
MÃRTURISIRILE  CREªTINILOR,  LA 25  MARTIE  1995 

Mã numesc Ivan I. Petre. Sunt nãscut la 25 iunie 1937, în satul Moroieni, judeþul Dâmboviþa, din pãrinþi
români, creºtini ortodocºi, ºi crescut în frica lui Dumnezeu ºi în respectul pentru sfânta bisericã ortodoxã. De mic
copil mi-a plãcut calea bisericii ºi liniºtea sufleteascã, ºi de aceea m-am ataºat mereu de oamenii credincioºi mai în
vârstã decît mine, oameni de nãdejde pentru bisericã prin viaþa lor moralã. Unul din aceºti oameni a fost Torcicã
Alexandru, care în postul Paºtelui din anul 1955 mi-a zis mie ºi mai multor creºtini sã mergem la Maluri, un sat
subordonat oraºului Pucioasa, ca sã vedem o fiinþã bolnavã ºi s-o cercetãm în suferinþa ei. Aºa am cunoscut-o pe
sora în suferinþã, care pânã când a chemat-o Domnul la El, pentru mine a rãmas sora Verginica, fiinþa care a
contribuit din plin la schimbarea în bine a vieþii mele. Când am vãzut-o, era o fiinþã slabã, firavã, neputincioasã,
pentru cã se afla la primul ei post de patruzeci de zile, post poruncit de Dumnezeu, dupã spusele ei, ca sã se facã
sãnãtoasã. M-a surprins din primele clipe privirea ei blândã, luminoasã, zâmbitoare ºi plinã de bunãtate. Nu pot uita
prima întâlnire. M-a chemat aproape de patul ei de suferinþã, m-a mângâiat ºi m-a strigat pe numele cel mic: Petricã.
Acest lucru m-a surprins ºi m-a înfricoºat totodatã, fiindcã gândeam cã nu are de unde sã-mi ºtie numele. Apoi a
continuat: „Petricã, stai lângã mine, ºi Domnul o sã-þi dea un dar frumos“. În acea clipã am simþit cum în sufletul
meu a pãtruns o razã de luminã ºi de speranþã, razã care ºi azi, dupã 37 de ani, simt cum mã cãlãuzeºte. 

În ziua Sfintelor Paºti ale aceluiaºi an, într-adevãr, Domnul a fãcut-o sãnãtoasã, cãci am gãsit-o afarã stând pe
picioarele ei, însãnãtoºite. Odatã cu redarea sãnãtãþii, Dumnezeu i-a dat ºi darul proorociei ºi al apostoliei, precum
ºi sarcina de a merge din comunã în comunã pentru a vesti cuvintele lui Dumnezeu. 

Datoritã prigoanei la care au fost supuºi creºtinii ºi biserica în perioada ateismului instalat de puterea co-
munistã, mai exact între anii 1955 – 1975, sora noastrã Verginica a avut de suferit foarte mult, cãci a fost persecu-
tatã. Îmi amintesc cu nostalgie de vremurile când în casa ei sau la casele creºtinilor o lua Domnul printr-un somn
adânc, iar din gura ei ieºea cuvânt de învãþãturã creºtinã, de curaj ºi îmbãrbãtare, cuvântul Domnului. 

ªtia foarte puþinã carte, dupã cum mãrturisea. Abia ºtia sã scrie. Niciodatã nu a citit sfânta Scripturã, fiindcã
nu a avut timp, dar în timpul vorbirii ieºeau cuvinte minunate din gura ei, cu citate din sfânta Scripturã, de parcã ea
ar fi fost un mare învãþat, un mare orator sau un mare teolog al sfintei noastre biserici. Prin cuvintele acelea pline
de învãþãturi duhovniceºti, învãþãturi ale sfintei biserici, eu m-am hrãnit ºi m-am zidit sufleteºte. 

În anul 1956 am primit acel frumos dar, de care am pomenit, o copilã creºtinã cu care m-am cãsãtorit. A fost
o nuntã foarte frumoasã, ca pe vremea primilor creºtini. Toatã nunta a fost coordonatã de aceastã sorã, Verginica.
În anul acela, 1956, a fost o varã foarte ploioasã, timp în care urma sã aibã loc nunta. Ploile nu mai conteneau. Data
nunþii se apropia, iar eu am intrat în grijã. Sora Verginica m-a încurajat mereu ºi mi-a spus cã la nuntã Domnul o sã
facã o minune. ªi aºa a fost, cãci vineri dimineaþa au stat ploile ºi a fost o duminicã însoritã în care mesele au fost
aºezate afarã. Au venit foarte mulþi creºtini. A fost o nuntã foarte mare, care l-a încântat ºi pe preotul satului, preot
care a doua zi a fost chemat la miliþie sã dea socotealã pentru faptul cã nunta „nu respectase“ canoanele sfintei bi-
serici (spuneau miliþienii), bazându-se pe informaþiile cã nimeni nu s-a îmbãtat, nimeni nu a fãcut scandal, aºa cum
se mai obiºnuieºte pe la unele nunþi. A doua minune a fost cu mâncarea. Eu nu m-am aºteptat sã vinã atâta popor ºi
nu am fãcut pregãtire suficientã. Vãzând aºa, m-am dus la sora Verginica sã-i spun mâhnirea mea, dar n-am apucat
sã-i comunic nimic, cã mi-a fãcut semn sã rãmân liniºtit, cãci Domnul va înmulþi mâncarea. ªi aºa a fost. Nu s-a
sculat nici un mesean flãmând. 

Vãzând satana cã acest vas ales de Dumnezeu aduce sute de suflete la mântuire, a pornit rãzboi contra ei.
Primul om care a dat-o pe mâna securitãþii a fost preotul ei din sat, fostul protopop, Ilie Miricã, cel care a ajutat la
întocmirea actelor de internare a ei într-un spital de nebuni. În toamna anului 1956 a fost dusã la Ploieºti ºi internatã
acolo o perioadã de timp. Dupã aceea, a fost internatã de douã ori la spitalele de nebuni din Plãtãreºti ºi Bãlãceanca.
Dumnezeu a lucrat prin ea ºi acolo ºi a ocrotit-o, cãci putea sã fie de multe ori omorâtã de nebuni. A cunoscut
teroarea cãmãºii forþate, dar Domnul lucreazã prin oameni, ºi a luminat mintea ºefului spitalului de acolo, cãci el a
vãzut ºi a înþeles felul cum vorbeºte Dumnezeu prin ea, asistând la o vorbire a Domnului, ºi ºi-a dat seama cã nu
este nebunã ºi a eliberat-o din spital. 

Am fost martor la multe minuni pe care Dumnezeu le-a fãcut prin ea. Odatã am plecat cu ea spre comuna
Sudiþi-Ilfov. În trenul spre Bucureºti, aproape de gara Nucet, sora Verginica ºi-a aplecat capul pe braþele soþiei mele,



ºi Domnul a început sã vorbeascã prin ea. În compartiment eram numai noi trei. Mie ºi soþiei ne-a fost teamã cã
intrã între timp cineva de pe culoar în compartimentul nostru ºi ne va cere sã-i spunem ce anume se întâmpla. Dar
de la Nucet pânã la Sãbãreni, cât timp a þinut vorbirea Domnului, deºi culoarul era arhiplin, nimeni nu a deschis
uºa. Cum ea s-a deºteptat, a nãvãlit lumea peste noi ºi a ocupat locurile goale. 

De lipsurile ei familiale este greu de vorbit. A trãit într-o sãrãcie lucie. Mama ei, vãduvã, cu doi copii, a trãit
dintr-o pensioarã de a Verginicãi, cãci ea a lucrat la întreprinderea de bumbac Trainica, unde s-a ºi îmbolnãvit. 

Îmi amintesc de un fapt petrecut în armatã. În timpul cãtãniei am urmat ºcoala de ºoferi. La aceastã ºcoalã
instructorii care fãceau conducere cu noi s-au purtat urât cu mine. În ºase luni n-am fãcut decât cel mult ºase ore de
conducere. La teorie nu-mi fãceam probleme, cãci o învãþam, dar cu conducerea stãteam foarte prost. Într-o
scrisoare am povestit sorei Verginica necazul meu. Am primit rãspuns de la ea ºi mi-a zis sã nu fiu îngrijorat, cãci:
„Domnul mi-a spus cã vei lua carnetul. În plicul acesta vei gãsi o bucãþicã de vatã înmuiatã în sfântul mir.
Pãstreaz-o cu grijã, ºi în ziua examenului cautã ºi unge pe furiº volanul maºinii cu care dai examen, ºi ai sã
reuºeºti“. Aºa am fãcut. În ziua examenului am uns volanul maºinii cu sfântul mir fãrã sã vadã miliþianul, am fãcut
semnul sfintei cruci de faþã cu examinatorii, care au început sã râdã de mine, dar eu n-am zis nimic, ºi am plecat cu
maºina. M-am dus pe unde au vrut ei ºi am condus fãrã nici o greºealã. Din doisprezece inºi câþi am fost într-o
grupã, doar doi au luat examenul. Dumnezeu a fãcut aceastã minune cu mine spre folosul meu, cãci de atunci îmi
câºtig existenþa mea ºi a familiei mele cu acest carnet. De când am luat acest carnet ºi pânã azi, nu am avut nici un
necaz pe linie de circulaþie. 

Liniºtea sufleteascã, sporul duhovnicesc ºi toate realizãrile mele le datorez învãþãturilor primite de la sora
Verginica, învãþãturi care accentueazã creºterea ºi desãvârºirea sufleteascã, lupta ºi biruinþa binelui asupra rãului,
mântuirea întregii omeniri, în spiritul ºi învãþãtura bisericii noastre creºtineºti. Din respect pentru viaþa, lupta ºi
biruinþa ei, o numesc mamã: mama Verginica. 

*
Sunt Dumitra Constantin, din comuna Mãneºti, judeþul Dâmboviþa. Am cunoscut-o pe mama Verginica la

bisericã în satul nostru, în anul 1959. Cât timp a þinut vorbirea Domnului prin ea în bisericã, am vãzut cum o luminã
puternicã a stat pe catapeteasma bisericii ºi a durat tot timpul cât a fost vorbirea Domnului. Vãzându-i lumina ºi
ascultându-i cuvintele pline de înþelepciune, am rãmas încredinþat cã Dumnezeu vorbea prin gura ei. 

Altã datã am fost de faþã când o femeie din Mãneºti, Dimovici Maria, a fost vindecatã de cancer prin cuvântul
Domnului, dupã ce fusese pe la mulþi doctori. 

În satul Mãneºti nu este nici un sectant datoritã învãþãturilor pe care Domnul le-a spus prin gura mamei
Verginica, învãþãturi pe care le-a auzit mai mult de jumãtate de sat. Multe ºi minunate sunt lucrãrile pe care le-a
lucrat Dumnezeu prin aceastã proorocie, ºi dacã va sã fie nevoie, voi mãrturisi ºi cel mai mic amãnunt, spre slava
lui Dumnezeu. 

*
Noi, Jaravete Vasile ºi Victoria, din Valea Voievozilor, judeþul Dâmboviþa, mãrturisim cã Dumnezeu, prin

mama Verginica, i-a vindecat pe cei patru copii ai noºtri: primul avea malformaþii; al doilea, encefalitã; al treilea,
astm, ºi al patrulea, o mânã sucitã ºi moale. Cu primii trei am fost prin multe spitale, ºi apoi, disperaþi, am apelat la
ultima ºansã: mama Verginica. Domnul ne-a încurajat, ne-a sfãtuit sã mergem pe calea împlinirii voii Sale, a
credinþei ºi a bisericii; ne-a binecuvântat ºi ne-a însãnãtoºit pe rând copiii. 

*
Am cunoscut-o pe sora Virginia la mitropolie la Târgoviºte în anul 1959, cu ajutorul unui prieten pe care l-am

întâlnit acolo. Când m-a vãzut, sora Verginica mi-a spus sã merg la Maluri, lângã Pucioasa, dacã vreau sã stau de
vorbã cu Domnul. Am fost de multe ori acolo. Am luat parte la multe convorbiri cu Dumnezeu. Începusem sã-mi
schimb în bine viaþa: sã þin post, sã nu mai beau alte bãuturi alcoolice, în afarã de vin. Într-un post n-am mai respectat
porunca lui Dumnezeu, ºi am mâncat de dulce. Dupã acel post mi-a murit un copil. Când L-am întrebat pe Dumnezeu
despre aceastã moarte, mi-a rãspuns cã m-a pedepsit pentru neascultarea mea. 

Au trecut niºte ani, m-am depãrtat de Dumnezeu, am început sã beau peste mãsurã ºi iar m-a certat Dumnezeu
luându-mi alt copil. M-am speriat, mi-am dat seama cã de nu voi respecta în continuare poruncile lui Dumnezeu ºi
ale bisericii, voi mai avea ºi alte pagube. 

Dupã plecarea sorei Verginica la ceruri, la ºapte ani, am luat ºi eu parte la dezgroparea ei ºi m-am minunat,
cãci am vãzut-o întreagã, neputrezitã, cu trupul de culoare maroniu deschis, iar din ea ieºea un miros de mireasmã
foarte puternic. M-am încredinþat definitiv cã aceastã sorã este o sfântã ºi cã prin gura ei a vorbit Dumnezeu. 

Didã ªtefan, comuna Tãtãrani, sat Gheboieni, judeþul Dâmboviþa 

Cuvântul lui Dumnezeu50



*
Sunt Neacºu I. Petre, nãscut în comuna Lucieni, sat Viiºoara, judeþul Dâmboviþa, cu domiciliul în oraºul

Pucioasa. Pãrinþii mei, creºtini ortodocºi, au urmat „Oastea Domnului“.
Am cunoscut lucrarea Domnului prin proorociþa Verginica în anul 1960, la o nuntã de Oastea Domnului, unde era

ºi ea. Când am împlinit vârsta de 17 ani (în anul 1962), am plecat din casa pãrinteascã ºi m-am cãsãtorit cu Lãzãrescu
Viorica, din Valea Lungã-Dâmboviþa. Cãsãtoria mea la aceastã vârstã s-a datorat faptului cã tatãl meu s-a rãzvrãtit
împotriva acestei lucrãri. În anul 1972 mi s-a nãscut primul bãiat, care prin lucrare a primit numele: Pavel-David. 

Aici unde locuiesc, am fost vecin cu mama Verginica ºi participam de multe ori când cobora Duhul lui
Dumnezeu sã vorbeascã prin ea. Când se trezea, ne întreba pe noi ce a mai spus Dumnezeu. 

A suferit foarte mult prin închisori ºi arestul securitãþii. A fost internatã în numeroase rânduri. A suferit ºi de
la lume ºi de la poporul cel necredincios. A mijlocit în faþa lui Dumnezeu pentru poporul sãu, iar vina poporului se
rãsfrângea asupra ei. Eu, un pãcãtos, am ascultat aceastã coborâre dumnezeiascã de multe ori, ºi primeam bine-
cuvântare în cãlãtorii ºi în toate acþiunile noastre. 

Duhul lui Dumnezeu era permanent cu proorociþa, ºi ea întreba la Domnul despre tot ce avea sã facã ºi primea
binecuvântare în tot ce era bine. 

Acest popor a fost dirijat de Dumnezeu mai mult decât poporul cel cãlãuzit prin sfântul prooroc Moise, pentru
cã acum Dumnezeu a vorbit ºi a fost auzit de întregul popor. Ne-a învãþat Dumnezeu ce sã mâncãm, când sã
mâncãm, sã nu bem alte bãuturi alcoolice, în afarã de vin, sã fim deosebiþi de lume. 

Dupã cum a spus Domnul odatã, aceasta a fost cea mai înaltã facultate de pe pãmânt. Ni s-a vorbit despre
trecut, prezent ºi viitor. Dirijorul suprem al acestui popor a fost Dumnezeu, iar preoþimea ne numea sectanþi. Mer-
geam la bisericuþã, pentru cã ºtiam cã acolo coboarã cerul, ºi de acolo luam sfintele Taine. 

