
VIAÞA SFINTEI  VIRGINIA

Era în ziua de 27 mai a anului 1923, sãrbãtoarea Duminicii tuturor sfinþilor. În dimineaþa aceea mama Vergi-
nicãi se pregãtea sã meargã la bisericã, dar nu s-a mai dus, cãci a stat ºi a primit-o pe Verginica. Era atunci ultimul
an al bisericii strãmoºeºti, al sãrbãtorilor strãmoºeºti, ºi a venit apoi vremea cea roºie ºi a strãmutat de la locul lor
serbãrile cereºti ale sfinþilor. Creºtinii acelei vremi plângeau strãmutarea serbãrilor sfinþilor, vãzând împlinirea proo-
rociei Scripturilor care spun: «Se vor încumeta sã schimbe pânã ºi vremurile». 

Pãrinþii copilei, Nicolae ºi Andreiana, erau creºtini sãraci ºi le creºteau din greu pe cele douã copile, Verginica
fiind cea mai micã. În anul 1924, când Verginica împlinise un an, s-a îmbolnãvit de o boalã care-i mânca pântecele
pe dinãuntru, dar prin aceastã suferinþã prunca avea sã se arate încã de pe atunci vas ales de Dumnezeu, cãci mare
ºi minunat este Domnul în lucrãrile Sale. Pãrinþii ei plângeau ºi se rugau la Dumnezeu pentru vindecarea copilei.
Mare tainã a însemnat suferinþa ei în acel an, cãci mai târziu Domnul avea sã anunþe prin ea rana suferitã de bisericã
în vremea aceea. 

Pãrinþii se duceau ºi dãdeau la bisericã slujbe de însãnãtoºire, fiindcã singura lor mângâiere ºi nãdejde era de
la Dumnezeu. Se nevoiau ºi þineau pe lângã casã o caprã pentru lapte, ºi dacã Verginica s-a îmbolnãvit, ei foloseau
numai pentru ea laptele, cãci erau lipsiþi de toate cele. Zilele de post erau sfinte pentru toatã familia, iar în zilele de
dulce Verginica se hrãnea cu laptele de la caprã. 

Boala copilei ajunsese în stare grea. Pãrinþii plângeau uitându-se la ea cum i se învineþiserã pielea ºi unghiile,
ºi le pierise speranþa pentru viaþa ei. Pe lângã aceastã durere grea, se mai aºezase apoi peste ei încã una, cãci un câi-
ne mare, al sanitarului din sat, le-a sfâºiat capra, ºi s-a dus atunci tatãl ei ºi a plâns la poarta sanitarului. Sanitarul
fu cuprins de milã ºi s-a dus sã o vadã pe copila care zãcea aproape pe moarte, ºi apoi a adus medicamente pentru
vindecarea ei. Dumnezeu a cercetat durerea ºi jalea acestei case ºi a întins mâna spre vindecare. 

Treptat, copila s-a fãcut bine. Suferise cerul în trupul ei, suferise pentru biserica lui Iisus Hristos, cãci Dum-
nezeu avea în planul Sãu sã lucreze prin cuvânt ºi sã aducã prin ea reparare peste rana bisericii. Verginica avea sã
se arate apoi bisericã sfinþitã în care a locuit apoi Mielul lui Dumnezeu ºi a vorbit cu poporul creºtin care s-a nãscut
treptat prin lucrarea de cuvânt a Duhului Sfânt. 

Când Verginica împlinise patru ani, tatãl ei a murit, iar viaþa acestei familii a ajuns mult prea anevoioasã.
Mama ºi cu cele douã copile îºi lãsaserã nãdejdea în ajutorul de la Dumnezeu ºi mergeau în toate sãrbãtorile la
sfânta bisericã, singura lor mângâiere. 

