Cuvântul lui Dumnezeu pentru neamul român şi pentru
Traian Băsescu
O, neam român, o, neam român, o, neam român! Te povăţuiesc de mult, de mult
să ai grijă de soarta ta de mâine, şi tu eşti prins în laţul celor ce te mint pe tine pentru
viaţa ta. O, iată ce război, ce război de dorinţe şi de căutare de slavă omenească s-a zbătut
în tine în ziua aceasta de sorţi pentru cel ce va fi să stea la cârmă pentru tine! O, tată, Eu,
Domnul, te-am scos mereu pe tine din dureri şi de sub stăpâniri omeneşti în toată vremea
istoriei tale zbuciumate, popor român, şi iată, tu nu veghezi bine azi pentru soarta ta aşa
cum străbunii tăi vegheau pentru acest pământ. Ai creionul în mână ca să-ţi scrii soarta.
O, nu te da în mâna celui ce nu are grijă de tine părinteşte! O, cum să fac cu tine
ca să nu greşeşti acum pentru soarta ta? Deschide-ţi mintea şi apoi inima şi caută să simţi
cu inima şi nu cu mintea, căci tu eşti în primejdie să cazi iarăşi în sângele tău şi să zaci în
necunoştinţă şi în nepăsare, căci duhul omului dă să-ţi îmbrobodească mintea ca să-ţi scrii
cu mâna ta întoarcerea iarăşi la cele din care Eu am dat, totuşi, să te scot, şi mult sânge sa vărsat pentru dezrobirea ta cea de la Mine venită spre tine. O, nu căuta bunăstarea ta
acum, ci aşează-te să cauţi să stârpeşti mai întâi duhul minciunii, pe tot omul care minte
împotriva binelui tău cel de la Mine, căci nici un bine nu se clădeşte pe minciuna omului
care te duce cu vorba ca să-l pui pe el căpetenie a ta cum că ţi-ar da el ceea ce nu are să-ţi
dea, ceea ce doar tu poţi să-ţi dai. O, mergi, tată, înainte, şi nu te da acum înapoi. Eu
privesc din cele cereşti peste tot pământul tău şi peste toţi cei care vorbesc acum în
numele tău folosind puteri slabe şi minciuna ca să te încânte să dai înapoi.
O, nu da înapoi! Nu da înapoi, popor român! Nu-ţi vrea decât binele cel ce stă
acum cârmaci pentru tine înaintea neamurilor de pe pământ, şi e curat cu inima pentru
tine şi e dârz cu duhul, chiar dacă stricăciunea de pe pământ ţine toate neamurile de pe el
sub piedica de a nu mai putea omul pe nicăieri pentru Dumnezeu şi cu El peste viaţa lui.
O, neam român, nu te vinde iarăşi robiei fiarei roşii, tată! Nu te da iar să cazi în
capcana duhului minciunii omului care-ţi spune minciuna că va fi pentru tine cu cele din
el. O, e numai duh de trufie în cei ce se zbat acum cu război pe faţă la porţile tale ca să
pună mâna pe cârma corăbiei române prin valurile vremii de acum. Iată-i, îşi mărturisesc
pe faţă dorinţele arzătoare de glorie a lor, şi nicidecum grija lor de soarta ta, ci sunt
porniţi să-şi facă jocul propăşirii lor, nu să te scoată pe tine din cleşte, ţara Mea, neam
român. O, mare-ţi este încercarea acum, dar Eu te-am povăţuit să stai cu duhul treaz şi să
ceri Mie să-ţi dau duhul prevederii şi să nu alegi rău pentru tine când ai creionul în mână
ca să hotărăşti tu, nu cei ce dau să domnească peste tine în numele tău şi fără milă de tine,
ţara Mea. Cel ce stă acum cârmaci peste tine, acela este cel care te iubeşte cu inima mare,
şi cu duh viteaz dă să stea el pentru tine înaintea ispitei grele, care iarăşi dă să te dărâme
de pe stâncă, neam român. O, el nu te minte, tată. El dă să te ajute de la mijloc şi nu să te
vândă fără de preţ. Trezeşte-te, o, trezeşte-te, iar dacă nu vei vrea Eu n-am vină pentru
viaţa ta, că Eu te-am povăţuit, şi i-am dat duh de povaţă bună pentru tine şi celui ce te
cârmuieşte acum. Războiul pentru răsturnarea lui e mare şi e din întuneric, şi e şi la
lumină. Eu, Domnul, lupt şi încă voi lupta pentru binele tău între toate relele care dau să
te prindă iarăşi sub robie şi voi sta de veghe cu îngerii şi cu sfinţii pe vatra ta şi voi privi
lucrarea ta, inima ta, şi te voi insufla de la Mine tainic, căci războiul cel împotriva ta este

aprig, şi nu împotriva celui de la cârma ta se războiesc aceştia, ci împotriva binelui tău, o,
ţara Mea cea de azi.