Nu sunt vrednic sã mulþumesc Preasfintei Treimi cã m-a chemat sã iau parte la aceastã mare lucrare de
redresare spiritualã a poporului pentru încheierea veacului. Nu mã tem de nimeni, dar mi-ar fi fricã de mânia lui
Dumnezeu sã spun minciuni. Am cãlãtorit cu aceastã proorociþã unde ne dãdea Dumnezeu binecuvântare. A vorbit
Dumnezeu cu poporul Sãu oriunde era însoþit acest vas: în maºinã, în tren, în casele creºtinilor, numai cuvânt de
întãrire în viaþa duhovniceascã. S-au rânduit trei zile de post în sãptãmânã, iar rugãciunile, ca ºi în mãnãstiri. 

Aceastã coborâre dumnezeiascã a fost ascultatã de mulþi creºtini din þarã, dar când Dumnezeu ne-a învãþat sã
ne abþinem de la poftele trupeºti, mulþi s-au despãrþit, s-au retras de lângã lucrarea lui Dumnezeu, iar cei ce au
împlinit, L-au urmat în tot locul. 

Odatã ni s-a spus: «Iatã, mãi copilaºi, dintre voi se vor despãrþi în douã tabere: unii se vor face oi ºi vor naºte
miei; alþii se vor face cãlãi ºi vor pune capãt veacului acesta». ªi iatã, mulþi din cei ce au ascultat, acum sunt
împotrivitori. 

În anul 1980 poporul a suferit greaua încercare prin mutarea la cer a proorociþei, dar Dumnezeu nu ne-a
pãrãsit, ºi a continuat lucrarea Sa prin sora proorociþei. Cât timp a vorbit Domnul prin sora Verginica, sora sa, Maria
nu a luat parte niciodatã la coborârea Duhului, pentru a nu se motiva de cãtre popor cã are cunoºtinþã de cuvântul
Domnului, dar o parte din popor s-a rãzvrãtit ºi nu a vrut sã creadã în aceastã reaºezare dumnezeiascã. Dumnezeu
a adus aºezãmânt pentru oprirea întinãrii, oprirea de la carne, pentru a se putea intra pe „portiþa cea strâmtã“,
precum zice Scriptura: «Nimic întinat, nimic spurcat nu va intra în împãrãþia cerurilor», ºi nimeni din cei ce au urã
ºi invidie pe aproapele lor. 

Sora Maria, prin care Domnul ªi-a continuat lucrarea Sa, a avut în anul 1991 aceastã vedenie: a vãzut o mare
de sânge, ºi popor mult înota în acel sânge. ªi s-a ivit pe mare o barcã în care era Domnul Iisus Hristos, iar poporul
înota spre barcã, ºi Domnul îi lua pe fiecare, îi scutura de sânge ºi îi suia în barcã. 

Dumnezeu ne doreºte curaþi, ºi pentru aceasta a venit sã-ªi desãvârºeascã lucrarea prin aºezãmânt de viaþã curatã. 

*
Sunt Nedelea Maria, din Valea Voievozilor, judeþul Dâmboviþa. Am luat parte de multe ori acolo unde

Dumnezeu a vorbit prin gura sorei Verginica. Redau mai jos doar câteva fraze din câte îmi amintesc: «Copiii Mei,
dacã voi Mã veþi asculta, vã voi arãta acestei lumi ca pe un buchet de flori. Gustaþi puþin amar acum, cã în curând
se va face dulce. [...] România este o þarã binecuvântatã; ea va rãmâne ca o insulã verde în mijlocul mâniei lui
Dumnezeu, care va veni peste popoare. [...] În România va fi scaunul de judecatã. [...] În România va fi Noul
Ierusalim». 

*
Eu, Bãjan Octavian, din comuna Mãneºti, judeþul Dâmboviþa, am fost de faþã de multe ori când Dumnezeu

vorbea prin gura sorei Verginica ºi când au fost vindecate de cancer Cârlan Maria, din Moreni, ºi Maria lui Viorel
ªerban, din Valea Lungã, iar de epilepsie: Didã Maria, din Gheboieni. 
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În timpul lucrãrilor am vãzut deasupra capului sorei Verginica o luminã care dispãrea când se termina
lucrarea. Chiar în poza pe care o am de la nunta mea se vede o luminã deasupra capului sorei (naºei) Verginica. 

Am luat parte la dezgroparea ei dupã ºapte ani ºi am vãzut trupul ei întreg, pielea de culoare maronie, iar în
jurul ei plutea o mireasmã nemaiîntâlnitã. 

*
Sunt nãscutã din pãrinþi creºtin-ortodocºi, în satul Siliºtea-Snagov, judeþul Ilfov, ºi mã numesc Costache Vasilica.
În iarna anului 1961, luna februarie, am cunoscut-o pe mama Verginica în casa unui creºtin din satul nostru.

Aveam atunci ºapte ani, dar în mintea mea de copil a pãtruns ceva ce mi-a stârnit dorinþa de a afla cât mai mult de
la aceastã persoanã blândã ºi smeritã. Îmi amintesc cum ne-a povestit toatã viaþa ei: suferinþele ºi chinurile îndurate
prin spitale ºi închisori; cum i S-a arãtat Domnul când ea avea 9 ani, fiind cu vitele la pãscut; în nenumãrate rânduri
a fost cercetatã de Domnul, de Maica Domnului ºi de sfinþi; ne-a spus cum a primit dar de la Dumnezeu; fiind orfanã
de tatã, cu o mamã bolnavã, de multe ori nu aveau hranã ºi se hrãnea cu mere pãdureþe din poieniþa unde pãºtea
vitele, mere pe care nimeni nu le putea mânca, dar pentru ea le fãcea Domnul dulci. Dupã ce ne-a povestit, s-a culcat
ºi a vorbit Domnul prin gura ei, zicând: «Amin, amin, amin. Pace vouã, copiii Mei! Am coborât din cerul sfânt pe
pãmânt, nu cu trupul ca la început, ci cu duhul, ca la sfârºit». A vorbit cuvinte minunate, ca din cer. Multe poveþe
ºi învãþãturi de zidire sufleteascã am auzit atunci. Aºa am cunoscut-o pe mama Gigi, cum i-am spus mai târziu, ºi
am urmat-o în tot locul, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin gura ei. 

Mergeam adesea la Maluri, lângã Pucioasa, ca sã mai aud de la Domnul; întâi mergeam cu pãrinþii, apoi mã
duceam ºi singurã. Nu am pãrãsit niciodatã aceastã legãturã cu cerul prin mama Verginica. Am vãzut cu adevãrat
puterea ºi prezenþa lui Dumnezeu aici. Prin aceastã gurã ne-a învãþat Domnul sã nu ne depãrtãm de bisericã, sã
respectãm preoþii, sã ne împãrtãºim cu sfintele Taine cât mai des la preoþi cu viaþã curatã, plãcutã Domnului, sã
postim luni, miercuri, vineri ºi posturile rânduite de bisericã. În câteva rânduri a rânduit Domnul post de trei zile
pentru a se nimici puterea satanei, care ridicase autoritãþile ºi chiar preoþimea împotriva acestui vas ºi a poporului
creºtin care o urma. Chiar preotul din sat, care era atunci, pãrintele Ilie Miricã, a solicitat oamenii legii spunând cã
ea este sectã. 

Mã aflam odatã în casa de la Maluri. Era dimineaþã, ºi noi eram la rugãciune. Am auzit bãtãi în uºã ºi am
deschis. Erau patru bãrbaþi furioºi, doi în uniformã militarã ºi doi în haine civile. A fost rãscolitã casa, s-au adunat
cãrþile de rugãciune; ne batjocoreau spunând cã mama Verginica se preface bolnavã. Aºa a fost torturatã de comu-
niºti ºi de necredincioºii atei, dar ea a rãmas ca o stâncã neclintitã ºi nu a ieºit cu nimic din cuvântul Domnului ºi
din aºezãrile bisericii. 

Am luat parte la multe lucrãri, ºi îmi amintesc cum ne spunea Domnul despre Noul Ierusalim care va fi în
România, iar despre vas: «Aceasta este trâmbiþa a ºasea, prin care Îmi închei veacul».

În vremea de stãpânire comunistã ne tãinuiam sã nu fim descoperiþi când ne întâlneam cu alþi creºtini, dar
Domnul ne spunea: «Copilaºii Mei, acum e vreme de strâmtorare pentru voi, ºi trebuie sã acoperiþi acest vas. Dar
va veni o vreme când vei fi întrebat, creºtine, dacã urmezi aceastã lucrare, ºi trebuie sã spui, cãci chiar dacã nu
spui, vei fi vãdit, cã pe poarta ta ºi pe casa ta ºi pe fruntea ta va fi un semn care te va descoperi cã eºti al Meu, ºi
va fi vai de tine dacã vei tãgãdui atunci, cã Eu îþi voi socoti lepãdare».

Altãdatã ne spunea: «Copilaºii Mei, ieºiþi din lume cu viaþa voastrã, cu portul vostru, cã vine diavolul ºi Îmi
spune: „Uite ce fac creºtinii Tãi!“. Vreau sã vã deosebiþi de lume, sã se vadã cã sunteþi copiii cerului; femeia sã-ºi
poarte nãframa, sã nu-ºi taie pãrul, sã nu omoare copiii în pântece; casele ºi mesele voastre sã fie curate, sã nu se
scârbeascã sfinþii privind la voi». 

Dupã îndelungate suferinþe, starea sãnãtãþii ei a devenit criticã, ºi Domnul cobora mai rar. Ni s-a spus: «Vor
veni oameni de la mari depãrtãri sã bea apã din acest izvor ºi vor pune ºi în film aceastã lucrare». Odatã ne-a spus:
«Am sã ridic acest vas de la voi, dar pentru cei ce vor dori cuvântul Meu, voi vorbi prin rãmurele ºi prin frunze, ºi
tot voi hrãni acest popor».

Mama Verginica, ºi dupã plecare a dat dovada sfinþeniei ei, cãci la ºapte ani, când s-a deschis mormântul,
trupul ei s-a aflat întreg ºi rãspândea o mireasmã plãcutã, uimind pe toþi care au fost de faþã. 

Multe ar fi de spus despre acest vas ºi de lucrarea ce s-a desfãºurat prin el, dar cum nisipul mãrii nu-l poate
numãra nimeni, aºa nici cuvântul Domnului nu-l poate cuprinde cineva. 

Din cuvântul dumnezeiesc am înþeles cã trebuie sã ne pãstrãm curãþenia trupeascã, ºi Domnul ne spunea:
«Creºtine, aº vrea ca femeia ta sã-þi fie þie sorã». Analizând aceste învãþãturi, am fost pãtrunºi de justeþea lor, cãci
le întâlnim ºi în epistola I cãtre Corinteni a sfântului apostol Pavel: «ªi aceasta v-o spun, fraþilor, cã vremea s-a
scurtat de acum, aºa încât ºi cei ce au femei, sã fie ca ºi cum nu ar avea» (cap. 7/29). Aceleaºi învãþãturi, ºi în
epistola cãtre Galateni: «Iar cei ce sunt ai lui Hristos ºi-au rãstignit trupul, împreunã cu patimile ºi cu poftele»
(cap. 5/24). Toate aceste îndrumãri cereºti ne-au întãrit ºi ne-au alãturat ºi mai mult de aceastã sfântã coborâre ºi de
vasul de care S-a folosit Domnul. 
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*
La înmormântarea naºei Verginica am luat ºi eu parte. Aveam cu mine un coº cu colivã, ºi când sicriul ei a

trecut peste pragul bisericii, am vãzut luminã mare cum a þâºnit din el ºi am simþit cu toþii multã mireasmã. M-am uitat
repede prin jur, sã vãd pe cineva cu vreun aparat de fotografiat, cã lumina pãrea fãcutã de un blitz, dar n-am zãrit
nimic. Mi-am dat seama cã totul a fost pentru ca Domnul sã ne încredinþeze cã fiinþa aceea din sicriu este o sfântã. 

Ioniþã Niculina, sat Valea Voievozilor, judeþul Dâmboviþa 

*
Mã numesc Bãnescu Maria, din localitatea Moroieni, judeþul Dâmboviþa, ºi vreau sã relatez cum am

cunoscut-o pe sora Verginica din satul Maluri. Fiind nãscutã în satul ªtubee, în apropiere de Maluri-Pucioasa, am
auzit din copilãrie cã în acest sat este o fecioarã prin care vorbeºte Dumnezeu. De mic copil am mers la bisericã ºi
am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu care se citea, dar aflând cã Însuºi Dumnezeu vorbeºte prin sora Verginica,
am devenit nerãbdãtoare sã ascult ºi eu. 

În anul 1970, când aveam 17 ani, am mers cu mãtuºa mea, Cârlan Mioara, în satul Sudiþi, care ne era necu-
noscut, dar am aflat cã va merge acolo sora Verginica. Aceastã zi nu o voi uita niciodatã. Era o zi geroasã de iarnã,
în postul Crãciunului. Am mers 15 km pe jos pentru a ajunge în acest sat din judeþul Ilfov, ºi ajungând, nu cunoºteam
casa în care trebuia sã intrãm. Apropiindu-se seara, intenþionam sã ne întoarcem acasã, dar a apãrut la o poartã gazda
la care era sora Verginica ºi ne-a chemat în casã. Când Dumnezeu a vorbit prin vasul Sãu, am fost chemate pe nume,
ºi Domnul a spus: „Mãi tatã, au venit douã oiþe de departe ºi le-am þinut în drum sã le încerc rãbdarea ºi dragostea
pe care o au“. Am rãmas uimitã, pentru cã sora Verginica nu ne cunoºtea, ºi am rãmas convinsã cã era Dumnezeu
Care vorbea, cãci numai El ne cunoºtea inimile. Am luat parte apoi ºi la alte lucrãri în care vorbea Domnul, iar sora
Verginica nu ºtia ce se vorbea. Sora Verginica era blândã ºi iubitoare ca o mamã, ºi noi îi spuneam mama Verginica.
Cuvântul Domnului care se vorbea prin ea era pãtrunzãtor; ne învãþa cum trebuie trãitã o viaþã de creºtin. 

M-am cãsãtorit cu Bãnescu Romel, ºi doi dintre fiii noºtri au fost vindecaþi de puterea lui Dumnezeu prin
mama Verginica. Primul copil, Florin-Emanuel, a fost vindecat la vârsta de trei ani ºi jumãtate, iar cel de al doilea
avea doar douã luni când ea era plecatã din trup, ºi l-am atins de corpul ei ºi s-a vindecat. Acestea au fost minuni
pe care le-am vãzut, ºi nu pot tãgãdui cã nu a existat puterea lui Dumnezeu care a lucrat prin mama Verginica. Tot
ce ne-a vorbit s-a împlinit ºi se împlineºte ºi acum. Se pot spune multe despre acest vas înnobilat de mãreþia lui
Dumnezeu, Care a lucrat prin el.

*
Mã numesc ªerban Maria, din comuna Valea Lungã, de credinþã ortodoxã. Am crescut într-o casã cu zece

fraþi, iar pãrinþii mei nu erau amândoi credincioºi. Tatãl meu era necredincios, astfel încât eu m-am ataºat de o
mãtuºã a mea, care se nevoia mult în post ºi rugãciune ºi avea viaþa curatã, plãcutã lui Dumnezeu. Mi-a inspirat ºi
mie credinþa lui Dumnezeu ºi mã îndemna cu ea la rugãciune. 

La vârsta de cinci ani, am cunoscut-o pe sora Verginica de la Maluri. Eram la mãtuºa mea, ºi a venit sora Ver-
ginica. Atunci am auzit prima datã cuvântul Domnului prin gura ei. M-a chemat pe nume ºi mi-a zis: „Dacã ai
sã-Mi slujeºti Mie, am sã-þi fiu de ajutor“. Când a fost la cãsãtorie, mãtuºa mea mi-a spus cu doi ani înainte cu cine
am sã mã cãsãtoresc, pentru cã ºtia din proorocie. 