Se fãcuse Verginica de nouã ani. Sora ei cea mare, Maria, fãcea treburile în casa lor sãracã, iar Verginica s-a
gândit sã meargã în sat sã se roage pe la porþi ca sã strângã vite sã le pascã ºi sã câºtige câte un pic de hranã. Mama
lor, Andreiana, zãcea în pat, bolnavã de pelagrã. Câþiva oameni mai miloºi au dat acestei copile sã le pascã vitele,
iar seara, dupã ce ea primea puþinã hranã pentru plata muncii ei, se întorcea spre casã ºi ducea hranã mamei ºi surorii
sale. 

Verginica avea numai o rochiþã ºi umbla atentã când alerga dupã vite, sã nu se agaþe prin spini ºi sã-ºi rupã
îmbrãcãmintea. În zilele de lucru îºi îmbrãca rochiþa pe dos, iar seara, înainte de fiecare sãrbãtoare, ºi-o spãla ºi se
îmbrãca a doua zi cu ea pe faþã ca sã meargã la bisericã. 

Pãºtea zi de zi vitele ºi plângea mereu. Copiii cei mai înstãriþi din sat o luau mereu în bãtaie de joc ºi o înjo-
seau ca pe o copilã sãracã ºi prostuþã, aruncând dupã ea cu pietre ºi luând-o în râs. Toatã ziua ea aºtepta cu sufletul
plin de milã ºi de dor sã se apropie seara ºi sã meargã acasã cu cele cãpãtate de la stãpânii vitelor ca sã ducã hranã
mamei sale. În poieniþa în care ea mergea cu vitele era un mãr pãdureþ, dar din fructele lui, fiind acre, nimeni nu lua
sã mãnânce. Verginica mânca mere din pom, iar seara ducea ºi acasã, dar mama ºi sora ei nu le puteau mânca de
acre ce erau. Ea se mira cu durere ºi nu înþelegea de ce pentru ea merele aveau gustul dulce. Era fericitã cã avea
merele ca hranã, cãci din hrana ce o cãpãta de la oameni nu se îndura sã mãnânce, ca sã aibã sã ducã acasã. 

Toatã ziua se ruga plângând ºi zicea: 
— Maica Domnului, care eºti în cer, fã-o ºi pe mãmica mea sãnãtoasã, cã noi suntem mici ºi fãrã tatã; nu lãsa

sã rãmânem ºi fãrã mãmica! 



Într-una din zile, printre crenguþele copacilor, Verginica a vãzut o luminã mare ºi albã, ºi pe Maica Domnului
cu Pruncul Iisus în braþe, ºi ºi-a zis: „Uite, este Maica Domnului cu Domnul nostru Iisus Hristos în braþe, aºa cum
este în icoana noastrã de acasã!“. 

Apoi ea a auzit: 
— Verginico, eu sunt Mãicuþa Domnului, ºi sunt ºi mãicuþa ta. Nu mai plânge, cãci Fiul meu, Iisus Hristos, o

va însãnãtoºi pe mama ta ca sã vã poatã îngriji. 
Verginica plângea acum ºi mai tare de bucuria care-i cuprinsese nãdejdea însãnãtoºirii mamei. Când a mers

seara acasã, a povestit mamei sale, care ºi-a dat seama cã Verginica a avut o vedenie cereascã. A doua zi ea a plecat
iarãºi cu vitele la pãscut, ºi spre searã a vãzut din nou lumina cereascã ºi o razã de la cer pânã la pãmânt, pe care
s-a coborât pânã la o palmã de pãmânt un sfânt cu barbã, înconjurat de raze ºi cu o cruce strãlucitoare în mâna dreap-
tã, ºi a strigat-o pe nume: 

— Verginico, Eu sunt Fiul Maicii lui Dumnezeu, ºi am venit s-o fac bine pe mama ta. Nu mai plânge. Eu voi
veni de acum mereu în calea ta ºi nu te voi mai pãrãsi niciodatã, dar iatã, îþi cer ºi Eu ceva pentru vindecarea mamei
tale. Dã-Mi sã am de la tine pãrul tãu. 