O, ţie îţi zic, acum, celui ce stai cârmaci pentru neamul român, pentru
corabia Mea, pentru ţara Mea de venire acum, la sfârşit de timp cuvânt pe pământ
pentru salvarea omului: lasă-Mi Mie lupta şi grija pentru sorţul care urmează să se
bată pentru tine sau împotriva ta, căci forţele întunericului s-au întins peste tot şi se
luptă orbeşte să tragă sub ele iarăşi neamul Meu român. Eu, Domnul, sunt peste tot
cu îngerii şi cu sfinţii Mei în mijlocul neamului român, iar dacă neamul român va
alege deşteptarea în clipele acestea grele, Eu îi voi da lui din Duhul Meu şi voi lucra
pentru el şi pentru tine la cârmuirea lui, dar dacă el va alege minciuna şi dezbinarea
şi trufia, care se împotrivesc din om unităţii şi frăţiei acestui neam, Mă spăl pe
mâini de neînţelepciunea acestei clipe de răscruce a neamului român, şi el va suferi
cădere şi înjosire sub omul care se vrea pe sine pentru el însuşi şi nu pentru acest
neam la porţile lui.Tu însă nădăjduieşte şi stai în duhul iubirii de ţară şi de neam,
iar Eu voi ţine pe poporul Meu în duhul rugăciunii şi al veghii sfinte, şi împreună cu
cerul de sfinţi şi de îngeri vom sta şi vom lupta cu cerbicia cea tare a celor ce se vor
pe ei înşişi, şi nu dreptatea şi pacea şi adevărul pe masa frăţiei neamului român. O,
nu aşa, nu aşa a fost în vremile vechi frăţia neamului român, şi şi-au uitat străbunii
bravi cei din acest neam, care nu sunt drepţi pentru el acum. Tu însă aşează-te
acum înaintea Mea cu bărbăţia nădejdii şi lasă-Mă pe Mine sprijin al tău, căci Eu,
Domnul, voiesc să merg spre biruinţa lui cea de la Mine cu acest neam, numai să nu
cadă el în duhul cel rău al rătăcirii de Dumnezeu tot mai mult, al desfrâului cel de
peste tot pământul şi al lepădării de credinţă, semn înaintea venirii Mele cu ziua
slavei întoarcerii Mele cu slavă pe pământ la om, iar lepădarea de credinţă este
semnul că antichrist se zbate cu puteri aprige să şteargă urma şi numele Meu de pe
pământ şi să domnească el. El însă va domni până la sfârşitul său, iar Eu voi fi, aşa
cum am fost şi sunt, Împăratul făpturii şi Îmi voi desăvârşi din mijlocul neamului
român taina cerului celui nou şi a pământului celui nou şi a Ierusalimului celui nou,
precum este scris să fie pe pământ la sfârşit de timp, iar ţara română este scrisă cu
numele de ţara strălucirii, şi din mijlocul ei Eu, Domnul, este scris în Scripturi să
Mă arăt biruitorul morţii şi învierea a toate, naşterea din nou a lumii din cuvântul
Meu cel nou, cartea cea de azi a cuvântului Meu. Pace ţie acum! Nimeni să nu
cârtească pentru cuvântul Meu cu care azi am grăit ţie şi neamului român, neamul
Meu cel de azi, Israelul Meu cel nou, cel de la sfârşit de timp. Amin.