Dupã ce am dat naºtere la cinci copii, am avut o boalã foarte grea. Am fost internatã la spitalul din Moreni,
însã medicii mi-au spus cã nu mã pot salva. Am venit acasã, ºi, deznãdãjduitã, m-am rugat Maicii Domnului ºi cãtre
toþi sfinþii. Într-o searã m-am rugat cu mai multã stãruinþã, iar noaptea am avut un vis: eram în pat, bolnavã, ºi a
venit sora Verginica ºi m-a mângâiat ºi mi-a spus: „Ai sã fii vindecatã. Du-te la biserica ce s-a fãcut la Pucioasa“.
Am venit ºi am spus visul ºi mi s-a dat mir din candelã. Mi s-a spus sã mã ung cu el ºi sã-l folosesc ºi în mâncare.
La scurt timp nu mai aveam durerile pe care le-am avut. Acum nu am putere sã-I mulþumesc lui Dumnezeu pentru
cã m-a vindecat. Am avut o fatã care era plinã de bube, ºi medicii nu au putut-o vindeca. Am uns-o cu mir de care
am folosit ºi eu, ºi s-a vindecat. 

Într-o noapte am avut un vis: a apãrut mãtuºa mea, Gurãu Elena, care e adormitã de cinci ani, ºi mi-a arãtat
un copac pe care eu îl vedeam încãrcat de zãpadã, însã mãtuºa mea îmi spunea cã e încãrcat cu flori de tei. Eu aº fi
vrut sã vãd, ºi spuneam la cei câþiva martori care mai erau, cã noi nu avem ochi duhovniceºti, iar mãtuºa le vede
pentru cã e la adormiþi. A spus cã sunt atâtea flori, câte vorbe a spus sora Verginica. ªi mi-a zis: „Dacã voi, o mânã
de creºtini, veþi avea credinþã, veþi reînvia Duhul Sfânt în România“. 

Mãtuºa mea a fost cãsãtoritã cu Gurãu Constantin, dar au trãit feciorelnici. În anul 1955, în postul sfintelor
Paºti, sora Verginica a primit cuvânt de la Domnul sã posteascã patruzeci de zile, post la care au fost martori mãtuºa
mea, socrul meu, ªerban Florian, ºi tatãl meu. De multe ori era în agonie, dar îºi revenea. În noaptea învierii, la sora
Verginica au venit sfinþii Trei Ierarhi ºi au împãrtãºit-o, iar ea a cerut agheasmã ºi a spus: „Hristos a înviat!“.
Mãtuºa mea a vãzut ºi ea acelaºi lucru. 

Mãrturisirile creºtinilor, la 25 martie 1995 53



Când s-au împlinit ºapte ani de la plecarea mamei Verginica, mãtuºa mea a fost anunþatã cu douã sãptãmâni
înainte cã are sã plece la Domnul când va fi dezgropatã sora Verginica. La ora când a fost ridicat capacul sicriului
ei, mãtuºa mea a plecat. 

Socrul meu a luat parte de nenumãrate ori la proorocie prin sora Verginica. Cu o lunã de zile înainte de a
adormi, el ne-a spus: „În România va fi Noul Ierusalim ºi se va zidi biserica neadormiþilor ºi a neprihãniþilor; voi
aveþi sã trãiþi ºi sã vedeþi“. Într-adevãr, am vãzut, cãci la aceastã bisericã m-am vindecat.

*
Mã numesc Halãu Gheorghe, cu domiciliul în comuna Rãzvad, satul Valea Voievozilor, ºi pot sã afirm cã

sunt pe deplin încredinþat de coborârea dumnezeiascã prin vasul ales ºi pregãtit de Dumnezeu, fecioara Virginia din
Maluri, Pucioasa. Când am auzit pentru prima datã cuvântul rostit de Domnul prin ea, aveam nouã ani, fiind în casa
pãrinteascã din comuna Mãneºti. În afarã de pregãtirea pe care i-a dat-o Domnul prin postiri desãvârºite, pe
parcursul vieþii a întâmpinat multe alte greutãþi, cauzate de cei fãrã gând de mântuire a sufletului, care, fãrã sã caute
adevãrul, se bazau pe învinuiri vrãjmaºe. Dar nu este de mirare, cãci aºa s-a întâmplat cu toþi înaintaºii plãcuþi
Domnului: apostolii, proorocii ºi toþi sfinþii prin care Dumnezeu S-a desãvârºit în decursul veacurilor. 

Dupã cum era cuvântul Domnului prin mama Verginica, am frecventat bisericile, în mod special pe cele din
Bucureºti cu mari posibilitãþi de catehizare, ca mãnãstirea Antim, biserica Silvestru, Sapienþii. Dar prin cuvântul
cãtre poporul ales al Domnului, cãlãuzit prin proorociþa Virginia, am înþeles cã se împlineºte ceea ce Domnul a grãit
prin regele-prooroc David : «Vremea este sã lucreze Domnul, cã oamenii au stricat legea Ta» (Psalmii, 118/126). 

ªi a adunat Domnul în jurul acestei lucrãri mulþime de popor, ºi iatã numai câteva din învãþãturile Domnului
pentru pregãtirea unui popor nou cu care sã-ªi poatã împlini Domnul planul Sãu, popor cãruia i se cere sã fie
împlinitor: posturile de luni, miercuri ºi vineri, din cursul anului, sã fie împlinite dupã rânduiala datã în Ceaslov.
Domnul rânduieºte împlinirea celor ºapte laude, a împãrtãºirii cât mai dese, a curãþeniei trupeºti, care devine o
condiþie definitivã în ultima perioadã, aºa cum Domnul i-a pregãtit pe cei trei fii ai lui Noe: Sem, Ham ºi Iafet, care
erau cãsãtoriþi înainte de a intra în corabie. De asemeni, Domnul îndeamnã oprirea consumului de alcool ºi orice fel
de carne. Cei care s-au lãsat conduºi ºi au fost încrezãtori în conducerea dumnezeiascã, nu împlinesc cu greutate
aceste învãþãturi, dar, ca în toate timpurile, s-au ridicat ºi împotrivitori ºi chiar hulitori ai acestui plan de pregãtire
pentru o viaþã plãcutã Domnului. 

În simplitate Se naºte Domnul în trup în peºtera din Betleem, iar acum Îºi alege un sat neînsemnat, de unde
Îºi pregãteºte vas ales pentru trâmbiþarea cuvântului de învãþãturã. 

Este o trezire nouã în cer ºi pe pãmânt, acum, când mai e un pas de viaþã pãmânteascã. 

*
M-am nãscut în satul Sudiþi, judeþul Ilfov, mã numesc Costache Cristea ºi urmez credinþa creºtin-ortodoxã. 
În anul 1955, martie 25, de praznicul Buneivestiri, mã aflam la mãnãstirea Vladimireºti cu câþiva creºtini din

satul meu; am asistat la sfânta Liturghie, ne-am spovedit ºi ne-am împãrtãºit cu sfintele Taine, iar la predicã,
pãrintele Ioan, care era duhovnicul mãnãstirii, a privit spre latura în care ne aflam ºi a spus: „Ilfovule, aºteaptã ºi
în curând vei vedea minune!“. Ne-am privit cu uimire, cãci nu înþelegeam nimic din ce ni s-a spus, dar aºteptam un
rãspuns. Acolo am aflat de la alþi creºtini cã lângã Pucioasa, într-un sat, se aflã o tânãrã bolnavã, cãreia i S-a arãtat
Domnul ºi i-a spus sã posteascã 40 de zile ºi 40 de nopþi, cã i se va da un dar. Dornici sã aflãm mai multe lucruri,
am mers cu consãtenii mei în satul Maluri, la cãsuþa sãracã în care locuia ea împreunã cu sora ºi mama sa. Mama
ei ne-a povestit cum Domnul i S-a arãtat copilei cerându-i ca în schimbul vindecãrii mamei sã-I dãruiascã ceva
Domnului. Copila a hotãrât sã renunþe la un ochi, iar când a vrut sã-I vorbeascã Domnului, nu mai era nimeni, ºi
Domnul i-a vorbit din nori spunându-i cã nu-i ia acum darul. 

I S-a arãtat Domnul de nenumãrate ori ºi i-a vorbit. Apoi s-a petrecut minunata tãmãduire a mamei sale, de
pelagrã. În timp ce copila, pe islaz, vorbea cu Domnul, un tânãr a venit la mama sa ºi i-a spus: „Scoalã-te! De acum
nu vei mai suferi, pentru darul fiicei tale“. La vârsta de paisprezece ani, copila ºi-a pierdut ochiul drept, promis
Domnului. Aºa am cunoscut-o pe Verginica, fiind martor la acest post în care a gustat doar agheasmã ºi anafurã. 

Am mers mai des acolo, dornic sã vãd rezultatul promisiunii Domnului. În noaptea sfintelor Paºti 1955, când
preotul în bisericã a zis: „Hristos a înviat!“, s-a ridicat ºi ea zicând: „Hristos a înviat!“. Mama ei s-a înspãimântat,
dar s-a liniºtit când a vãzut cã se aºeazã pe pat, adoarme ºi continuã sã vorbeascã. Când s-a trezit, a cerut sã
mãnânce, ºi, fiind întrebatã, nu ºtia nimic din ce s-a vorbit. Vorbise Domnul prin gura ei lucruri minunate. De atunci
a vorbit Domnul prin gura ei, aducând din cer învãþãturi vrednice de urmat ºi de crezut, învãþându-ne cum sã trãim,
sã postim, sã ne rugãm, sã nu lipsim de la sfânta Liturghie. 

Am rãmas alipit de aceastã sfântã coborâre, martor fiind la multe semne ºi minuni. O fatã de ºaptesprezece
ani, care avea duh necurat, s-a vindecat, pentru cã Domnul i-a spus lui Verginica sã se atingã de ea. O femeie
bolnavã de cancer, pe nume Cârlan Maria, din Moreni, fiind internatã în spital la Bucureºti, Domnul a trimis pe unul
din credincioºii Sãi sã o ungã cu sfântul mir, ºi sunt martorul vindecãrii ei, iar ea poate sã mãrturiseascã. 
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Altã datã cãlãtoream cu Verginica în tren cu alþi doi creºtini, ºi mai erau în compartiment patru cãlãtori, dintre
care doi miliþieni. Ea a adormit, ºi Domnul a vorbit de la Buzãu pânã la Ploieºti, iar cãlãtorii au dormit ºi nu au auzit
nimic. 

A suferit foarte multe chinuri de la autoritãþi. A fost în spitale, în închisoare, ºi s-au încercat multe experienþe
cu ea, dar nu a putut nimeni opri cursul acestui izvor. S-a încercat sã fie arsã cu fier înroºit; i s-au introdus în gurã
lucruri necurate; a fost aruncatã, în timp ce vorbea, într-un butoi cu apã, dar nu s-a înecat; a fost injectatã cu otravã
în inimã, dar s-a rupt acul în ea, din care pricinã a suferit toatã viaþa. A fost chematã la Gheorghiu-Dej ºi a între-
bat-o cum vede pe Domnul, ºi ea i-a istorisit viaþa ei. El a ascultat-o cu atenþie ºi, fiind arestatã, a eliberat-o. 

În anul 1978, am fost anunþat de Domnul prin acest cuvânt, sã mã mut cu domiciliul în Valea Voievozilor, lân-
gã Târgoviºte, unde locuiesc acum. Am doisprezece copii, dintre care cinci sunt cãlugãri. Multe sunt de spus despre
aceastã proorociþã de care am fost foarte apropiat ºi am fost martor la multe coborâri. Odatã, în timp ce Domnul
vorbea, am vãzut un stâlp de foc de la cer pânã la gura ei. 

Am fost martor la dezgroparea ei dupã ºapte ani ºi am vãzut cã trupul ei era întreg ºi rãspândea mireasmã ca
sfintele moaºte. Chiar ºi dupã plecarea ei dintre noi a fost vãzutã ºi simþitã de mulþi, ºi cine se roagã ei cu credinþã,
primeºte izbânda cererii. 

*
Mã numesc Nedelcu Constanþa, din Bucureºti. 
În vara anului 1985, luna mai, ziua 15, am avut un vis: pe norii cerului am vãzut o icoanã minunatã din care

radiau raze strãlucitoare. Încercând sã privesc icoana, am desluºit chipul unei femei ºi am auzit ºi o voce care mi-a
spus sã privesc ºi am vãzut o mânã ce þinea o cruce din lemn. Am privit atentã în sus. În partea dreaptã a icoanei
sta scris cu litere de aur: „Sfânta ºi marea proorociþã Virginia“, iar în partea de jos scria cu aceleaºi litere de aur:
„Donatã regelui Mihai“. Cercetând calendarul creºtin-ortodox, nu am gãsit-o pe aceastã sfântã Virginia. Am mers
mai târziu la mãnãstirea Plumbuita ºi i-am povestit visul meu unei credincioase pe care am întâlnit-o acolo. Ea a
rãmas foarte surprinsã, cãci a cunoscut-o pe mãmica Verginica. Mi-a spus cã a locuit în apropiere de Pucioasa ºi a
fost vasul prin care Dumnezeu a vorbit poporului timp de 25 de ani, din 1955 pânã în 1980 când a plecat la cele
veºnice. Prin aceastã credincioasã am cunoscut eu dumnezeiasca lucrare, ºi, fiind convinsã de adevãrul ce se spune
aici, am rãmas ataºatã lângã ea. 

*
Sunt din Pucioasa, ºi numele meu este Achim Nicolae. Acum când privesc în urmã peste ani ºi constat cã tot

ce s-a zis prin gura sorei Verginica s-a împlinit, nu pot decât sã mã bucur. Îmi amintesc de o profeþie: «Creºtine,
acum þine ascunsã aceastã profeþie, cã va veni vremea când vei fi întrebat de aceastã lucrare, ºi dacã vei tãgãdui,
va fi vai de tine». Mi-e fricã sã tac, pentru cã am luat parte la multe profeþii ale Duhului Sfânt, spuse prin acest vas,
Verginica. 

Când am auzit prima vorbire a Domnului, locuiam în comuna Siliºtea-Snagov, ºi am venit la Pucioasa însoþit
de un creºtin. În noaptea aceea a vorbit Domnul prin acest vas ºi a început aºa: «Amin. Amin. Amin. Pace vouã! Eu
sunt Iisus Hristos, nu ca la început, cu trupul, ci ca la sfârºit, cu Duhul. Crezi? Nicolae cel nou, crezi tu cã Eu sunt?
Fericit e cel ce nu M-a vãzut ºi a crezut!». 

A trecut un timp, ºi la o altã lucrare Domnul i-a spus soþiei mele: „Maria, vei avea un fiu ºi îl vei chema Anto-
nie“. Ne-am bucurat nespus de mult, cã aveam patru fete, ºi ne doream ºi un bãiat. La un an de zile am cãpãtat un
bãiat ºi i-am pus numele Antonie. Când a avut bãiatul trei ani, într-o zi a gãsit pe masã niºte pastile pentru inimã,
de ale soþiei, 10-12 bucãþi, pe care le-a înghiþit, ºi dupã puþin timp a început sã tremure, a cãzut ºi a murit. În acele
clipe de disperare am luat copilul în braþe ºi am plecat cu el la mama Verginica. Când m-a vãzut cu copilul în braþe
ºi a constatat cã e mort, a strigat: „Doamne, Doamne, vezi aceastã durere!“. ªi Domnul i-a zis: „Ia-l în braþe!“.
Mama Verginica l-a luat în braþe. A vãzut cum copilul rãmâne neclintit ºi mi l-a dat înapoi. Domnul i-a spus ºi a
doua ºi a treia oarã sã-l ia în braþe. A treia oarã copilul a deschis ochii ºi a zis încet: „mamã!“.

De circa douãzeci de ani Domnul ne-a zis: «Mãi copilaºii Mei, mãi floricelele Mele! Uite ce vã spun Eu,
Domnul. De acum înainte sã trãiþi în curãþie soþ ºi soþie». Unora dintre creºtini ºi creºtine nu le-a plãcut aceastã
povaþã ºi au cârtit împotriva Domnului. Printre aceste creºtine se aflã ºi soþia mea. Eu am înþeles cã aceastã povaþã
are darul sã ne înalþe sufleteºte. ªi pentru cã de-a lungul anilor foarte multe proorocii adresate acestor creºtini s-au
împlinit, eu rãmân cu fricã ºi cu bucurie lângã aceastã stâncã duhovniceascã, maica Verginica. 

*
Am cunoscut din anul 1974 aceastã coborâre când locuiam în oraºul Târgoviºte. Am fost chemaþi prin lucrare.