Ea, ºtiind cã e pãcat mare sã-ºi taie pãrul, cãci aºa o învãþase mama ei, I-a rãspuns Domnului: 
— Doamne, mi-a spus mãmica mea cã e mare pãcat la cer sã-mi tai pãrul. Cere-mi altceva. Poate pot sã-Þi

dau.
— Dã-Mi o mânuþã, s-o am de la tine.
— Doamne, dacã rãmân numai cu o mânuþã, nu mai pot singurã sã mã pieptãn, sã mã îmbrac, sã mã spãl, sã

lucrez. Cere-mi altceva. 
— Sã-Mi dai atunci un picior, sã-l am de la tine.
— O, Doamne, mai cere-mi. Poate va fi altceva sã-þi pot da, cã nu pot alerga dupã vite numai cu un picior, nu

mai pot sã mã ajut, ºi fac altora durere sã mã poarte. Mai cere-mi. Nu pleca! Vreau s-o faci bine pe mãmica mea.
— O, ce sã-þi mai cer? Iatã, îþi cer un ochi, sã-Mi fie Mie spre slujire prin tine, sã Mã uit cu ochiul Meu prin

ochiul tãu, cã Eu vreau sã-Mi fii Mie cort pe pãmânt.
Verginica s-a mai alinat, cã nu i s-a pãrut aºa de greu cu un singur ochi, ºi, punând mâna pe ochiul stâng ca

sã vadã cum vede cu un ochi, s-a hotãrât ºi, bucuroasã, s-a întors cu privirea sã-I spunã Domnului sã-i ia un ochi
pentru vindecarea mamei sale. Dar când ea s-a uitat spre locul unde apãruse lumina, Domnul Îºi luase drumul în
sus, spre cer, iar ea a strigat cu amar: 

— Doamne, iatã, Îþi dau un ochi. Întoarce-Te sã-l iei! 
Atunci, Domnul a rostit din nori: 
— Fii cuminte, Verginico! Eu voi veni de acum mereu la tine. Când vei împlini paisprezece ani, atunci voi

lua ochiul tãu. Mergi acasã acum, cãci mama ta s-a ridicat din pat. Eu voi fi mereu de acum cu tine. 
Verginica, de bucurie, n-a mai stat cu vitele, ºi s-a dus cu ele spre casele de unde le lua dimineaþa. ªi, pe când

ea mergea spre casã cu cele cãpãtate pentru hranã, a vãzut-o pe mama ei pe drum venindu-i înainte ºi a strigat: 
— Mãmico, te-ai fãcut sãnãtoasã? 
— M-am fãcut, cã iatã, un tânãr sfânt, cu o cruce luminoasã în mânã, mi s-a arãtat lângã pat ºi mi-a spus sã

mã ridic ºi sã fiu vindecatã pentru plânsul tãu. M-a ridicat, ºi eu am venit înaintea ta. 
Verginica i-a povestit mamei sale despre întâlnirea ei cu Domnul Iisus Hristos în poieniþa unde era cu vitele.

Mama ei a început sã-ºi dea seama cã darul Duhului Sfânt cuprinsese copila. O fericire cereascã s-a coborât peste
cãsuþa lor sãracã. 

Verginica tot creºtea, iar Domnul Iisus Hristos a fãcut din ea vas al Duhului Sfânt, ca mai apoi sã înceapã prin
ea sãvârºirea unei mari lucrãri cereºti pentru pregãtirea unui popor creºtin, care avea sã asculte ºi sã lucreze legile
Domnului. 