Iar tu, popor al cuvântului Meu în mijlocul acestui neam, stai de veghe acum, stai,
tată, cu mânuţele întinse spre Mine pentru ziua de sorţi şi în ziua aceea, când neamul
român îşi va alege calea înainte sau înapoi, după cum el va voi să se aplece sau să nu se
aplece tainei Mele, cu care dau acum să-l sprijinesc şi să-l ocrotesc pe el pentru soarta lui,
pentru pe mai departe mersul său, căci războiul din mijlocul lui este mare acum pentru
soarta lui, iar Eu, Domnul, i-am dat lui acum cuvântul deşteptării lui. Amin, amin, amin.
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O, neam roman, o, neamul Meu roman, odihneste-te acum de greul prin care am
trecut, Eu, si cerul Meu de sfinti si de ingeri, si poporul Meu cel din mijlocul tau, asezat
la veghe mare pentru soarta ta, si tu, neam roman. Sa ne odihnim acum, caci a trecut ziua
de sorti pentru carmaciul din fata ta, si Eu, Domnul, stau cu tine acum la masa de cuvant,
caci asa ti-am fagaduit. O, aseaza-te cu credinta la masa cu Mine, caci Eu iti dau duh si
putere ca sa crezi si ca sa vezi, caci vezi acum cat de minunat am lucrat ca sa te izbavesc,
dupa ce mult si prelung am strigat o vreme spre tine ca sa stai tu treaz, tata, pentru soarta
ta si sa nu te ia somnul, caci balaurul rosu a stat cu multul la panda ca sa ia iarasi sub
zdrobire si sub robie neamul Meu roman. Eu, Eu sunt Cel ce am lucrat minunat, si am
spus carmaciului de peste tine sa Ma lase pe Mine sa lucrez cu maiestrie de partea lui,
caci razvratirea asupra lui este mare, iar minciuna sta ascunsa gata sa lucreze. Eu, Eu sunt
Cel ce am pus in inimile lor sa faca sfatul Meu, precum este scris in Scripturi, «si sa se
intalneasca intr-un gand si sa dea toti, toti fiarei puterea lor, pana se vor implini
cuvintele lui Dumnezeu», si iata Scriptura implinita, lucrare despre care scrie in Scripturi:
balaurul cu sapte capete, biruit acum de Mielul lui Dumnezeu si de cei credinciosi Lui.
Amin.
O, Mi-am tinut pe poporul Meu in mare veghe, in treaz duh de rugaciune cu
manutele ridicate in toata ziua cea de sorti, iar cand am vazut cum sapa pe dedesubt
satana si ai sai pui rosii, numaidecat M-am intarit si am indemnat pe poporul cuvantului
Meu sa inteteasca rugaciunea cu duh si mai puternic, cu strigare si mai indurerata pentru
trezirea neamului roman ca sa se scoale el si sa-si ajute biruinta, si asa a fost, si a fost
minune minunata si nu a putut omul aceasta, ci numai Eu, Mielutul Cel biruitor, si n-am
lasat neamul roman sa fie iarasi biruit de puterea fiarei rosii, cea plina de duhul minciunii
inauntrul si in afara ei, si care s-a dat de gol cu lucrarea ei ascunsa si a cazut in insasi
cursa ei, caci n-a izbutit, nici nu s-a mai gasit loc pentru ea si pentru puii ei, precum este
scris, caci lucrarea cerului lucreaza in zilele acestea pe pamantul roman, si face mantuire
si putere imparatia lui Dumnezeu pe acest pamant sortit al sau.
O, iata fila de Scriptura implinita pe vatra ta prin biruinta Mea cea pentru tine,
neam roman! Balaurul cel rosu, cu sapte capete si zece coarne, adunati intr-un gand si
intr-un duh toti, au dat fiarei puterea lor pentru un ceas si au pornit razboi impotriva
planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, si impotriva neamului roman, pastorit acum de
Mielul Tatalui, dar Eu, Mielutul Cel biruitor, l-am rapus pe el si pe ingerii lui pentru ca
sunt Imparatul imparatilor si Domnul domnilor, si am biruit cu cei impreuna cu Mine
chemati, alesi si credinciosi, precum este scris in Scripturi.