Mama Verginica a trimis sã ne cheme prin sora soþului meu. Mergeam foarte des la Pucioasa, unde cobora Domnul
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ºi vorbea prin mama Verginica. Prin acest glas primeam învãþãturile Domnului nostru Iisus Hristos: cum sã ne pur-
tãm, cum sã ne fie îmbrãcãmintea, sã mergem în toate sfintele sãrbãtori la bisericã, sã postim, sã ne rugãm, sã pãzim
cele zece porunci, sã le purtãm cu noi în orice loc, sã fim buni creºtini ortodocºi, sã pãzim învãþãturile preoþilor.
Mama Verginica era foarte evlavioasã ºi de o blândeþe cum n-am mai întâlnit. 

În anul 1976, în luna august, am fost internatã prin poruncã, împreunã cu mama Verginica, la spitalul judeþean
din Târgoviºte, unde i se spunea „femeia cu inima cât roata carului“. Aici, mama Verginica era urmãritã de secu-
ritate. Aici am vãzut foarte multe semne ºi minuni. 

Mi s-a spus cã am o boalã foarte grea ºi, fiind internatã, au spus ºi medicii la fel. Dupã aceea, în anul 1978,
în luna ianuarie, am fost internatã din nou, spunându-mi-se cã am cancer. Am mers la spitalul Filantropia din Bucu-
reºti, unde am stat timp îndelungat. În acel an, în vinerea patimilor Domnului Iisus Hristos, prin mama Verginica a
fost trimis la mine unul din credincioºii din acest popor, care a pus mâinile peste mine ºi mi-a spus cã este trimis sã
mã vindece, ceea ce s-a întâmplat. Dupã ieºirea mea din spital, am mers la mama Verginica, de unde am primit noi
învãþãturi prin lucrãrile pe care le ascultam, ºi din sfânta Scripturã. Ceea ce medicii nu au crezut vreodatã, ca eu sã
capãt vindecare, s-a împlinit prin cuvântul acestei lucrãri. 

Odatã a fost chemat pe nume soþul meu ºi i s-a spus sã nu mai fie însoþit pe motocicletã de cineva din afara
lucrãrii, iar dacã o va face, nu va mai putea circula, ceea ce s-a ºi întâmplat. O altã minune a lui Dumnezeu a fost
vindecarea mea pentru a doua oarã, de durere de stomac, la doi ani dupã ieºirea mea din spital, în ziua Înãlþãrii Dom-
nului, tot prin acel credincios care mai fusese trimis la mine. 

De mai multe ori am cãzut pe cale, dar am fost ajutatã, ºi nicãieri nu am gãsit pace ºi liniºte decât lângã acest
popor ºi lângã lucrarea Domnului. Dar bunul Dumnezeu nu m-a lãsat niciodatã. Mãrturisesc cu toatã convingerea
cã aceastã lucrare sfântã este de la Dumnezeu, ºi cred cã Dumnezeu a vorbit ºi a lucrat prin aleºii Sãi.

Mã numesc Cârlan Maria, ºi locuiesc în oraºul Moreni, judeþul Dâmboviþa; aparþin de parohia Moreni.

*
Sunt Didã Maria, din comuna Tãtãrani, satul Gheboieni, judeþul Dâmboviþa, ºi mãrturisesc cã sãnãtatea mea

o datorez lui Dumnezeu, Care a lucrat în chip minunat prin persoana mamei Verginica. 
Am fost bolnavã de epilepsie ºi mi-am cãutat sãnãtatea mergând din bisericã în bisericã, din mãnãstire în

mãnãstire ºi din doctor în doctor. Am fost la mãnãstirea Vladimireºti, unde am stat o sãptãmânã la rugãciuni ºi
privegheri ºi m-am împãrtãºit în fiecare zi. Am fost ºi la Ciorogârla ºi am fãcut la fel, dar boala nu se ameliora deloc.
Când am venit acasã, mama mi-a zis sã merg la Maluri, fiindcã a auzit dânsa cã acolo e o fecioarã prin care vorbeºte
Dumnezeu ºi prin care se fac multe tãmãduiri. Era ultima speranþã. Am plecat cu mama la Maluri, ºi la o cãsuþã
micã ºi sãrãcãcioasã mi-a ieºit în întâmpinare o fatã slãbuþã, cu o privire caldã ºi blândã. I-am spus necazul meu,
m-a mângâiat, ºi când s-a coborât cuvântul Domnului, Dumnezeu mi-a spus sã mã rog mereu la sfintele icoane. Am
plecat de acolo tãmãduitã. 

*
Mã numesc Cristache Gh. Ion, originar din Siliºtea-Snagov, ºi împreunã cu soþia, Cristache Teodora, am luat

cunoºtinþã de aceastã lucrare a Duhului Sfânt prin proorociþa Virginia în anul 1961, pe când aveam douã fiice:
Veronica ºi Maria. Am mai dat naºtere la trei fiice, care au primit numele: Anisia, Teodora ºi Paraschiva, prin glasul
proorociþei. Anisia ºi Teodora, care sunt gemene, au îmbrãþiºat viaþa monahalã intrând la mãnãstirea Ghighiu. În
anul 1979, prin cuvântul lucrãrii, am mers sã locuim în satul Valea Voievozilor, judeþul Dâmboviþa, servind biserica
din sat în postul de cântãreþ. O frecventez împreunã cu familia în toate sãrbãtorile ºi duminicile din an, urmând
întocmai învãþãturile acestei lucrãri. 

Am luat parte de multe ori la coborârea Duhului Sfânt prin acest vas ºi am fost chemat pe nume spunându-mi-se
cã am fost aduºi lângã aceastã lucrare prin rugãciunile sfântului Ioan Gurã de Aur, al cãrui nume îl port. Am ascultat
cuvântul Domnului ºi învãþãturile lui, întrucât nu m-a abãtut cu nimic de la cele bisericeºti ºi de la sfintele Scripturi.
Glasul Domnului spune prin sfântul prooroc Isaia: «Întrebaþi legea ºi descoperirea: de nu vã vor vorbi asemeni
cuvântului acesta, atunci nu e luminã în ei» (Isaia, 8/20). 

Aceastã lucrare de mântuire, coborâtã în anul 1955, este mai mult decât o operã de redresare spiritualã, este
un aºezãmânt de trãire curatã ºi neîntinatã, în post ºi rugãciune. În acest popor condus de Domnul prin proorociþa
Virginia, predominantã a fost pãtura oamenilor simpli, dar Dumnezeu, întru lucrurile mici ºi neînsemnate S-a
desãvârºit: «Iatã Eu ºi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu spre semne ºi minuni în Israel, din partea Domnului
Savaot, Care locuieºte în muntele Sionului» (Isaia, 8/18). 

Înainte de ridicarea acestui vas din mijlocul poporului Sãu, Domnul a aºezat lege pentru pãstrarea curãþeniei
trupeºti ºi abþinerea de la carne. Mulþi dintre cei ce au ascultat cuvântul Domnului s-au poticnit ºi, ca ºi poporul is-
raelit, condus de proorocul Moise prin pustie, au cârtit împotriva manei cereºti ºi au râvnit la fiii ºi fiicele acestui
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veac. Cei ce s-au supus acestor reguli, au remarcat prezenþa lor ºi în epistola I cãtre Corinteni a sfântului apostol Pa-
vel: «Eu voiesc ca toþi oamenii sã fie cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul aºa, altul
într-altfel. Celor care sunt necãsãtoriþi, ºi vãduvelor, le spun: bine este pentru ei sã rãmânã ca ºi mine» (I Corinteni,
7/7-8). «ªi aceasta v-o spun fraþilor: cã vremea s-a scurtat de acum, aºa încât ºi cei care au femei, sã fie ca ºi cum
n-ar avea» (I Corinteni, 7/29). «Ci eu aº vrea ca voi sã fiþi fãrã de grijã. Cel necãsãtorit se îngrijeºte de ale Domnului,
cum sã placã Domnului. Cel care s-a cãsãtorit se îngrijeºte de ale lumii, cum sã placã femeii. Femeia mãritatã se
deosebeºte de fecioarã; cea nemãritatã poartã grijã de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã ºi cu trupul ºi cu duhul,
iar cea care s-a mãritat poartã grijã de cele ale lumii, cum sã placã bãrbatului. ªi aceasta o spun chiar în folosul
vostru, nu ca sã vã întind un laþ, ci spre bunacuviinþã ºi alipire neclintitã de Domnul» (I Corinteni, 7/32-35). 

*
Tatãlui meu i-a apãrut pe piept o patã care se accentua. A mers la mulþi doctori ºi toþi i-au spus cã nu au ce-i

face, cã nu au niºte medicamente sau tratamente anume pentru aceastã patã. Disperat, a arãtat pata ºi sorei Verginica.
Aceasta l-a sfãtuit sã respecte postul de luni, miercuri ºi vineri, ºi celelalte posturi de peste an; sã facã rugãciuni
dimineaþa, la orele 16, ºi la miezul nopþii, sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã mai des. A trecut puþinã vreme
ºi pata a dispãrut.

Andrei Constantin, comuna Lucieni, judeþul Dâmboviþa 

*
Subsemnata Mihalache Dobriþa, din comuna Gruiu, Sector Agricol Ilfov, mãrturisesc cã o cunosc pe sora

Verginica din 1965. Am luat parte la foarte multe lucrãri, ºi în timpul vorbirii lui Dumnezeu prin ea, casa se umplea
de mireasmã, iar batista cu care o ºtergeam pe frunte rãmânea cu parfum pe ea. Aceste lucruri mã încredinþau cã
Dumnezeu e Cel ce face minunile, pentru cã aceste miresme rãmâneau mult timp imprimate în batiste. 

Sfaturile ºi învãþãturile primite erau aºa de frumos ºi de clar explicate, cã din 1965 ºi pânã astãzi eu n-am mai
lipsit de la bisericã, de la sfintele slujbe care s-au fãcut în satul nostru. 

În anul 1967, soþul meu, Mihalache Ion, a paralizat grav. L-am dus la spital la Bucureºti, dar boala nu s-a
ameliorat. Disperatã, am alergat la sora Verginica. Am plâns ºi i-am spus cã vreau ca soþul meu sã nu moarã, ºi sã
se facã bine. Sora Verginica m-a privit, m-a mângâiat, a tãcut o clipã, apoi mi-a zis: „Domnul a zis cã soþul tãu nu
moare, ºi se face bine“. Am venit acasã, încredinþatã cã soþul meu se va face bine, ºi aºa s-a întâmplat la scurt timp,
ºi trãieºte ºi astãzi. 

ªtiu de asemenea cã sora Verginica fecioara s-a cãsãtorit cu Stoica Nicolae pentru a o proteja ºi cã a rãmas
fecioarã, cãsãtoria fãcându-se pentru acoperirea acestei taine. Sora Verginica a înfiat de la sora ei, Maria, doi copii,
o fatã ºi un bãiat. Mai târziu, cu aceastã fatã înfiatã s-a cãsãtorit fiul meu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, bine-
cuvântare rostitã prin sora Verginica. 

Am crezut ºi cred cã Dumnezeu a grãit prin gura sorei Verginica toate învãþãturile de curãþire a sufletului ºi a
trupului, ºi pentru mântuirea omenirii. Amin.

*
Mã numesc Stoica Gheorghe, din comuna Gruiu, Sectorul Agricol Ilfov, am vârsta de 48 de ani, lucrez la

aeroportul Otopeni ca maºinist. Sunt cãsãtorit ºi am cinci copii, dintre care, unul este student la facultatea de
teologie din Bucureºti. Sunt de religie creºtin-ortodox. Dau prezenta mãrturisire în faþa Preasfintei Treimi ºi a tot
cerul sfânt, cu mare fricã ºi smerenie de cele ce am vãzut ºi am auzit ºi cunosc. 

O cunosc pe proorociþa Virginia, fiica vãduvei Tudorache Andreiana, din anul 1956 când i-am fãcut prima vizitã
la domiciliul sãu din Maluri. Îmi spunea toate greºelile mele ºi toate pãcatele ascunse pe care le-am fãcut. Din punct
de vedere material, era foarte sãracã. Avea o cãsuþã micã ºi foarte sãrãcãcioasã. Nu avea decât douã clase primare. 

În anul 1957 a fost arestatã de securitate ºi în 1958 a fost pusã în libertate direct de Gh. Gheorghiu-Dej, care
ºi el credea în aceastã sfântã ºi dumnezeiascã lucrare. 

În anul 1958 am continuat sã o vizitez, ºi de multe ori când vorbea Domnul prin ea, i se umplea trupul de mi-
reasmã care se menþinea de multe ori chiar luni de zile. 

Era urmãritã ºi supravegheatã în mod permanent de securitate, miliþie ºi agenþi, precum eram ºi noi, cei care o
vizitam ºi credeam în aceastã lucrare. Pentru ca sã fie oarecum mai ocrotitã ºi cât de cât asiguratã, în anul 1960, în
casa pãrinþilor mei, Stoica Dumitru, din comuna Mãneºti, judeþul Dâmboviþa, într-o coborâre dumnezeiascã ce s-a
fãcut prin ea, i-a dat Domnul poruncã cu binecuvântare sã se cãsãtoreascã cu fratele meu, Stoica D. Nicolae, sã facã
ºi cãsãtoria civilã ºi la bisericã, ºi astfel sã fie ocrotitã de ameninþãrile securitãþii ºi ale comuniºtilor. Dar zisul ei soþ
nu îi era ei soþ, ci era un protector, la fel cum bãtrânul Iosif îi era Fecioarei Maria, iar aceastã tainã a fost acoperitã
de lume ºi de securitate. Dar, totuºi, la una dintre arestãrile care i s-au fãcut, a fost dusã la spitalul Suler din Ploieºti,
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ºi în prezenþa organelor de securitate a fost supusã de cãtre medicul legist la un examen de control, unde s-a confirmat
cã ea este fecioarã. Atunci prigoana i s-a dublat, ºi din ce în ce mai intensiv a fost torturatã ºi ameninþatã. În anul
1967 ocrotitorul ei ºi fratele meu, Stoica Nicolae, a fost arestat de organele de securitate pentru motivul cã este soþul
ei, ºi a fost judecat. A fost condamnat la ºase ani închisoare. În anul 1968 a fost graþiat, dar organele de cruntã teroare
l-au ameninþat cã îl vor omorî dacã nu se va despãrþi de ea, ºi astfel, fiind speriat ºi constrâns din toate punctele de
vedere, în anul 1973 a pãrãsit-o ºi s-a depãrtat ºi de oraºul Pucioasa, refugiindu-se în comuna Teiº, judeþul Dâmbo-
viþa, unde trãieºte în prezent. În condiþiile acestea ºi numai aºa, organele securitãþii i-au garantat libertatea vieþii lui. 

Printre multele torturi la care a fost supusã, se mai numãrã ºi acestea: în anul 1957, securitatea de la Sibiu a
bãgat-o în luna ianuarie într-un butoi cu apã ºi a legat-o de mâini ºi de picioare. Aºa a þinut-o o noapte întreagã de
iarnã, dar ea a rãmas vie. În timp ce Domnul vorbea prin ea, i s-a administrat în gurã sticlã pisatã, otravã, precum
ºi diferite virusuri de boli periculoase, ºi nu s-a lipit nimic de ea. I s-au administrat sub subþiori fiare fierbinþi  în
formã de ou, ca sã vadã dacã simte. A fost înþepatã cu sula în timp ce vorbea Domnul prin ea, ºi nu s-a miºcat. A
fost bãgatã în camere încuiate, unde erau nebunii cei mai periculoºi, atât la spitalul nr. 9 din Bucureºti, cât ºi la
Plãtãreºti, ºi nebunii nu au omorât-o, ba o mângâiau. La închisoarea Jilava, a fost bãgatã în lacul cu ºerpi veninoºi,
ºi ºerpii o lingeau pe picioare. 

Pe 9 iulie 1976 am fost anunþaþi prin ea de cãtre Domnul cã în anul 1990 Ceauºescu va fi omorât, ºi comu-
nismul va fi desfiinþat. În anul 1976 am fost anunþaþi cã în anul urmãtor va veni un cutremur mare ºi cã mii de morþi
vor rãmâne sub dãrâmãturile blocurilor. 