Când Verginica a împlinit paisprezece ani, Domnul Iisus Hristos ªi-a împlinit cuvântul Sãu ºi a ridicat vederea
ochiului stâng al copilei, ca mai târziu acest ochi sã fie acoperit de albeaþã. Vorbirea ei cu Domnul Iisus Hristos, cu
Mãicuþa Domnului, cu sfinþii ºi cu arhanghelii cerului devenise o continuã lucrare cereascã coborâtã pe pãmânt, ºi
pe care ea o împãrþea la toþi cei care auzeau ºi veneau spre sãtucul din care rãsãrise aceastã mlãdiþã binecuvântatã
ºi aleasã de cer. 

Prin puterea lui Dumnezeu, Verginica avea darul postirii îndelungi, mai ales cã în casa lor era sãrãcie de cele
pentru hranã. Dumnezeu o pregãtea pentru ceea ce avea sã poatã mai târziu purta, cãci avea sã poarte darul marii
trâmbiþãri apocaliptice prin care se anunþa misiunea poporului român pentru lucrarea de redresare spiritualã a fãp-
turii lui Dumnezeu. Astfel, la vârsta de treizeci ºi doi de ani, în primãvara anului 1955, înainte de începutul postului
patimilor Domnului, Verginica a primit cuvânt ceresc sã înceapã post de patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi, timp
în care sã primeascã anafurã ºi agheasmã, dar ea a rãspuns: 
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— Doamne, nu voi putea atât de mult. 
— Vei putea, Verginico. Duhul Sfânt te va umbri ca sã aºez apoi peste tine mare dar dumnezeiesc, o lucrare

cereascã aºa cum n-a mai fost pe pãmânt ºi despre care scrie în cartea cea coborâtã din cer, fiindcã Eu voiesc sã-Mi
pregãtesc calea celei de a doua arãtãri ºi sã-Mi luminez un popor ºi sã-l deosebesc ºi sã-l curãþesc de toatã întinarea
trupului ºi a duhului, ca sã lucreze sfinþenie pe pãmânt, întru frica lui Dumnezeu. 

Verginica avea duhul plin de umilinþã faþã de cele ce veneau de la cer, ºi, în simplitatea ei, îºi închipuise cã îi
va da Domnul un dar peste marea lor sãrãcie, ºi a zis: 

— Doamne, Doamne, ajutã-mã cu tot cerul sfânt, ajutã-mã sã Te ascult ºi sã împlinesc vremea postului. 
În aceastã vreme a avut lângã ea pe o sorã creºtinã cu numele de Elena Gurãu din satul Valea Lungã, Dâm-

boviþa, care, deºi era cãsãtoritã, trãia în feciorie cu soþul ei, pentru cã ºi ea avea darul proorociei, dupã mãsura
împãrþitã ei de la Domnul. Aceastã creºtinã fecioarã a stat toatã vremea postului lângã Verginica ºi stãtea de vorbã
cu toþi creºtinii care veneau la ea. Verginica a dus cu mare slãbiciune trupeascã aceastã vreme de post, cã uneori,
cei ce erau pe lângã ea, ºi mama ei, Andreiana, mai aveau prea puþinã speranþã pentru ea cã va ajunge vie pânã la
împlinirea postului, dar nimeni nu a avut îndrãzneala sã calce porunca Domnului ºi sã-i dea sã mãnânce. Toatã
nãdejdea lor era în cuvântul lui Dumnezeu, care a adus aceastã veste de pregãtire pentru Verginica. 

Trecuse vremea postului mare ºi se apropiaserã zorii dimineþii sâmbetei de dinaintea Învierii Domnului. Vergi-
nica se înseninase la faþã în ziua aceea ºi începuse sã stea de vorbã cu creºtinii, iar când clopotele bisericii au început
sã sune vestind Învierea Domnului, Verginica s-a ridicat ºi a vorbit celor de lângã ea, spunându-le cã au venit din
cer sfinþii trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi Ioan, îmbrãcaþi în haine albe de arhierei, ºi toþi trei ºi-au atins crucile de
creºtetul ei, iar ea s-a ridicat ºi a primit de la ei sfintele Taine. Cei trei sfinþi ierarhi au fost vãzuþi în acelaºi timp ºi
de sora Elena, cea care a vegheat peste postul lui Verginica. O înseninare cereascã s-a aºezat peste fiinþa Verginicãi,
adormind într-un somn liniºtit ºi plin de pace. Deodatã, cei ce erau în jurul ei au auzit glasul ei de care Se folosea
Domnul Iisus Hristos. ªi Domnul a grãit: 