O, fii ai poporului Meu cel din romani, si voi, romani de peste tot, credinciosi si
curati cu inima! Cantati din strune, cantati din alaute si din glas cu strigare numele Meu
cel sfant, Cuvantul lui Dumnezeu, si ridicati in slavi lauda Lui si spuneti: „O, cat de
minunate sunt lucrarile Tale, Doamne, caci pentru puterea Ta cea mare, chiar vrajmasii
Tai Te magulesc prin fatarnicia lor! Toate neamurile pamantului sa se inchine Tie si sa
cante preaslavindu-Ti numele mare! O, veniti, veniti si auziti si vedeti lucrarile lui
Dumnezeu si cat de minunat este El in faptele Sale peste oameni! El stapaneste cu
puterea Sa veacul, si ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei razvratiti sa nu se
trufeasca, fiindca Domnul ne-a dat viata si n-a suferit ca picioarele noastre sa sovaiasca!
El ne-a pus la incercare si ne-a lamurit ca pe argint si ne-a scos spre multa bucurie, si ca
o ardere de tot aducem Lui inimile noastre. Veniti, veniti si auziti si ascultati, voi, cei ce
va temeti de Dumnezeu, ca iata cate a facut El noua! El ne-a ascultat si a luat aminte la
glasul rugaciunii noastre, si binecuvantat sa fie El, caci n-a lepadat rugaciunea noastra,
ci ne-a miluit cu mila Sa!“. Amin.
Si acum graiesc tie, celui ce stai si iarasi stai pe mai departe la carma corabiei
Mele de azi, tara romana si neamul Meu de pe ea. O, nu te-am lasat singur, tata, caci ai
fost singur, si multi au fost impotriva ta. Am stat de partea ta cu toate ostirile ceresti si
ingeresti ca pe vremea proorocului Elisei, cand am stat cu toata armia cereasca de partea
lui in ziua cand marea ostire vrajmasa lui a venit sa-l biruiasca pe el pentru ca era robul
Meu, si de partea dreptatii statea. Balaurul cel rosu si toti puii lui au implinit acum o fila
din Scriptura si s-au adunat intr-un gand toti ca sa te biruiasca, si duhul minciunii este
duhul lui. Este scrisa in Scripturi aceasta fila de istorie, este proorocita sa fie, si iat-o, dar
pentru aceasta trebuie minte care are intelepciune. Fiara cea cu sapte capete si zece
coarne, adunate intr-un singur cuget, imparati prin puterea lor, acestia au dat un ceas
fiarei puterea si stapanirea lor ca sa te biruiasca pe tine de la carma si ca sa supuna iarasi
neamul Meu roman. Eu insa n-am lasat pana in sfarsit puterea cea rea si M-am ridicat
spre sfarsitul zilei de sorti si am trezit neamul roman si am adus minunea pentru care am
dat razboi mare cu toata ostirea cereasca, fiindca ti-am spus ca mare este razvratirea si ca
trebuie sa Ma lasi pe Mine sa pot pentru tine, singur cum ai fost impotriva celor multi,
adunati toti intr-un singur gand asupra ta.
O, M-am umplut de lacrimi si de sfasietoare durere cand i-am vazut pe toti
nuntind si dandu-si imbratisari ca biruitorii, mintindu-i pe cei care-i priveau pe ei
strigandu-si singuri biruinta inaintea neamului roman. Mi-am ridicat atunci poporul cel
pus la veghe in ziua aceea, l-am indemnat la mai fierbinte duh de rugaciune cu strigare si
am trezit apoi duhul neamului roman si l-am sculat sa bata la sorti pentru tine, si cantarul
a tras in sus pentru tine apoi si am adus minunea, si asa am biruit Eu in chip minunat si tiam dat biruinta, caci altfel nu se mai putea impotriva marii razvratiri si trufii ridicate
asupra ta. I-am orbit apoi pe toti si s-au crezut biruitori si au cantat si au jucat de seara
pana dimineata peste tot pe vatra acestui neam si isi dadeau daruri si imbratisari, dar
nunta lor s-a schimbat in mormantare in zorii diminetii cu care Eu am biruit pentru tine.