De multe ori când intra ea în case de creºtini sau în biserici, se umplea totul de mireasmã. A vindecat de epilep-
sie multe fiinþe, cum ar fi ºi Didã Maria din comuna Gheboieni, Dâmboviþa. A vindecat-o de cancer pe Maria Dimo-
vici, din comuna Mãneºti-Dâmboviþa; pe Maria Cârlan, din Moreni; pe Mariana lui Florian ªerban, din Valea Lungã. 

Patul unde vorbea Domnul prin ea, în nenumãrate rânduri rãmânea cu mireasmã care se pãstra chiar ºi ani de zile. 
Multe învãþãturi sfinte au ieºit prin gura acestei proorociþe. Ne-a oprit cu desãvârºire de a avea contact cu vreo

sectã, fiind mare pãcat. Cine nu respectã posturile aºezate de sfinþii pãrinþi, sãvârºeºte un mare pãcat; cine nu
respectã preoþia aºezatã în sfintele biserici, sãvârºeºte un mare pãcat. Au fost îndrumaþi mulþi creºtini sã meargã la
mãnãstire spre a trãi o viaþã curatã. 

În comuna Mãneºti, cel puþin o treime din populaþie a auzit cuvântul lui Dumnezeu prin aceastã proorociþã. 
Mãrturisesc cã multe minuni s-au fãcut prin aceastã proorociþã ºi socotesc cã la nivelul ei a fost primul dintre

marii prooroci ai lui Dumnezeu. Prezenta mãrturisire o fac cu fricã de Dumnezeu ºi cu credinþa cã vom fi crezuþi
noi, cei ce am cunoscut aceastã sfântã ºi mare proorociþã. 

*
Mã numesc Nicolae Lãzãrescu, nãscut în comuna Valea Lungã-Gorgota, actualmente domiciliat în oraºul

Pucioasa, strada Nufãrului, nr. 56. Am cunoscut-o pe mama Verginica pe când aveam 17 ani. În anul 1955, într-o zi
am plecat de acasã la Pucioasa dupã cumpãrãturi. În drum spre Pucioasa am trecut prin satul Maluri, satul în care
locuia mama Verginica. Cum mergeam, pe partea dreaptã am vãzut o casã bãtrâneascã în faþa cãreia erau multe
persoane adunate. Cineva citea ceva. M-am apropiat de acele persoane ºi am întrebat ce este acolo. Unul dintre acei
oameni mi-a spus: „Stai ºi ascultã, ºi vei vedea“. Se citeau multe vedenii ºi descoperiri ce le avea mama Verginica
pe vremea aceea. Tot ce o înºtiinþa Dumnezeu, ea le scria pe hârtie, ºi apoi le dãdea creºtinilor sã le citeascã. Apoi
am aflat cã ea începuse un post de patruzeci de zile pe care-l poruncise Dumnezeu sã-l þinã pentru a-i da un dar. În
timpul postului a stat lângã ea ca martor o sorã pe nume Gurãu Elena, de la Valea Lungã, care o ajuta ºi o întãrea.
Dupã terminarea postului, bunul Dumnezeu i-a dat darul proorociei. Dumnezeu ne-a hrãnit pe noi, acest popor mic ºi
neînsemnat, cu învãþãturile cele mai curate ºi adevãrate, prin gura ei, douãzeci ºi cinci de ani. 

În anul 1957 m-am îmbolnãvit grav. Am fost la spital, am fãcut tratament, dar nu mai speram sã mã fac bine.
Mi-am adus aminte de mama Verginica ºi am plecat sã-L întreb pe Domnul dacã mai este vreo salvare pentru mine.
I-am spus lui mama Verginica toatã suferinþa mea. Ea m-a ascultat cu dragoste ºi blândeþe ºi s-a rugat lui Dumnezeu
cu lacrimi pentru însãnãtoºirea mea; apoi m-a uns cu sfântul mir din candelã. Pe loc am simþit o uºurare, o
ameliorare a bolii. Am plecat acasã sãnãtos. 

În primãvara anului 1961 mama mea s-a îmbolnãvit grav, de inimã. Am dus-o de urgenþã la spital, ºi doctorii
mi-au spus cã nu se mai face bine, doar dacã Dumnezeu va interveni cu ceva. Am plâns ºi m-am rugat lui Dumnezeu
sã mã ajute iarãºi. Am plecat din nou la mama Verginica, sã-I spun Domnului situaþia gravã a mamei mele. Domnul
m-a întrebat aºa: 

„Fiule Nicolae, copilaºul Meu! Crezi tu în momentul de faþã cã vorbeºti cu Mine, Domnul? «Da». Aºa, tatã,
crede, ºi te vei mântui“.

Dupã un moment de aºteptare, Domnul m-a strigat din nou ºi mi-a zis cã însãnãtoºirea mamei mele depinde
de mine ºi de sora mea, Viorica: „Dacã voi veþi ieºi din lume ºi vã veþi întoarce la calea cea dreaptã a lui Dumnezeu,
Eu voi face o minune cu mama voastrã. Îi voi da o inimã tare ca de piatrã ºi îi voi lungi zilele, iar vouã vã voi da
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o cale bunã“. Eu am crezut în cuvântul lui Dumnezeu ºi am pornit pe calea cea bunã. Peste câtva timp, mama s-a
fãcut sãnãtoasã, ºi trãieºte ºi astãzi printre noi. 

M-am cãsãtorit cu o fatã creºtinã. Am fãcut o nuntã creºtineascã. 
De-a lungul acestor ani Dumnezeu a vorbit cu noi de nenumãrate ori prin mama Verginica ºi ne-a învãþat cum

sã ne purtãm, cum sã ne rugãm, cum sã postim, cum sã mâncãm, cu ce sã ne îmbrãcãm ca sã fim deosebiþi de lume
în toate, sã mergem la bisericuþã în toate zilele de sãrbãtoare ºi duminicile de peste an, sã ne rugãm ºi sã ne ajutãm
unii pe alþii, sã ne împãrtãºim cât mai des cu sfintele Taine. Ne-a poruncit Dumnezeu sã trãim în curãþenie, cã
Dumnezeu vrea sã-ªi aleagã un popor prin care sã-ªi arate puterea Sa. Eu am crezut în aceastã lucrare, ºi voi crede
pânã la sfârºit, cã Dumnezeu este ºi ne vorbeºte, precum odinioarã, proorocilor. 

*
Subsemnatul Tache Gavrilã, domiciliat în comuna Gruiu, satul Siliºtea-Snagovului, Sectorul Agricol Ilfov,

fiind creºtin-ortodox, îmi asum rãspunderea de a declara urmãtoarele: 
În anul 1944 am fost încorporat în front, iar în poziþia în care am fost, populaþia a fost evacuatã. În bisericã

se afla doar preotul singur, ºi l-am rugat sã primeascã de la mine zece lei ºi sã se roage pentru mine ca sã scap cu
viaþã de pe front. ªi aºa mi-a ajutat Dumnezeu de am scãpat cu viaþã, crezând cu adevãrat cã existã Dumnezeu. Apoi,
peste câþiva ani, mai exact prin 1955-1956, setea mea de cunoaºtere a lui Hristos creºtea. 

Am aflat cã undeva, în localitatea Maluri, o persoanã cu numele de Verginica prooroceºte de la Dumnezeu.
Din curiozitate, eu ºi cu Marin Ion am plecat sã o vedem pe proorociþa Virginia. În drum spre Maluri, de pe un mun-
te au apãrut niºte câini. Crezând cã sunt lupi, ne-am înspãimântat. În cele din urmã, ajungând la destinaþie, am
aºteptat puþin, ºi deodatã a început sã vorbeascã Dumnezeu prin aceastã proorociþã strigându-mã: „Gavrilã, Ga-
vrilã! Cum aþi ajuns aici?“. Eu m-am minunat cum de ºtia cum mã cheamã. Apoi mi-a spus cã acei câini erau
diavoli care încercau sã mã înlãture. Dupã ce a început lucrarea, casa s-a umplut de mireasmã, ºi aºa de mult m-am
bucurat, ºi am fost ºi sunt convins cã acest lucru nu poate fi decât dumnezeiesc. De atunci ºi pânã în ziua de astãzi
am pãstrat legãtura cu acest loc în care am crezut. 

M-a învãþat sã merg la bisericã, sã cinstesc feþele bisericeºti; într-un cuvânt, sã cred în bunul Dumnezeu.
Crezând de cuviinþã cã eu, ca bãrbat, sunt cap de familie, am dat aceastã declaraþie ºi în numele soþiei mele, Tache
Elena, cu care am cunoscut ºi binele ºi rãul, slãvind pe Dumnezeu. Amin. 

*
Mã numesc ªerban Spiridon, din satul Fundeni, Sectorul Agricol Ilfov, ºi am 35 de ani. 
În anul 1978, la sãrbãtoarea sfântului Dimitrie Basarabov, am mers la slujba de serbare a sfântului, ºi acolo

am cunoscut un preot pustnic din judeþul Neamþ, care a fost prigonit în timpul comunismului. A stat de vorbã cu
mine ºi am înþeles cã preotul are proorocie ºi descoperiri de la Dumnezeu. Dupã puþinã vreme iar l-am întâlnit, ºi
mi-a zis cã a avut descoperire de la Domnul cã eu trebuie sã duc de acum viaþã curatã cu soþia ºi cã Domnul ne-a
dat numele de Ciprian ºi Iustina, fiindcã peste puþin timp voi merge cu Domnul Iisus Hristos pe un munte înalt, unde
se va face o bisericã, numitã Biserica Noului Ierusalim, iar eu, de atunci, am fãcut aºa cum mi-a spus preotul acela. 

Am continuat sã merg la mãnãstiri, sã mã apropii de creºtinii care-L iubeau mult pe Dumnezeu. Odatã eram
la mãnãstirea Plumbuita ºi acolo am cunoscut o creºtinã de la Târgoviºte, care mi-a spus cã Dumnezeu vorbeºte prin
lucrare de proorocie la Pucioasa. Am mers acolo sã vãd, în anul 1983, deci la cinci ani dupã ce mi-a spus preotul
acela. Am auzit cuvântul Domnului, cãci Domnul Iisus Hristos vorbea prin aceastã lucrare de proorocie, ºi de atunci
am mers mai des, dar cu mare atenþie, cã acolo era mereu urmãrire din partea organelor de securitate, cãci proorociþa
Virginia, prin care vorbea Domnul, mai înainte a fost prigonitã de securitate, iar acum, dupã ce Domnul a luat-o la
El, proorocia se fãcea prin sora ei, Maria. 

În anul 1988 Domnul mi-a spus prin aceastã proorocie sã merg la Pucioasa, cã are de lucru cu mine, dar eu
nu mã înduram sã-mi las casa ºi sã merg unde mã chema Domnul. Îmi plãcea pescuitul foarte mult. Îmi fãceam scule
de pescuit ºi prindeam peºte din lacul Fundeni. Îmi fãcusem atunci scule noi de pescuit ºi n-aº fi voit sã plec, de
dragul pescuitului. Dar am vãzut mâna lui Dumnezeu peste mine, cãci timp de douã-trei sãptãmâni n-am mai prins
nici un peºte. Vãzând cã nu prind nimic, mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, am rupt sculele ºi le-am lãsat,
cum odinioarã ºi sfinþii apostoli le-au lãsat, urmând pe Domnul. Am plecat la serviciu, dar tot nehotãrât în a împlini
planul Domnului. M-am urcat într-un tei, ca sã culeg flori, ºi am cãzut cam de la ºapte metri înãlþime, dar m-am
oprit într-o cracã fãrã sã pãþesc nimic. Am simþit cã Dumnezeu m-a ocrotit. Când m-am dezmeticit, am auzit o voce:
„Cipriane, urmeazã-Mã!“. M-am hotãrât, mi-am luat transferul, am pãrãsit locuinþa venind la Pucioasa, neºtiind ce
plan are Dumnezeu cu mine. Aici, în anul 1991 am primit poruncã de la Domnul prin proorociþa Maria, sora sfintei
Virginia, sã construim bisericã, fiind dat termenul de trei luni, ceea ce pãrea imposibil de realizat. Dar pe timp ce
lucram, vedeam minuni, parcã ieºea din pãmânt; nici obosealã nu simþeam. Atunci mi-am adus aminte de acel preot
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pustnic, care cu ani în urmã îmi spusese de aceastã bisericã numitã Biserica Noului Ierusalim. Mã bucur cã
Dumnezeu m-a pus ºi pe mine sã lucrez la aceastã bisericã. 

Am vãzut ºi vãd zilnic minuni, ºi ne bucurãm cã sub ochii noºtri se împlinesc toate cuvintele Domnului. 

*
Sunt Gherasim, preot la Piatra Neamþ, ºi sunt cuprins de vederea celor ce nu se vãd. Pe 25 mai 1990, în ziua

celei de a treia aflãri a capului sfântului Ioan Botezãtorul, dupã ce am citit acatistul sfântului Ioan Botezãtorul ºi al
sfântului Nicolae, am avut deodatã o mare pace sufleteascã, apoi am început sã plâng ºi sã mã rog în tainã pentru
pacea creºtinilor pe care i-am cunoscut prin proorociþa Maria (sora proorociþei Verginica), cãci am vãzut neînþe-
legere între ei. ªi am vãzut un munte înalt, cãruia nu i se vedea vârful, care pãrea sã strãpungã cerul. Pe acel munte
era un castel de aur curat, în forma unei migdale. Acest castel era pãzit de patru heruvimi cu sãbii de foc. Un alt he-
ruvim, al cincilea, era la intrare în castel, tot cu o sabie de foc în mânã. Acesta nu dãdea voie nimãnui sã intre în
castel dacã nu era pregãtit. Le spunea tuturor ce au de îndeplinit ºi, dacã ascultau ºi împlineau, puteau intra în castel.
La acest castel veneau încolonaþi ca la armatã, în rânduri de câte cinci, mulþi oameni, dar ca sã poatã ajunge la castel,
trebuiau sã treacã pe un drum foarte îngust, numai pentru cinci persoane lãþime, drum care ºerpuia paralel cu o
prãpastie. Unii dintre ei mergeau pe partea dreaptã a drumului, aveau în mânã câte o sabie de foc ºi intrau în castel.
Pe ceilalþi, o mânã neagrã îi împingea în prãpastie, dar li se spunea la fiecare ce anume are de împlinit. Deasupra
castelului era Sfânta Treime în felul acesta: trei ochi ºi trei bãrbi, adicã Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Pãrea
un om cu trei ochi ºi cu trei bãrbi, totul pe acelaºi chip. O voce se auzea: „Hristos a înviat!“; alta: „Cuvine-se cu
adevãrat!“; alta: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot!“. Acest castel era învãluit de o parã de foc, ce se învârtea
continuu, iar de castel nu se putea apropia nimeni, cã ar fi fost ars. Focul acela mergea ºi prin faþa uºii de la intrare,
dar pe cei pregãtiþi nu-i ardea, cãci erau din acel foc. Am înþeles atunci neînþelegerea dintre creºtinii hrãniþi de Dum-
nezeu prin mama Verginica ºi mama Maria, ºi mulþumesc lui Dumnezeu ºi la tot cerul sfânt de aceastã tainã. 

Pe 10 iulie, anul 1990, eram la Bucureºti, la sfântul Dumitru. Deodatã, am avut o vedenie: în mijlocul celor
trei cruci de piatrã de la Patriarhie a apãrut un domn care mi-a spus sã iau în spate crucea cea mare de piatrã. Atunci
am spus acelui domn cã mi se pare grea, cã doar o macara o poate ridica, dar domnul acela mi-a zis cã nu e grea,
ºi atunci am luat-o ºi am plecat cu ea în spate spre Pucioasa. Când am ajuns acolo, creºtinii m-au primit cu toatã
dragostea, ºi m-am uºurat de greutatea din spate. Acolo, în curte, am zãrit trei gãuri în pãmânt, ca niºte fântâni cu
apã. Pe acele gãuri ieºeau foi scrise cu vedenii ºi proorocii de la mama Verginica ºi mama Maria. Mi-a apãrut apoi
acelaºi domn de la Bucureºti, care mi-a zis cã a sosit vremea ca aceste proorocii sã fie cunoscute ºi explicate. Tot
în acea zi, cum stãteam în curte la acei creºtini, am simþit cum mã cuprindeau niºte curenþi de aer ºi am început sã
plâng, ºi deodatã îmi apare în faþã acel domn care avea cu el mii de lumânãri cu lumini strãlucitoare. Apoi au apãrut
niºte blocuri cu trei etaje, ºi alãturi de ele, chilii în diferite culori. M-a întrebat domnul acela unde mã aflu, ºi i-am
rãspuns cã sunt la Pucioasa. „Nu“, mi s-a rãspuns. „Nu. Eºti în oraºul vedeniilor. Adu-þi aminte cã în 1967 când
erai preot la Dorohoi, þi-am arãtat oraºul vedeniilor Noului Ierusalim. Tu mi-ai zis cã te simþi în ceruri, iar Eu
þi-am spus cã ºi pe pãmânt va fi ca în ceruri, ºi cã vei ajunge vremea ºi vei vedea cu ochii aceasta“.