«Pace vouã! Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat! Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup,
ci sunt în Duh. Coborâtu-M-am cu Duhul pe pãmânt ca sã-Mi culeg un popor ºi sã-i vorbesc tainele cele pentru
vremea aceasta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, ºi am venit sã vorbesc pe pãmânt, sã-Mi gãtesc calea celei de a
doua arãtãri, aºa precum este scris în cartea Mea. Nu acest trup sunt Eu. Aceasta este o trâmbiþã din care Eu
trâmbiþez în vremea aceasta ca sã vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin». 

Din clipa aceea Verginica s-a arãtat vas purtãtor de cuvânt dumnezeiesc, cuvânt care a curs prin gura ei ca un
izvor viu, pânã ce Domnul a ridicat-o întru cele cereºti. Ea nu simþea nimic în vremea vorbirii Domnului, iar când
se trezea, îi întreba pe cei din jur dacã a vorbit Domnul ºi ce a vorbit. 

Aºa a început în ziua de Paºti a anului 1955 lucrarea de profeþie a Duhului Sfânt prin fecioara Verginica, ºi
mulþime mare de creºtini stãteau ºi ascultau cuvintele Domnului, mulþi din ei îndreptându-se apoi spre bisericã ºi
spre împlinirile poruncilor dumnezeieºti. Era trimisã de Domnul peste tot pe unde avea cerul sã lucreze ºi sã-ºi
culeagã din spini ºi din mãrãcini oile turmei, care aveau sã se ridice spre mântuire ºi sã bea din râul care izvora din
tronul lui Dumnezeu Cuvântul. 

ªi dacã s-au ridicat ºi vânzãtori ºi trãdãtori, a început apoi prigoana peste turma Domnului. Preotul din sat,
Ilie Miricã, vãzând amploarea acestei lucrãri dumnezeieºti ºi temându-se cã va fi tras la rãspundere de conducerea
bisericii ºi de autoritãþi, a cãutat sã înãbuºe aceastã coborâre cereascã, folosindu-se de motivul cã Verginica este
bolnavã, aºa încât autoritãþile securitãþii comuniste au dus-o în spitale de psihiatrie, unde era chinuitã ºi brutalizatã,
cãci nici acolo cuvântul Domnului nu se oprea din lucrarea sa. Iar când Domnul vorbea prin ea cuvântul Sãu, chinui-
torii o înþepau cu ace, o ardeau cu þigara aprinsã, îi bãgau în gurã lucruri spurcate, îi puneau bile de fier fierbinþi la
subþiori ºi nu þineau seama de lipsa ei de sãnãtate. Dupã ce era þinutã o perioadã de timp ºi supusã la felurite torturi,
o dãdeau sã plece acasã, iar poporul creºtin care se hrãnea pe ascuns din aceastã manã cereascã suferea alãturi de
aceastã lucrare de Duh Sfânt, urmãritã pe toate cãile ca sã fie înãbuºitã. 

A gãsit Domnul o scãpare ºi o acoperire în faþa urmãritorilor, ºi a vestit hotãrâre cereascã. Sfântul arhanghel
Mihail, care era însoþitorul ei în vremea vedeniilor cereºti, i-a arãtat Verginicãi planul lui Dumnezeu, cu care s-o
acopere de prigonitori. A luat-o ºi a mers cu ea pe o pajiºte verde, ºi, ajungând la o apã cu pod peste ea, trecând îm-
preunã podul, pe la jumãtate, a apãrut un tânãr; mult mai tânãr decât ea. În acel moment sfântul arhanghel Mihail a
spus: 

— Vezi, Verginico, acest tânãr? În curând þi-l va scoate Domnul în cale, ºi el mult te va ocroti de urmãrirea
celor necredincioºi. 