O, asa am biruit Eu si cu voi, cei curati cu inima, ziua aceea de cumpana mare pentru
soarta neamului roman. Eu ti-am spus sa nadajduiesti, si tu M-ai ascultat, si prin nadejdea
ta te-am scos biruitor, tata. Acum fii viteaz, si sa bata in tine o inima curata pe mai
departe. Ai grija de tara Mea de azi, pazeste-o pe cat poti de tot desfraul de pe pamant, de
minciuna, de calcarea poruncilor vietii, si cauta spre poruncile Mele ca sa se invete mai
desavarsit viata ta cu ele, ca sa-Mi dai cinste, fiule, caci Eu, Domnul, ti-am dat izbavire si

te pazesc ca pe un fiu credincios acestui neam ales, in mijlocul caruia stau de mai mult de
cincizeci de ani cu masa de cuvant, lucrare cu istorie in mijlocul neamului roman, lucrare
prigonita de fiara cea rosie in fel si chip, si daca vrei sa cauti in filele vremii vei gasi
prigoana asupra poporului Meu si a vaselor purtatoare de Dumnezeu, cu care Eu am
lucrat si lucrez lucrarea venirii cuvantului Meu pe acest sfant pamant, pamantul roman.
Ti-am dat cartea acestei lucrari atunci cand am dat-o neamului roman; ti-am pus-o
in brate. Deschide-o, tata, si vezi istoria Mea cu poporul cuvantului Meu din mijlocul
neamului roman. E vremea sa biruiesc cu nadejde, si am in mijlocul neamului roman
popor cules de Mine pentru implinirea Scripturilor venirii Mele cuvant pe pamant acum
pe vatra neamului roman, tara stralucirii, din pricina raului cuvantului Meu care curge din
Mine in mijlocul acestui neam. Ma aplec inaintea Tatalui Savaot pentru biruinta cea de
acum si Il aud pe El ca-Mi spune sa te pastoresc, sa-ti dau cuvantul Meu de Pastor si sa te
bucur cu ocrotirea Mea, caci lucrul tau este greu si iti trebuie sprijin ceresc. Mereu, mereu
voi tine pe poporul cuvantului Meu rugator inaintea Mea pentru soarta neamului roman
ori de cate ori il voi vedea sub cruce grea, si il voi izbavi pe el. Dar sunt adanc indurerat
acum de la cei ce s-au unit toti intr-un gand cu potrivnicul Meu, cu satana, cu cei ce se
fatarnicesc magulindu-Ma prin fatarnicia lor, precum este scris despre cei fatarnici pentru
statul lor cel inalt peste oameni. Ai grija sa fii bland si smerit cu inima, plin de veghe si
de iubire sfanta pentru acest neam ales, iar pe cei ce te-au inconjurat cu razvratirea lor tu
sa-i ierti, tata, «caci a Mea este razbunarea, si Eu voi rasplati», precum este scris. Amin.