La 19 februarie 1991 am vãzut-o pe mama Maria cã era în convorbire cu Dumnezeu prin rugãciune, ºi am
vãzut doi porumbei albi, unul la gura mamei Maria, ºi unul aducea grâu din ceruri. Domnul Iisus Hristos era viu în
mama Maria. O razã de luminã ieºea din gura ei, ºi îngerii cântau: „Hristos a înviat!“. Apoi am vãzut-o pe cel mai
înalt munte din lume, dar un diavol, cu o caþã, voia sã o tragã de pe munte în prãpastie. Am strigat la sfântul Mihail
sã vinã în ajutor, ºi o sabie de foc a apãrut ca un fulger ºi a topit diavolul. Am vãzut-o apoi pe maica Verginica cu
oraºul Noului Ierusalim în braþe, ºi mii de îngeri îl pãzeau cu sãbii de foc. Dupã aceea l-am vãzut pe sfântul Ioan
Botezãtorul, supãrat, cu o sabie de foc în mânã, spunând cã i-a sosit vremea sã omoare pe irozii ºi irodiadele care
i-au tãiat capul fiindcã spunea adevãrul.

*
Sunt din comuna Gruiu, Sectorul Agricol Ilfov, ºi mã numesc Bãlan Maria, creºtinã ortodoxã, din mila lui

Dumnezeu. Urmând credinþa creºtinã, am avut fericirea sã cunosc ºi eu, împreunã cu alþi creºtini, pe sora Verginica,
o fecioarã prin care vorbea Dumnezeu. Am fost martorã la multe convorbiri dumnezeieºti; am ascultat cu fricã mare
cuvintele Domnului, care ne spuneau sã fim corecþi, sã dãm luminã lumii prin viaþa noastrã. Era prin anul 1964 când
am auzit pentru prima oarã cuvântul Domnului, care m-a fãcut sã nu mã mai despart de acest izvor dumnezeiesc,
pentru cã am vãzut multe minuni. 

Fiind odatã în casa sorei Verginica, de la Maluri, ºi stând cu sfialã într-un colþ, în timp ce Domnul vorbea prin
gura ei, pentru cã mã ºtiam cu niºte pãcate ascunse pe care nu mi le ºtia nimeni, Domnul mi le-a spus pe faþã
întocmai cum le fãcusem, fapt care m-a fãcut sã mã încredinþez cã Dumnezeu vorbeºte acolo, cã nu avea de unde
sã ºtie ea aceste lucruri pe care nici bãrbatul meu nu le ºtia. 

Altãdatã, stând la masã, tot în casa de la Maluri a sorei Verginica, am simþit un curent care a venit din tavan,
de deasupra capului ei, ºi s-a fãcut o flamã ca o sãgeatã, care m-a înfricoºat ca sã înþeleg cã era Duhul Sfânt, Care
Se cobora peste ea. De foarte multe ori se umplea casa de mireasmã sau batistele când le atingeam de fruntea ei sau
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de corpul ei. Multe ar fi de spus despre câte am vãzut ºi auzit din aceastã proorocie sfântã, care mi-a îndreptat viaþa
pe drumul cel adevãrat al bisericii ortodoxe. 

În anul 1991 am visat-o pe sora Verginica. Parcã mã aflam într-o garã cu lume multã, ºi vãd cã se coboarã de
sus, din vãzduh, sora Verginica, îmbrãcatã în alb, ca o mireasã cu cununã pe cap, care strãlucea mai puternic decât
soarele. S-a îndreptat spre mine cu mâinile întinse, dar vãzând alãturi pe fiica mea, care stãtea jos cã se simþea
bolnavã, dar ºi foarte murdarã, a atins-o cu mâna ºi i-a spus sã se scoale. ªi fiica mea, de atunci s-a însãnãtoºit. 

Am urmat aceste învãþãturi cu toatã încrederea cã sunt de la Dumnezeu, pentru cã toate erau legate de legea
bisericii. În continuare, rog pe Dumnezeu sã mã ajute sã pot sã împlinesc tot ce Domnul ne cere, ca sã mã mântuiesc
eu, ºi casa mea. 

*
Mã numesc Nicolae Ioana, sunt din satul Cãprioru, comuna Tãtãrani, judeþul Dâmboviþa, ºi am cunoscut-o

pe Stoica Virginia în anul 1962, cu ocazia vindecãrii miraculoase a copilului meu, Emil. Acest copil, la vârsta de un
an a cãzut din pat ºi ºi-a fracturat coloana vertebralã, ºi în acel loc, cu timpul, s-a format o gâlmã, ºi copilul a cãpãtat
cocoaºã. Am fost internatã prin multe spitale cu acest copil: la Târgoviºte, la Voineºti. Toþi doctorii mi-au spus cã
nu se mai face bine, fiindcã are tuberculozã osoasã. Eram disperatã. O veriºoarã de a mea, vãzând starea mea, m-a
luat, împreunã cu copilul, ºi m-a dus la Maluri, la sora Verginica. I-am arãtat copilul ºi mi-a spus sã fac rugãciuni
fierbinþi cãtre Preasfânta Treime. În timp ce mã rugam, Stoica Virginia a adormit, ºi a început sã vorbeascã Duhul
lui Dumnezeu prin ea, în numele Preasfintei Treimi, al sfintei Cruci ºi al sfintei Nãscãtoare de Dumnezeu. M-a
chemat aproape de ea, ºi Domnul mi-a zis cã boala copilului meu se datoreazã pãcatului pe care am vrut sã-l fac
renunþând la copil, fiindcã mai aveam ºase, ºi mã gândeam tot timpul cum sã fac ca sã nu-l mai am ºi pe ãsta. Am
plâns, mi-am cerut iertare, ºi Domnul m-a binecuvântat, ºi am plecat acasã cu copilul sãnãtos. 

*
Sunt creºtinã ortodoxã, din satul Siliºtea, Sectorul Agricol Ilfov, ºi mã numesc Gruian Anica, crescutã în frica

de Dumnezeu. Din copilãrie am cunoscut-o pe sora Verginica, în casa unchiului meu, împreunã cu mai mulþi creºtini
auzind cuvinte deosebite, cuvinte de învãþãturã, de o mare însemnãtate duhovniceascã. Ne-a povestit viaþa ei, prin
câte încercãri a trecut, povestind cum a primit darul de la Dumnezeu dupã un post de patruzeci de zile. Ea
întotdeauna ne-a îndemnat sã mergem la bisericã ºi sã respectãm posturile cu stricteþe. Întotdeauna ne-a sfãtuit sã
nu ne ducem la distracþii lumeºti, ci sã fim mereu cu gândul la Dumnezeu. Dupã ce m-am cãsãtorit, a mers ºi soþul
meu cu mine, ºi îi spunea în lucrare: „Dacã Mã vei asculta, nu vei simþi aceastã boalã“. ªi acesta a fost adevãrul;
nu a simþit durerea bolii pe care a avut-o. El a avut o cirozã hepaticã, ºi singur cerea sã mãnânce mâncare de post,
cã se simþea mai bine. În ultimele clipe ale vieþii, soþul meu a sfãtuit copiii sã pãstreze cu sfinþenie aceste cuvinte
duhovniceºti, pe care le preþuia foarte mult, fiindcã în timpul vieþii lui, ori de câte ori avea vreo durere, se ungea cu
sfântul mir, ºi durerea se ameliora. 

*
Noi, locuitori ai comunei Micºuneºti, Sectorul Agricol Ilfov, declarãm cã o cunoaºtem pe maica Verginica din

Pucioasa, din anul 1957. Am luat parte la foarte multe lucrãri, unde casa se umplea de mireasmã plãcut mirositoare,
ºi am auzit foarte multe învãþãturi duhovniceºti, care ne-au hrãnit sufletul ºi ne-au þinut strânºi de sfânta bisericã
creºtin-ortodoxã pânã astãzi. Credem cã Dumnezeu a fost cu aceste învãþãturi ºi cã maica Verginica este o mare
proorociþã. Rãmânem credincioºi acestei lucrãri de luminare ºi mântuire a sufletului. Aºa sã ne ajute Dumnezeu.

Coman Gherghina, Scarlat Margareta, Ghiþã Maria, Rîcu Maria, Negoiþã Ioniþã 

*
Mã numesc Dobre I. Nicolae, din comuna Nuci, Sectorul Agricol Ilfov. Eu am fost un om pãcãtos. În anul

1957 am cunoscut o fecioarã pe nume Virginia, prin care vorbea Dumnezeu. Soþia mea era bolnavã, nu putea naºte
copii. Pierduse pânã atunci trei copii. În prima lucrare pe care am auzit-o, Dumnezeu ne-a strigat pe nume ºi i-a
spus soþiei mele cã Mãicuþa Domnului i-a vindecat rana ºi cã va avea un bãiat, ºi aºa s-a întâmplat. Soþia mea a
nãscut ºase copii, fãrã nici un tratament. Am urmat cu încredere sfaturile ºi învãþãturile date de Domnul prin aceastã
proorociþã ºi niciodatã nu lipseam de la bisericã. Ne spunea tot ce greºeam ºi ne învãþa cum sã ne îndreptãm. Era o
fire bunã ºi blândã. 

Mã durea odatã foarte tare un picior. Am fost la Pucioasa la ea ºi, punându-ºi mâna pe genunchiul meu, a zis:
„Dumnezeu sã te binecuvinteze“, ºi a doua zi n-am mai simþit durerea. Ne vedea cu duhul, ºi când eram supãraþi ne
mângâia ºi ne încuraja. Multe minuni am vãzut prin aceastã proorociþã. Odatã, fiind la ea acasã, am mers împreunã
prin grãdinã. S-a aºezat pe o buturugã ºi ne povestea ce vedea ea de la Domnul. În locul acela a rãmas mireasmã
câþiva ani. 

Mãrturisirile creºtinilor, la 25 martie 1995 61



*
Subsemnatul Nicolae D. Nicolae, din comuna Tãtãrani, satul Cãprioru, Dâmboviþa, o cunosc pe proorociþa

Verginica din anul 1968, când, la o revelaþie de cuvânt ceresc, din cele multe la care am luat parte, i s-a adus la
cunoºtinþã lui Dincã Nicolae faptul cã slujeºte la cal mai mult decât lui Dumnezeu ºi cã dacã în scurt timp nu se va
îndrepta, îi va muri ºi vaca ºi calul în grajd, fapt care la douã sãptãmâni s-a împlinit, zguduindu-ne conºtiinþa, cãci
cu adevãrat Dumnezeu Se pogora prin dânsa. 

Altã minune am vãzut la Mihalache Ion, din Bucureºti, când în anul 1976 la o altã revelaþie Dumnezeu striga:
«Bucureºti, oraº frumos, cum am sã te întorc pe dos! Cât de frumoase sunt aceste blocuri, atât de repede se vor
sfãrâma», fapt împlinit în anul 1977, luna martie. 

O altã minune am vãzut întâmplându-se cu mine. Dupã câþiva ani de când cunoscusem aceastã revelaþie
dumnezeiascã, m-am depãrtat de Dumnezeu ºi am fost avertizat pentru faptul cã beau þuicã ºi cã în scurt timp o sã
plãtesc. Astfel, pe data de 25 aprilie 1991, fãcând o cãlãtorie cu autoturismul meu, am fost accidentat, fiind aproape
opt ore fãrã cunoºtinþã. Cum aº putea sã nu recunosc cã Dumnezeu Se cobora prin Verginica dacã am fost martor
la zeci de minuni împlinite? ªi dacã voi fi întrebat, voi relata multe minuni la care am fost martor. 

De asemeni, cunosc cum cã Stoica Nicolae i se dãduse din porunca lui Dumnezeu, lui Verginica, pentru ca sã
o apere, cãsãtorindu-se doar scriptic, trãind ca doi fraþi, deoarece era urmãritã de securitate. Cei doi copii pe care-i
aveau, au fost adoptaþi de la sora ei. 

*
Subsemnatul Radu Petre, creºtin-ortodox, din satul Micºuneºti, S.A. Ilfov, mãrturisesc cã în anul 1956 am

cunoscut-o pe proorociþa Verginica în biserica din Micºuneºti. Când s-a miruit, am vãzut o cruce luminoasã, care a
coborât peste ea. Atunci mi-a spus sã mã întorc la Dumnezeu ºi sã arunc pachetul de þigãri din buzunar. Am rãmas
surprins auzind cã ºtie cã am þigãri în buzunar. Mi-a spus relele ce am fãcut în viaþã. Am crezut cã este lucrare de
la Dumnezeu, cã nimeni nu ºtia ce este în inima mea. 

Am fost bolnav de nu puteam sã merg, ºi m-a fãcut sãnãtos. Am avut un copil bolnav, ºi doctorii mi-au spus
sã mã pregãtesc, cã nu au ce-i face, ºi cã va muri. Dumnezeu l-a fãcut sãnãtos prin aceastã proorociþã. Cred cu
adevãrat cã este puterea lui Dumnezeu. 

*
Subsemnatul Ivan Nicolae, în etate de 51 de ani, cãsãtorit, am ºapte copii, ºi mãrturisesc urmãtoarele: prin

anul 1959 am cunoscut-o pe proorociþa Verginica la o bisericã din Cãlãraºi. Am ascultat cu luare-aminte cuvintele
dumnezeieºti care ieºeau din gura ei, ºi ne-au cutremurat minunile care ne-au fãcut sã ne încredinþãm cã este o mare
proorociþã. 

Una din minunile pe care le-am vãzut, a fost în anul 1964 când am vrut sã-mi cumpãr o casã ºi nu aveam bani.
Am cerut de la pãrinþii mei sã mã împrumute ºi mi-au spus cã nu au. Dupã câteva zile au venit la mine, din porunca
Domnului prin proorociþa Verginica, Costache Cristea ºi Dãnciucã Gheorghe. Ei au fost trimiºi de Domnul sã
meargã la pãrinþii mei ºi sã caute sub saltea, cã acolo sunt 11.000 lei, ºi aºa a fost. 

Odatã, când Domnul a vorbit prin aceastã proorociþã, ne-a spus cã în 1990 comunismul se va sfârºi ºi Ceau-
ºescu va fi omorât, iar la televiziune ºi la radio vor fi date slujbe religioase, lucruri care s-au întâmplat. 

Odatã, mergând cu un cumnat de al meu la Maluri, ne-a ieºit în cale o haitã de lupi, ºi când am ajuns la proo-
rociþa Verginica, ne-a spus Dumnezeu cã de ce ne-am înspãimântat, cã ne-a trimis îngeri pãzitori în calea noastrã,
pentru pazã. 

A fost cãsãtoritã cu Stoica Nicolae numai scriptic, ca sã-i fie apãrãtor ºi ajutãtor. În timp ce Domnul vorbea
prin ea, trupul ei revãrsa mireasmã plãcutã. 

*
Mã numesc Nicolae Elena. Sunt din satul Cãprioru, judeþul Dâmboviþa, ºi am cunoscut-o pe mãmica

Verginica din fragedã copilãrie. Pe 14 decembrie 1980, când a plecat dintre noi mãmica Verginica, am fost ºi eu la
înmormântare. Am mers înaintea sicriului cu o coroanã de flori în mânã ºi îmi amintesc cã tot drumul, de acasã ºi
pânã la cimitir, am respirat o mireasmã deosebitã, pe care nu am simþit-o pânã atunci, ºi nici dupã înmormântare. 

