină de durere pentru necredinţa omului, ci să se 
supună slavei Mele cea plină de cuvânt şi de ocrotire pentru cei ce se apleacă Domnului şi 
ocrotirii Lui. Amin.  

O, nu vă mai ţineţi cu mâinile de scaunele pe care staţi. Nu aşa se cârmuieşte peste un 
neam, o, nu aşa. Vine pe pământul român dreptatea cea sfântă, vine din cer pe pământ rochiţă 
scumpă şi serbare cerească peste ţara română. Faceţi loc sfatului Domnului, că Mie Îmi 
trebuie cale cu dreptate pe ea, cale care să se vadă bine de la pământ la cer şi de la cer la 
pământ. O, numai adevărul vă poate face liberi de vină, dar daţi loc pe pământ dreptăţii a 
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toate, căci cei ce iubesc strâmbătatea şi minciuna, sunt fiii diavolului pe pământ, fiindcă 
diavolul este tatăl minciunii. Lăsaţi pământul român şi neamul Meu de pe el, lăsaţi-l să intre 
sub slava Mea, căci Eu, Domnul, i-am sortit slavă cerească peste el, şi tainic i-o lucrez, şi 
vreau să pun această coroană pe creştetul neamului român şi să strălucească ea de slava Mea 
înaintea popoarelor. Amin.  

O, iată ce faceţi voi! Prin fărădelegile voastre atrageţi mânia puterilor cereşti peste ţara 
română, iar Eu, Domnul voiesc s-o ocrotesc şi s-o mângâi pe ea sub crucea ei. O, daţi loc 
iubirii Mele peste neamul român, căci făţărnicia voastră se vede prea bine ca să vă mai puteţi 
piti cu ea unul în spatele celuilalt. Puterile cereşti strigă la voi prin glas puternic de vijelie cu 
spaimă în mersul ei de deasupra acestui neam, căci din pricina celor ce s-au numit ei înşişi 
păstori peste neamul acesta, dar ei nu păstoresc, şi din pricina voastră că staţi de la voi putere 
pe pieptul acestui neam ca să-l supuneţi vouă, din aceste pricini vine mânia lui Dumnezeu 
peste neamul acesta apăsat pe calea lui, şi care nu mai ştie ascultarea de Dumnezeu şi temerea 
cea pentru paza vieţii lui. Aplecaţi-vă, dar, şi lăsaţi-vă treziţi de duhul adevărului şi al 
dreptăţii a toate, căci îndărătnicia şi făţărnicia şi slava deşartă vă aduc vouă pedeapsa lor, dar 
Eu, Domnul, voiesc să vă cruţ pe voi şi să vă povăţuiesc, fii români. O, nu mai staţi aşa de 
mari peste acest neam, căci voi sunteţi oameni neputincioşi, iar Eu sunt Domnul, şi vă chem 
cu Mine în sfat pentru soarta neamului român. Iubiţi adevărul, iubiţi duhul dreptăţii, căci voi 
aţi părăsit cinstea şi datoria cea pentru adevăr, şi aţi părăsit frica cea binefăcătoare, care-l ţine 
pe om pe calea dreptăţii a toate, şi iată, domniţi de la voi putere şi apăsaţi pe viaţa neamului 
român. O, ajunge! Nu mai oropsiţi ţara alegerii Mele. Sunteţi nedrepţi cu ea. Ajunge! Treziţi-
vă şi veniţi-vă în fire, că prea multă vină vă strângeţi, şi ea vă va apăsa prea greu. Veniţi spre 
părere de rău şi faceţi cale milei Mele spre voi, ca să vă scap cumva de plata faptelor voastre. 
Eu sunt Păstorul Cel bun, Cel milos. Mi-e milă de cei ce păcătuiesc greu, că aceia şi nu alţii 
au nevoie de milă, şi vreau să vă trezesc spre pocăinţă şi spre umilinţă, şi apoi să vă dau din 
mila Mea, dacă veţi vrea. Eu, Domnul, strig la voi: faceţi cale dreaptă dreptăţii, şi Eu vă voi 
lucra izbăvirea. Dar dacă nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, faptele voastre îşi vor primi plata 
lor. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.  

Binecuvintez şi întăresc locul de cârmuire de peste neamul român, şi pe cel ce se luptă 
prin valuri la cârma cea de veghe a acestui neam. Eu, Domnul, voi ocroti şi voi mângâia cu 
cuvânt de veghe neamul român. Eu sunt Cel ce sunt. Amin.  
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