Iti dau in taina mare sfintii cei biruitori si ajutatori, si cu ei sa carmuiesti corabia
Mea. Deprinde-te tu si toata casa ta sa multumesti lui Dumnezeu in toate zilele si sa-I dai
cinste mare, caci neamul roman are peste el pe Dumnezeul Cel adevarat, pe Cel ce sta in
mijlocul lui si face sfat cu el si implineste apoi cuvantul Sau. In toata lucrarea ta de
carmaci pentru acest neam inaintea neamurilor de pe pamant nu uita, nu uita sa faci
cumva sa intaresti credinta romanului si sa aduca el lui Dumnezeu cinstirea cuvenita Lui,
ca Ma doare cu rana grea ca si pe strabunii lui neoranduiala pentru cele lasate din
stramosi si din sfinti, postul si rugaciunea si duhul de biserica sfanta si nu doar parata a fi
biserica. O, nimic nu este bun fara de Dumnezeu pe pamant si peste om, iar neamul
roman trebuie sa fie prin implinire neam crestin asa cum au fost strabunii lui, ba si mai
mult, caci vremea este cu judecata in ea peste faptele cele rele ale oamenilor. Saptamana
are doua sau trei zile de post, si Ma doare cu rana adanca neoranduiala in care neamul
roman sta cu tot cu pastorii care stau peste el in numele Meu. O, trebuie intarita aceasta
implinire sfanta, caci Eu, Domnul, am de adus acest neam la mare slava cereasca pe
pamant intre oameni, si voiesc sa Ma arat cu el munte de Tabor si sa vina neamurile sa ia
cuvantul Meu cel plin de inviere de pe acest munte sfant, pamantul roman. O, e mare, e
mare lucrarea cuvantului Meu pe vatra acestui neam si taina care o poarta el! Fii
credincios si nu necredincios, caci cei necredinciosi lucrarii Mele de azi, scrisa in
Scripturi sa fie, iata, iau acestia plata cu cei necredinciosi, si vor lua, caci Ma apropii cu
plata dreptatii cea dupa fapta, ca M-a durut cu rana grea impotrivirea celor din romani
care s-au unit acum cu duhul satanei ca sa te piarda pe tine de la carma corabiei Mele. O,
nu! Eu sunt Cel tainic si lucrez minunat, si am lucrat asa cum ti-am fagaduit ca voi lucra
peste impotrivirea care s-a ridicat sa te doboare.
Te cuprind acum in Duhul Meu si-ti dau din pacea Mea. Binecuvantare iti dau pe
mai departe la carma corabiei Mele, tara romana, asa cum ti-am dat acum cinci ani cand
tot asa Mi-am tinut poporul in duhul veghii si cu strigare spre Mine pentru tine ca sa te

asez carmaci din partea Mea pentru neamul roman. Ti-am spus atunci sa graiesti din cand
in cand peste popor si sa-i spui sa stie el mersul a toate ca sa-l pastrezi in veghe si in
adevar la bine si la greu, si tot asa te povatuiesc si acum. Scrie din cand in cand epistole
peste popor ca sa stie el binele si greul prin care treci pentru el, si sa treaca si el cu tine,
biruind tot greul care este si care ar da sa vina pe nestire, si asa vei fi urmat de popor si
vei fi viteaz pentru el si pentru Mine in aceasta vreme cu stramtorare in ea si cu valuri,
caci antichrist s-a facut mare peste tot si da sa stearga numele Meu si urma Mea de pe
pamant si din duhul omului, si lucreaza cu lucrare ascunsa chiar sub haina de sfant. Eu te
voi ajuta, dar asculta tu de Dumnezeu, si asa sa-L ajuti si tu pe El, caci Eu te-am ajutat
acum.
Pace tie si buna oranduiala a ta inaintea Mea! Nimeni, nimeni sa nu dispretuiasca
alegerea Mea de peste tine, iar tu sa pretuiesti cu mare umilinta si sa lucrezi cu ea din
Dumnezeu peste acest neam, ales de El acum pentru slava Sa din el, caci cuvantul Meu,
care curge din Mine in mijlocul acestui neam, este slava Mea din el, iar poporul
cuvantului Meu este sluga Mea credincioasa, intru care Eu binevoiesc pentru implinirea
Scripturii venirii Mele iarasi de la Tatal la om cuvant pe pamant, cuvant de nastere din
nou a lumii acum, la sfarsit de timp, precum este scris. O, apleaca-te sub acest toiag de
pastor, apleaca-te sub cuvantul Meu, care pastoreste neamul roman, si din care rau de
cuvant vor bea multi si tot mai multi, caci alta mangaiere nu va mai fi, nu va mai fi pe
pamant. Amin, amin, amin.
O, neam roman, am grait acum carmaciului cel de peste tine, pe care cu minunea
Mea l-am intarit iarasi la carma ta. O, roaga-te mereu pentru biruinta lui cea buna si a ta
de la Mine, caci vremea este grea, si voiesc sa-ti fiu sprijin si ocrotire, fiule roman. O,
mare este numele de roman! De cincizeci de ani si mai bine Eu, Domnul, port in cer intre
sfinti si intre ingeri numele de roman, caci am masa de cuvant pe vatra acestui pamant.