Pe 14 decembrie 1989 am avut un vis. Pe o piatrã era un sicriu strãlucitor în care se afla mãmica Verginica.
Era acoperitã cu o pânzã albã pe care am dat-o la o parte ºi am stat de vorbã cu ea. Mi-a spus cã nu e timpul sã fie
descoperitã, fiindcã împrejurul sicriului se aflau niºte cãþei. Mi-a spus sã leg cãþeii de ºapte candele. Aºa am fãcut,
ºi cãþeii au ars. Dupã douã zile a început revoluþia. 

Pe 26 ianuarie 1992 am avut alt vis. Erau o mulþime de creºtini împreunã cu mãmica Verginica ºi erau îmbrã-
caþi în veºminte albe. La un moment dat au fost ridicaþi în sus, ºi lumea de afarã zicea: „Uite pe cine am hulit noi!“.
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În 15 noiembrie 1991, fiind la Pucioasa, am asistat la ridicarea crucii pe aceastã bisericã. A doua zi, când am
mers acasã, mama mi-a spus cã a vãzut cu o searã în urmã, la ora 10 (timp în care a fost ridicatã crucea pe bisericã),
pe cer, o cruce mare, strãlucitoare. 

*
Subsemnata Tache Steliana, din Siliºtea-Snagovului, S.A. Ilfov, de credinþã ortodoxã, am cunoscut aceastã

lucrare, din mila lui Dumnezeu, în anul 1960 când cu mai mulþi creºtini am ascultat cuvântul Domnului prin sora
Verginica. Era o tânãrã cu înfãþiºare smeritã ºi cu multã blândeþe ºi milã de toþi. Ne-a povestit din viaþa ei, cum a
suferit în închisoare ºi în spitale pentru numele lui Dumnezeu. La un moment dat, ea a adormit, ºi dupã puþin timp
a început sã vorbeascã Dumnezeu: «Amin! Amin! Amin! Pace vouã, copiii Mei, florile Mele! Am venit din cerul sfânt
sã vã adun la un loc. Staþi lângã Mine, cã mai e puþin, ºi vin sã vã adun», ºi mai multe cuvinte sfinte ºi învãþãturi
bune. Bãiatul meu, anume Tache Vasile, a fost martor la o tainã pe care a spus-o Domnul într-o lucrare mai târziu,
când a spus: «Aceastã tainã sã nu se spunã nimãnui, iar cine o va spune, sã i se verse maþele ca lui Arie», ºi el nu
a pãstrat taina ºi dupã câþiva ani s-a împlinit cuvântul Domnului, cã familia lui s-a destrãmat. Am ascultat de acest
cuvânt ºi pânã azi Dumnezeu ne-a ajutat sã nu ne despãrþim de sfânta bisericã ºi de legile creºtineºti. 

*
Era în anul 1955 când în satul Maluri, între Valea Lungã ºi Pucioasa, am fost martorul unei minuni sãvârºite

în persoana Virginiei Tudorache. Am venit ºi eu la aceastã lucrare de care grãieºte sfântul prooroc Ioil în sfânta
Scripturã. Tânãra aceasta ne-a grãit cuvinte ºi întâmplãri din sfânta Scripturã ºi din vieþile sfinþilor, pe care nu le-am
auzit nicãieri, oricât de pregãtit ar fi fost acel vorbitor. Dumnezeu i-a dat poruncã sã împlineascã un post de patru-
zeci de zile ºi patruzeci de nopþi, dupã care i-a spus cã îi va da un dar. 

Prin anul 1956 am auzit grãindu-mi: „Viorele, copil iubit de familia ta! Iatã, eºti iubit ºi de Mine. Eu sunt
Dumnezeu, ºi am pãrãsit tronul Meu cel sfânt, pe Tatãl Meu, pe Maica Mea, puterile cereºti, ºi am venit pe pãmânt
sã vã grãiesc vouã gurã cãtre gurã. O, mãi copilaºule, pãzeºte poruncile Mele, fereºte-te de prietenia cu lumea, de
jocuri, de hore, de beþii, de tot vicleºugul. Poartã-te în haine închise, nu negre. Urmeazã-Mã, cãci vreau sã fii
copilul Meu. Ascultã de pãrinþii tãi, nu pãrãsi biserica. Fereºte-te de meciuri, de filme ºi de tot ce nu-Mi slujeºte
Mie, ca sã intri în împãrãþia veºnicã“.

Multe cuvinte de mare valoare vorbea Domnul prin acest vas. Ne-a vorbit despre prezenþa la bisericã a femei-
lor, cã se duc la bisericã aºa ca la parada modei, fardate, cu capul descoperit, certate între ele, sãrutând fãrã sfialã
sfintele icoane ºi murdãrindu-le cu rujul de pe buze. Altã datã ne-a spus: «Iatã, voi ziceþi: „Copilul, pânã la ºapte
ani, nu are pãcat“. Iatã, e aici un puþ adânc, cu pãcurã, ºi în fundul lui e un copil. Ce credeþi cã a fãcut acest copil,
mãi copilaºi? A înjurat pe Hristos, numele cel mai frumos. Vai de pãrinþii care învaþã copiii sã înjure, bucu-
rându-se de cuvintele lor». Tatãlui meu i-a zis Domnul: „Floriene, pânã când ai de gând sã te mai ciopleºti? Nu
Mã vezi pe Mine ºi pe sfinþii Mei cum arãtãm? Renovaþi crucile care sunt cãzute; curãþaþi puþurile care sunt
pãrãsite, cãci plânge îngeraºul când le vede. Ajutaþi ºi gospodãriþi bisericile; împodobiþi-le. Împãrtãºiþi-vã des;
cereþi mereu hranã de la preoþi“.

Odatã, cãlãtorind cu trenul de la Târgoviºte la Pucioasa, Verginica a adormit, ºi a vorbit Domnul. Mulþi
cãlãtori au auzit ºi s-au înspãimântat, ºi vãzând-o ceferiºtii, au dat-o jos în gara Lãculeþe. Au bãtut-o ºi au lãsat-o
acolo. Altã datã, Domnul, referindu-Se la aceastã întâmplare, a zis: «Era sã avariez trenul, dar am lãsat sã fie lovit
vasul Meu». Referindu-Se la tren, Domnul ne-a zis: «Oh, mãi copii, iatã ºarpele de fier, propovãduit de proorocul,
care cãlãtoreºte ºi duce fel de fel de lume, cu fel de fel de deºertãciuni, ca ºi pãsãrile cu cioc de fier».

Altã datã a vorbit în prezenþa a trei persoane pe care le-a încredinþat cã le-a pus trandafiri la cununã cã au avut
prilejul sã cãlãtoreascã împreunã cu ea. În apropierea lor, în tot timpul vorbirii au pãscut niºte vaci. Domnul a zis
atunci cã ºi acele vaci vor pune mãrturie cã au fost de faþã la vorbire. 

A fost închisã. Dupã ce s-a întors, îmi era trecerea pe lângã casa ei când mergeam la ºcoalã, ºi ascultam deseori
cuvintele pline de sãnãtate duhovniceascã: „Iatã, mãi Viorele, þi-am ascultat glasul când te rugai. Roagã-te, cã Eu
sunt cu tine ºi te ascult în orice pas, cã ai sã pleci departe, departe, dar sã cugeþi la cuvintele Mele“. A venit timpul
sã plec militar: „Iatã, Viorele, pleci militar ºi te duci departe, departe, unde nu mai auzi de cuvintele Mele.
Pãstreazã-le ºi cugetã mereu la ele. Pe unde poþi, fã rugãciuni. Când treci pe lângã bisericã, închinã-te cu limba
în gurã“. În armatã, la infirmerie, am întâlnit un medic care, aflând din ce loc sunt, mi-a spus cã în timpul practicii
lui la spitalul Gh. Marinescu (Nr. 9) din Bucureºti a vãzut o fatã de lângã Pucioasa, care vorbea întruna de
Dumnezeu. Spunea cã au încercat medicii sã o facã sã tacã, dar n-au reuºit, cu toate metodele lor, ºi erau uimiþi de
puterea supranaturalã cu care era învãluitã aceastã fatã, care când se trezea nu ºtia nimic din câte vorbea. I-au pus
cãluº în gurã, i-au înfipt ace în picioare, dar n-au reuºit sã-i opreascã vorbirea. 

Îmi amintesc cum ne învãþa sã cinstim duminicile ºi sfintele sãrbãtori. Ne sfãtuia sã nu amestecãm banii pe
care-i câºtigãm atunci când suntem obligaþi sã lucrãm duminica sau în zi de sãrbãtoare, cu banii câºtigaþi în zilele
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lucrãtoare, cã vom pierde sporul muncii noastre; ci mai bine cu acei bani sã facem milostenie, cãci milã are Dum-
nezeu ºi de noi, cã unde e lucru în duminici ºi sãrbãtori, e pagubã. 

Într-una din vorbiri Domnul i-a cerut tatii sã mã aducã jertfã ca pe Isaac. La mulþi ani dupã aceea am avut un
accident la Piteºti ºi am avut cinci fracturi la cap. M-au transportat la Bucureºti cu avionul. Acolo la spital, în agonia
somnului, mi-a apãrut aceastã fatã care m-a încurajat ºi mi-a spus cã mã voi face bine. Dupã cinci luni m-am vindecat
complet. 

Acest vas mi-a spus cã la cãsãtorie au venit îngerii sã ne þinã cununiile pe cap, iar dacã vom pãzi vasele curate,
vom ajunge departe. «Mãi, copilaºilor (zicea Domnul odatã), iatã, am ales o mânuºiþã de copii, ca sã-Mi slujeascã
Mie. M-am pogorât din cer întrupându-Mã din Fecioarã, ºi când a fost sã Mã nasc, n-am gãsit pe pãmânt alt loc
decât staulul necuvântãtoarelor. Iatã, acum vin nu la cei înþelepþi, la care nici voi nu puteþi intra, ci la voi, mãi copi-
laºilor, Mã pogor». 

«...Iatã, râde dracul ºi Îmi dã cu sâc cã a umplut iadul cu frãmântãtura Mea, cu chipul Meu. Iatã, am lãsat
iadul gol când am înviat, ºi acum l-aþi umplut. Zice dracul: „Doamne, eu nu m-am rãstignit ºi n-am pãtimit ca Tine,
dar am mai mulþi decât Tine“. O, copilaºii Mei, cu ce Îmi rãsplãtiþi voi rãnile de pe trupul Meu ºi rãnile de la
genunchii Maicii Mele, care se roagã neîncetat pentru voi? O, mãi copilaºi, aþi lãsat bisericuþele goale ºi v-aþi lipit
de cârciumi în timpul sfintei Liturghii, bând þuicã ºi bãuturi alcoolice ameþitoare, ºi de aceea îngeraºul vostru
pãzitor plânge ºi stã departe de voi ºapte zile. Iatã, dracul stã pe butoi, dându-vã poftã. Vinul este sângele Meu, ºi
trebuie lãsat curat, ºi bãut pânã la trei pahare. Vai de cel ce bea vin cu lãutari! Înainte de potop fiecare om avea
un corn plin cu apã, din care sorbea mereu ºi vestea venirea potopului». 

«...Iatã, acum, oamenii au dat mâncarea pe þigara cu tutun. Iatã, un om n-a mâncat douã zile, cãci þigara
i-a luat pofta de mâncare. O, blestematã buruianã, cum ai amãgit poporul, fumând-o copiii, femeile, bãrbaþii,
preoþii! ªi prin aceasta, toþi vestesc venirea unui cataclism. Iatã, vãd oameni cu pachetul de þigãri în bisericã. Mare
pãcat este acesta».

Altã datã, aflându-ne la o vorbire, a zis Domnul: «Iatã, vã fac o minune!». ªi ne-a dat un fir de busuioc verde,
de care ne-am bucurat ºi ne-am minunat, cãci era iarnã ºi nu se gãsea busuioc verde prin apropiere. 

Am fost bolnav. Piciorul stâng era plin, plin de infecþie, cãci am cãlcat în argint viu, descântat, iar doctorul
nu-mi mai garanta sãnãtatea. Am avut dureri îngrozitoare, dar am fãcut rugãciuni fierbinþi ºi cereri la sfinþi ºi la
mama Verginica, ºi mi-am aflat sãnãtatea piciorului. 

La o altã vorbire Domnul ne-a spus: «Iatã, mãi, copilaºilor, înºelãtorul veacului acestuia a suflat la urechea
mai-marilor bisericii cum cã Maica Mea nu mântuieºte, ci doar miluieºte. De unde am primit trupul? Nu din Maicã
fãrã ispitã bãrbãteascã ºi nu din acelaºi trup ºi sânge vã împãrtãºiþi ºi voi ºi vã mântuiþi? Oare, cum sã nu primesc
rugãciunile Maicii Mele când se roagã pentru voi ca sã fiþi mântuiþi?». 

Ne mai zicea: «O, Românie, Românie, popor binecuvântat, popor iubit unde Îmi plec capul! Cum v-aþi
depãrtat de Mine! Iatã, acum sunt în haina milei, ºi vã primesc ºi vã iert vouã tot ce aþi fãcut rãu, dar Mã voi îm-
brãca în haina de judecatã ºi nu Mã veþi mai cunoaºte. Iatã, mãi copilaºi, pe vatra României sunt moaºtele a 1028
de sfinþi». 

Odatã, Verginica a avut poruncã de la Dumnezeu sã meargã la mãnãstirea Curtea de Argeº, unde a vorbit
cinului monahal ºi i-a spus însemnãtatea ce o are, de a pãzi sfintele moaºte ºi de a pune orânduialã celor ce vin sã
se închine lor, cãci sunt duhuri rele, care vor sã ia câte o pãrticicã din sfântã (sfânta Filoteea, n.r.) ºi sã facã farmece.
A binecuvântat acolo locurile legendare, pe Ana ºi pe toþi care au lucrat la acel sfânt locaº. 

ªerban Mihai Viorel, Valea Lungã, Dâmboviþa 

*
Eu, Marin T. Ion, din comuna Turbaþi, Sector Agricol Ilfov, mãrturisesc cã am cunoscut-o ºi am respectat-o

pe mãmica Verginica, din anul 1956. Atunci am auzit de o tânãrã fecioarã de pe lângã Pucioasa, care vorbeºte lucruri
minunate despre Dumnezeu, ºi am mers sã o cunosc, împreunã cu consãteanul meu, Tache Gavrilã. Amândoi am
rãmas de atunci uimiþi de câte spunea Dumnezeu prin gura acestei fete ºi am rãmas încrezãtori pânã azi cã
Dumnezeu e Cel Care vorbeºte, explicã ºi învaþã. 

Încã de la prima întâlnire cu aceastã surioarã, în timpul vorbirii Dumnezeu m-a întrebat de ce în timpul sfintei
Liturghii stau cu genunchii pe pernã ºi nu-i þin pe podea, cã e pãcat sã folosesc perna la genunchi. Am rãmas
încredinþat din capul locului cã numai Dumnezeu cunoaºte toate faptele ºi gândurile oamenilor. În timpul unei alte
vorbiri Dumnezeu mi-a spus sã am grijã sã dau prin casã cu tãmâie ºi sã nu mai primesc ºarpele în casã. În scurt
timp am înþeles cã ºarpele era un sectant vecin, care venea mereu pe la mine cu scopul de a mã convinge sã mã
lepãd de învãþãtura creºtin-ortodoxã ºi sã merg cu el la adunarea lui. De atunci nu l-am mai primit pe la mine, ºi
Dumnezeu m-a salvat de la rãtãcire. 

Odatã, noaptea, mi s-a arãtat la rãsãrit, între icoane, aproape de tavan, mama Verginica, îmbrãcatã în negru,
ºi mi-a spus de trei ori: „Vine focul!“. Altã datã, iar a apãrut mama Verginica ºi a strigat de mai multe ori: „Vine
regele Mihai!“. De curând, într-o noapte, am vãzut în dreptul sfintelor icoane o razã foarte luminoasã ºi am auzit
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un glas care m-a strigat pe nume, glas care semãna leit cu cel al mamei Verginica. M-am uitat cu atenþie; raza a
dispãrut, ºi a apãrut o rachetã care lãsa în urmã un val mare de fum, iar în fum am vãzut clãdiri care se dãrâmau ºi
pãmânturi care se cutremurau. M-am speriat, m-am închinat, ºi am înþeles cã maica Verginica a vrut sã-mi arate
sfârºitul lumii fãrã Dumnezeu. 