Verginica s-a întristat ºi nu înþelegea, crezând cã este vorba de cãsãtorie, ºi, gândindu-se la fecioria ei, i-a spus
cu lacrimi sfântului arhanghel Mihail: 

— Cum, sfinte Mihaile, vrei sã mã pãrãseºti ºi sã rãmân în grija unui pãmântean?! 
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— Nu te întrista, Verginico! Nu te teme! Eu nu te pãrãsesc niciodatã, cãci Domnul m-a dat sã-þi fiu însoþitor
în toatã vremea, dar acest tânãr va fi ca un vãl peste lucrarea ce o lucreazã Domnul prin tine. În multele tale suferinþe
trupeºti, de acum el te va sprijini precum bãtrânul Iosif a ocrotit-o pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul
te va îngrãdi pe tine cu focul Duhului Sfânt, cãci trupul tãu este tron lui Dumnezeu ºi iesle în care coboarã Duhul
Lui ºi grãieºte cãtre Israel cel din vremea din urmã. 

Aceastã vedenie s-a împlinit curând, cãci Domnul o trimisese pe ea în comuna Mãneºti, ºi la acea coborâre
cereascã venise ºi tânãrul Stoica Nicolae, care s-a alipit de aceastã lucrare de mântuire, ºi cu dragoste duhovniceascã
a iubit ºi a preþuit vasul prin care se scurgea mirul cuvântului Duhului Sfânt, cãci toate vorbirile cereºti erau însoþite
de mireasmã plãcut mirositoare, care-i fãcea pe mulþi sã apuce pe cãrãrile lui Dumnezeu. Aºa a pregãtit Domnul
inima acestui tânãr, ºi în vara anului 1960 s-a sãvârºit în biserica din comuna Mãneºti slujba de cununie, urmatã de
nuntã creºtineascã, împreunã cu lucrarea cuvântului ceresc. Din clipa aceea el devenise sprijinul casei, rãspunzând
în locul ei în faþa autoritãþilor care veneau mereu s-o ia ºi s-o chinuiascã fãrã milã. 

Închisorile prin care Verginica a trecut între anii 1956 – 1960, la Jilava, la Sibiu, ºi internãrile forþate în care
a suferit torturi nemiloase, au adus-o pe Verginica la mare neputinþã trupeascã, iar dupã cãsãtoria ei cu acel tânãr,
deºi nu mai era luatã de acasã, ea era bolnavã în toatã vremea. Pânã în anul 1967, cînd au început din nou vânzarea
ºi prigoana, Verginica s-a adãpostit sub scutul acestui tânãr, ca apoi, împreunã cu alþi creºtini, sã fie dus la închi-
soare ºi ocrotitorul ei. Verginica a rãmas în grija creºtinilor ºi a celor doi copii care erau înfiaþi în urma cununiei de
la sora ei, care avea ºase copii. Dupã eliberarea din închisoare, tânãrul a purtat mai departe grijã de vasul Domnului
ºi de toate grijile casei, mergând cu lucrul Domnului oriunde era trimis, iar în anul 1973, dupã constatãrile medicale
ale spitalului din Plãtãreºti, prin care se certifica fecioria Verginicãi, sub ameninþãrile securitãþii, care voia din nou
sã-l aresteze, a fost forþat sã se despartã de ea, iar el, crezând cã salveazã libertatea ei, a plecat. Nemaifiind în legã-
turã cu lucrul lui Dumnezeu, cu îndemnul lui Dumnezeu, a slãbit cu duhul ºi s-a cãsãtorit cu o femeie din lume, de
la care a avut doi copii, întemeindu-ºi astfel familie, dar fãrã carte de despãrþire între el ºi Verginica. 