Te vor binecuvanta toate neamurile pentru numele Meu de peste tine si pentru
raul cuvantului Meu din tine, o, neam roman, si vor veni popoare si limbi si vor lua din
slava Mea din tine, precum este scris despre muntele spre care neamurile vor veni sa se
adape cu lumina Mea. Apleaca-te sa-L slavesti pe Domnul, Care-Si are salas in mijlocul
tau cu duhul marturiei, cu duhul proorociei, fiu roman, caci lucrarea cuvantului Meu de
peste tine este coroana cereasca pe fruntea ta, si se vor inchina tie popoarele, pentru ca tu
esti tara Mea de venire acum, la sfarsit de timp. Amin.
O, sus credinta in Dumnezeul Cel adevarat, sus marturisirea credintei, fii romani!
Nu va rusinati cu Dumnezeu, caci El va dovedeste pe voi ai Lui pe pamant intre neamuri!
Fiti mandri de numele vostru cel nou, de numele Meu de peste voi, caci tara romana are
nume nou: Noul Ierusalim! Raul cuvantului Meu, raul vietii o adapa pe ea, si Eu am in ea
sadire noua, si rodire noua am. Amin.
Pace tie acum, popor roman, caci ai trecut prin zile de cumpana, tata! Sa se
rusineze cei din mijlocul tau care n-au credinciosie cu inima cereasca, cu inima curata ca
si carmaciul cel intarit iarasi acum de Mine pentru tine! Fii credincioasa, tara Mea de azi!
Duhul si fata credinciosiei te va dovedi ca esti asa! O, multi sunt tradatori din mijlocul
tau, si aceia vor fi rusinati daca nu se vor pocai de faptele lor. Amin.
Voiesc peste neamul roman inima curata, gand sfant si mult duh de umilinta, prin
care el va dobandi intelepciunea cea de sus, caci Eu, Domnul Dumnezeu, sunt al celor
smeriti cu inima si le dau lor din harul Meu. Amin, amin, amin.

Ma intorc la tine cu cuvantul Meu, popor al Meu din romani. Tu esti sluga Mea pe
care Ma sprijin. Am grait acum cu toti romanii si le-am dat linistea Mea, spre care M-am
zbatut pentru bucuria cea de acum in neamul roman. Iti dau si tie acum multumirea Mea
ca M-ai ascultat pentru jertfa mare de iubire, de credinta si de rugaciune cu strigare
pentru clipa grea prin care a trecut neamul roman, si pentru care Eu trebuia sa Ma lupt cu
putere si sa Ma fac biruitor peste ea, si M-am facut. Amin. Ne odihnim acum pentru
aceasta biruinta, si ramanem de veghe cu duhul treaz pentru neamul roman si pentru
lucrarea Mea cu el si pentru el pe pamant, poporul Meu. Amin.
Cuprind in slava cuvantului Meu pe romani si Ma fac Pastor al lor, caci sunt ca
oile fara pastor, fiindca pastorii de peste ei, care stau in numele Meu peste ei, aceia se
pastoresc pe ei insisi, precum este scris in Scripturi, si n-au mila de oi, n-au mila de viata
cea vie a neamului roman. Te pastoresc Eu, o, neam iubit de Dumnezeu! Eu nu te las, ci
te cuprind in duhul cuvantului Meu si te pastoresc si te trezesc spre pasune si-ti dau din
laptele cel duhovnicesc ca sa fii tu pe pamant si sa nu pieri, ci sa fii, asa cum Eu sunt.
Eu sunt Cel ce sunt. Asa sa fii si tu, si sa fii, o, neam roman! Varf de munte de
Tabor sa fii tu pentru neamurile de pe pamant, caci vor veni sa ia din slava Mea, din
invatatura Mea, spre mangaierea lor! Eu sunt in mijlocul tau Pastor si te pastoresc cu
duhul mangaierii si asa te port, si unul pe altul sa ne purtam, caci ziua Mea vine, si tu esti
vestitorul ei prin Duhul Meu din tine, Duhul mangaierii, poporul Meu. Amin, amin, amin.
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