Rãmânând în grija lui Dumnezeu, suferindã în toatã vremea, Verginica a purtat pe Dumnezeu Cuvântul în
lucrarea Sa, pânã la trecerea ei spre viaþa cea fãrã de moarte, sãvârºindu-se în ziua de 14 decembrie a anului 1980.
Poporul care s-a nãscut din aceastã lucrare cereascã o cheamã acum prin rugãciuni în toate nevoile, iar ea lucreazã
din ceata sfinþilor ºi ajutã pe tot sufletul care o strigã. 

Verginica era numitã de Domnul trâmbiþã cereascã, era numitã fluieraºul Pãstorului Cel bun ºi vas ceresc pe
pãmânt. Stau mãrturie mii ºi mii de pagini care au fost scrise în vremea vorbirii Domnului prin acest vas, ºi care au
fost hranã vie pentru tot poporul creºtin iubitor de Dumnezeu. Mulþi creºtini ai acestui popor au mãrturisit minunile
ºi vindecãrile ºi binecuvântãrile ºi puterile care au lucrat prin acest vas ales, dar adãugãm în carte doar o parte din
mãrturiile lor. 

Iatã, s-a adeverit cuvântul Evangheliei care spune: «Cel ce este cu Mine, chiar de va muri, viu va fi în veci»,
cãci Verginica n-a pãrãsit pe poporul ei, ºi este ºi astãzi, din cer, pãstoriþa turmei dãruite ei de Dumnezeu. Aºa a spus
Domnul prin ea, cu trei luni înainte sã treacã spre cer: «Israele, popor iubit de Dumnezeu, iatã, rostesc ridicarea
vasului Meu din mijlocul tãu, dar voi vorbi cu tine prin rãmurele, voi vorbi pânã la sfârºit. Iatã, îþi profeþesc cã
dupã ce voi lua cu Mine acest vas, te vei rupe în douã, popor cu nume sfânt. Unii din voi se vor face oi grase ºi vor
prãsi miei ºi mieluºele, iar alþii din voi se vor face vânzãtori ºi vor sfâºia. Dar nu te teme, Israele mic, cãci voi vorbi
cu tine ºi nu te voi lãsa, fiindcã aceastã lucrare de Duh Sfânt nu se va sfârºi. Voi trece prin moarte acest vas ºi îl
voi cãli ºi îl voi trimite ca sã pregãteascã frumos calea Mea spre tine ºi calea ta spre Mine, poporule creºtin,
poporule român, cãci aºa am grãit: aceasta este lucrarea întru care binevoiesc». 

Din multele vorbiri dumnezeieºti ale vremii de dupã începutul din anul 1955, au fost selectate paginile care
stau mãrturie vie a izvorului care a curs din tronul lui Dumnezeu în zilele de întuneric ale asupririi bisericii creºtine,
izvor care este spre învierea poporului român, declarat prin aceastã proorocie poporul Noului Ierusalim care vine
de la Dumnezeu, aºa cum este scris în prooroci: «Încã o datã voi alege Ierusalimul». ªi pentru cã sfânta ºi marea
proorociþã Virginia a avut ºi a lãsat ucenici pe pãmânt, Dumnezeul puterilor cereºti a lucrat dar din dar, aºa precum
sfântul prooroc Ilie a lãsat lucrul spre înaintare peste sfântul prooroc Elisei, aºa precum proorocul Moise l-a uns pe
Iosua ca sã ajungã cu poporul sfânt în þara Canaanului, pãmântul fãgãduit poporului Israel, cãci prin aceastã
proorocie Domnul a rostit peste România nume nou, de nou Ierusalim, de nou Canaan, de nou Eden ºi de grãdinã
a binecuvântãrilor, spre întâmpinarea slavei Domnului Iisus Hristos, Care iarãºi Se va arãta, precum este scris.
Amin. 

Ucenicii
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