Îmi amintesc foarte bine cã la o vorbire de la începutul lunii martie 1977, Domnul ne spunea cã va veni foarte
curând un cutremur mare, ºi Se adresa bucureºtenilor din grupul de creºtini, spunând: «Bucureºti, oraº frumos, cum
am sã te întorc pe dos!». Þin minte cã atunci ne-a mai zis: «Copiii Mei, veþi vedea mulþi oameni vii, care vor fi scoºi
de sub dãrâmãturi». Aºa s-a întâmplat. 

Nu m-am îndoit nici o clipã cã aceastã proorocie n-ar fi de la Dumnezeu. Am analizat de fiecare datã
învãþãturile primite ºi m-am minunat de mila ºi ajutorul lui Dumnezeu, dat oamenilor prin gura acestei fecioare.
Auzind numai lucruri frumoase despre viaþa curatã a acestei fiinþe, eu cred cã maica Verginica este o sfântã ºi o
proorociþã. Amin. 

*
Am cunoscut-o pe sora Verginica în anul 1979. Am auzit deseori cuvântul lui Dumnezeu spus prin gura ei. La

prima vedere ne-a strigat pe nume (pe mine ºi pe soþia mea) ºi ne-a chemat din Moldova, aici, în judeþul Dâmboviþa.
Am stat aproape de ea tot timpul, pânã când a plecat la cer. 

Dumnezeu ne învãþa prin ea sã luãm aminte la învãþãtura creºtin-ortodoxã, cum sã ne purtãm în bisericã, sã
nu lipsim de la sfintele slujbe cã pierdem mântuirea, sã ne spovedim ºi sã ne împãrtãºim des, sã citim sfânta
Scripturã ºi vieþile sfinþilor, sã nu vorbim de rãu preoþii; ne învãþa ce ºi când sã mâncãm ºi cum sã ne îmbrãcãm. 

Am fost de faþã la dezgroparea ei la ºapte ani de la plecarea spre cer, ºi am vãzut-o întreagã, moaºte. M-am
încredinþat ºi mai mult de sfinþenia ei ºi am înþeles cã viaþa, lupta cu greutãþile, închisoarea, prigoanele, râvna dupã
desãvârºire sufleteascã au înãlþat-o în rândul marilor sfinþi ai bisericii ortodoxe, ºi cã prin dragostea ei, Dumnezeu
a hotãrât îndreptarea oamenilor, redresarea lor moralã, acum, la sfârºit de veacuri de trãire lipsitã de sfinþenie.

Tãrcuþã Emilian, Pucioasa, Dâmboviþa 

*
Mã numesc Pãun Gheorghe, din Siliºtea Snagovului, comuna Gruiu. Cunosc pe proorociþa Virginia din anul

1958, de la pãrinþii mei, care au cunoscut-o la o bisericã în Bucureºti. Fiind copii, auzeam cum ea ne învãþa sã
ascultãm de pãrinþi, sã mergem la bisericã ºi sã respectãm rânduiala bisericeascã. Când am ajuns mare, mi-am luat
servici ºi m-am cam depãrtat de învãþãturile pe care le primeam în copilãrie, ºi am întâmpinat multe greutãþi. Dupã
ce m-am cãsãtorit, am luat parte la o coborâre a lui Dumnezeu prin aceastã proorociþã, în casa lui Stoica Gheorghe.
Din trupul ei ieºea o mireasmã plãcutã. Cum mã îndepãrtam cu viaþa de aceastã proorocie, iarãºi aveam necazuri.
Am avut accidente cu maºina. 

Proorociþa Virginia a fost cãsãtoritã cu Stoica Nicolae, ca acesta sã-i fie ocrotitor, ºi nicidecum soþ. Ei au dus
o viaþã duhovniceascã. 

*
Mã numesc Dãnciucã Elena, sunt din Mãneºti-Dâmboviþa ºi o cunosc pe maica Verginica din anul 1959. 
Am fost bolnavã grav, am avut o hepatitã cronicã, pe care n-am tratat-o la timp, iar ficatul mai era sãnãtos

doar în proporþie de 10%. În situaþia asta, medicii spuneau cã n-am sã mai trãiesc decât 4-5 luni. Am alergat
disperatã la maica Verginica ºi i-am spus necazul. Dupã ce m-a ascultat, mi-a spus sã nu mai calc poruncile lui
Dumnezeu, mi-a pus mâinile pe cap, în formã de cruce (era în timpul grãirii dumnezeieºti), ºi Domnul m-a întrebat
dacã eu cred cã voi fi sãnãtoasã. „Cred“ am rãspuns, ºi am fost vindecatã. Medicii s-au mirat când au constatat
însãnãtoºirea mea ºi m-au întrebat ce medicamente am luat. 

La toate întâlnirile cu maica Verginica, de câte ori vorbea Dumnezeu prin ea, am vãzut deasupra capului ei o
luminã, iar camera se umplea de un parfum, de o mireasmã greu de descris în cuvinte. În timpul vorbirii dumneze-
ieºti îi ºtergeam transpiraþia de pe frunte, ºi batista se umplea de o mireasmã care se pãstra câteodatã luni de zile. 

În februarie 1964, într-una din zile, mã aflam la maica Verginica ºi m-am sculat la rugãciune la miezul nopþii
împreunã cu ea. Era întuneric în camerã ºi deodatã am vãzut o luminã care a apãrut ºi a dispãrut imediat, ca lumina
fãcutã de un blitz de la aparatul de fotografiat. Am întrebat-o pe maica Verginica ce se întâmplã ºi mi-a spus cã a
coborât în camera noastrã Domnul Iisus Hristos, împreunã cu sfântul apostol Luca, iar acesta L-a fotografiat pe
Domnul împreunã cu ea. Aceastã fotografie mi-a fost apoi încredinþatã mie spre pãstrare, ºi o am ºi astãzi. În
fotografie se vede maica Verginica ºi Domnul ºi crucile de pe Golgota, iar în locul covorului din camerã se aflã
pietre de pe muntele Golgotei. Dimineaþa am plecat acasã la Mãneºti ºi mi-a dat ºi fotografia spre pãstrare, ca sã nu
fie gãsitã de securitate ºi sã fie luatã din dreptul mãrturiilor. 
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*
Eu, subsemnatul Nae Niculae din comuna Moara Micºuneºti, Ilfov, o cunosc pe aceastã proorociþã Virginia,

din anii l960. Eu am fost cel mai rãu om, toate patimile avându-le, ºi nu puteam suporta preoþimea ºi biserica, dar
când am auzit aceastã vorbire ºi aceste sfaturi cereºti despre preoþime ºi bisericã, am mers cu toatã casa la bisericã
ºi am þinut cu sfinþenie posturile ºi viaþa creºtinã. Am luat de multe ori parte la aceastã proorocie ºi am rãmas foarte
impresionat de sfaturile pe care ni le dãdea. În timpul când vorbea, se fãceau ºi minuni, cãci tot trupul ei împrãºtia
mireasmã în jur, ºi Mãicuþa Domnului ne spunea cã sfinþia sa culege flori din rai, în coº, ºi venea ca sã mirosim ºi
noi, ºi nu era numai un miros, ci erau diferite mirosuri; ºi mulþi erau bolnavi de diferite boli, ºi toþi care credeau se
vindecau. Când vorbea Domnul, simþeam multã mângâiere ºi bucurie, pe care nu le putem uita în veci. 

*
Mã numesc Ivan Maria, nãscutã în comuna Moroieni, în anul 1933, din pãrinþi creºtin-ortodocºi, botezatã ºi

crescutã în frica de Dumnezeu. Primind educaþia ºi învãþãtura creºtinã de la pãrinþi, m-am ataºat cu tot sufletul de
bisericã ºi de poruncile dumnezeieºti. 

Într-una din zile a venit pe la pãrinþii mei vãrul mamei mele, pe nume Torcicã Alexandru, ºi ne-a spus: „Venind
din comuna Valea Lungã, am trecut prin satul Maluri ºi am auzit ºi am vãzut o fatã cu darul lui Dumnezeu, cu
numele de Verginica“. Acest lucru a fost în anul 1955, în postul sfintelor Paºti. Auzind aceste lucruri, am mers cu
mai mulþi consãteni ºi am cunoscut-o pe sora Verginica. Am mers în modesta ei casã din Maluri, unde erau mulþi
vizitatori. Înduioºatã de starea în care era, am dorit sã o apropii de sufletul meu. Am aflat cã Domnul prin vedenie
i-a spus sã posteascã patruzeci de zile cã i se va da un dar. A postit patruzeci de zile crezând cã Domnul o va face
sãnãtoasã. Dar bucuria a fost mai mare, primind ºi sãnãtatea ºi darul proorociei. Acest dar a fost primit în noaptea
de Paºti, strigând Domnul prin gura ei: „Hristos a înviat!“, ea fiind adormitã. Din clipa aceea Domnul a lucrat
douãzeci ºi cinci de ani prin vasul Sãu, pânã în anul 1980 când s-a mutat dintre noi. 

Din mila lui Dumnezeu, am fost, poate, cea mai ataºatã sufleteºte de ea, ºi am luat parte la proorociile pe care
le vorbea Domnul, þinându-mã strâns legatã de acest izvor haric. 

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu mi-a fost ºi cãsãtoria cu un fiu de creºtin, ce era ºi el legat de acest izvor,
ziua nunþii fiind în data de 1 iulie 1956. A fost o nuntã creºtineascã, ce este mãrturie pentru comuna noastrã, înlo-
cuind fanfara cu cântece creºtineºti, ºi fãrã alte bãuturi alcoolice decât numai vin. Pãrinþii mei erau oameni sãraci
ºi nu au putut pregãti hranã prea multã, dar sora Verginica, fiind prezentã, ne-a spus sã nu ne temem, cã Domnul va
înmulþi hrana. De atunci noi nu ne-am despãrþit de sora Verginica, cu toate cã viaþa ei a fost numai în suferinþe ºi
prigoanã, cãci mulþi din consãtenii ei, împreunã cu preotul care era atunci în comuna Glodeni, Ilie Miricã, au sesizat
organele de stat, spunând cã este nebunã. 

A fost internatã forþat la spitalul psihiatric din Ploieºti. A suferit mult de la bolnavii de acolo. Dupã multe
insistenþe ale mamei sale i s-a dat drumul. Nu mult dupã aceea a fost din nou ridicatã ºi internatã la spitale de lângã
Bucureºti: Plãtãreºti ºi Bãlãceanca. Acolo a suferit multe chinuri. A fost îmbrãcatã în cãmaºã de forþã, i s-au introdus
în gurã lucruri spurcate. Dar mila lui Dumnezeu fiind cu ea, a scãpat ºi de acolo prin cei ce erau atunci conducãtorii
þãrii. A fost chematã de cãtre Gheorghe Gheorghiu-Dej, ºi el a cercetat-o. La plecare i-a dat bani pentru tren ºi a în-
trebat-o dacã are nevoie de însoþitor, iar ea a spus cã are o cunoºtinþã ºi va merge acolo. I-a vizitat pe acei creºtini,
ºi s-au oferit ºi ei s-o însoþeascã, însã Domnul i-a spus sã meargã singurã, deoarece în gara Târgoviºte o aºteaptã
Ricuþa, adicã eu (cu numele meu mic). În Târgoviºte a coborât, dar eu nu eram. Verginica, vãzându-se singurã, s-a
mâhnit ºi sta nedumeritã de spusele Domnului, însã în cele din urmã am apãrut. Întrebând-o unde mergem, a spus
cã vrea sã meargã la fratele Ion Neacºu din Viiºoara. Pe drum am vorbit din sfânta Scripturã, despre minuni ce s-au
sãvârºit atunci, despre proorociile din Noul ºi Vechiul Testament. La aceste vorbe ale mele ea mult se uimea, cãci
niciodatã nu i-am vorbit aºa. O rugam sã ne mai odihnim pentru a vorbi mai mult, dar ea a dorit sã ajungem mai
repede, cã era obositã ºi bolnavã. Când am sosit la câþiva metri de casã, eu i-am spus: „Acum, Verginica, ne despãr-
þim“, ºi uitându-se la mine, am dispãrut, iar ea, vãzând acest lucru, a rãmas uimitã, ºi în jale mare a auzit din vãzduh:
„Nu mai plânge, Verginica! Nu a fost Ricuþa. Am fost eu, Maica Domnului“. Atunci ºi mai mare i-a fost durerea,
vãzând cu cine a cãlãtorit ºi n-a ºtiut. Udând cu lacrimi locul, l-a sãrutat ºi a mers în casa fratelui numit mai sus,
spunându-i ºi lui aceastã minune. Nenumãrate minuni s-au petrecut în viaþa ei, care, parte din ele, sunt cunoscute ºi
de alþi creºtini. 

În anul 1959 am fost martora unei grele încercãri pentru sora Verginica. Vestea despre sora Verginica s-a
rãspândit în multe laturi ale þãrii. Astfel au auzit ºi niºte creºtini din Întorsura Buzãului. A coborât Domnul acolo.
Au participat mulþi creºtini, dar au fost printre ei ºi inimi împietrite, care au mers ºi au sesizat autoritãþile. Venind
acolo, au fost arestaþi. Sora Verginica era însoþitã de cumnatul ei, Gheorghe Eftimie. Dupã cercetãri, au fost eliberaþi
din închisoare ºi au fost încredinþaþi tribunalului militar din Sibiu. La a treia înfãþiºare am fost ºi eu de faþã. Plecând
de acasã împreunã cu ea, mama ºi sora ei au rãmas plângând de teamã cã nu se vor mai întoarce. În drum spre Sibiu
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ne-am oprit la Întorsura Buzãului, unde a coborât Domnul, ºi printre alte învãþãturi dumnezeieºti, a spus: «Aveþi un
prag de trecut». În drum spre tribunal, am intrat în catedrala ortodoxã din Sibiu, unde sora Verginica s-a spovedit
ºi s-a împãrtãºit. Dupã judecarea procesului, s-a dat sentinþa. Sora Verginica ºi cumnatul ei au primit câte doi ani de
închisoare. Pentru mine a fost o zi foarte grea. Eram în stare sã o rãscumpãr executând pedeapsa în locul ei. La
despãrþire, cu lacrimi în ochi m-a rugat sã nu o pãrãsesc pe mama ei ºi sã o ajut cu ce pot. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou, dar vrãjmaºul diavol nu a încetat rãzboiul lui pe care l-a
declarat creºtinilor, ºi din nou i-a învrãjbit pe cei din jurul lui Verginica, ºi a fost iarãºi internatã la spitalul Gheorghe
Marinescu (Nr. 9) din Bucureºti, unde a fost injectatã cu ser care nu mai era valabil, ºi a suferit nespus de mult. 

Multe scene dureroase din viaþa lui mãmica Gigi am cunoscut, dar ºi multe bucurii sufleteºti, când Domnul
ne hrãnea din cer, ºi de aceea mare a fost durerea pentru toþi cei ce au cunoscut-o, când s-a mutat dintre noi la cele
veºnice, rugându-ne sã nu ne despãrþim de învãþãturile cele sfinte cu care ne hrãnea Domnul prin gura ei. 

*
În 1958 aveam 17 ani, ºi am mers împreunã cu mama pentru prima oarã la sora Verginica sã ascultãm ce spu-

ne, fiindcã i se dusese vestea cã în urma unui post de patruzeci de zile Dumnezeu vorbeºte prin ea. Nu-mi venea sã
cred cã Dumnezeu poate vorbi printr-o femeie simplã, aºa cum era ea, dar când am auzit-o la prima întâlnire: «Tine-
relule, crezi tu cã Eu sunt Dumnezeu, Care-þi vorbesc? De ce ai gândit cã Dumnezeu nu poate vorbi printr-o feme-
ie? Iatã, acum Eu sunt îmbrãcat în luminã, port în mânã toiag de foc ºi cânt la poporul Meu prin acest fluieraº. Nu
vrei sã cânþi ºi tu? M-aº arãta ca sã Mã vedeþi, dar s-ar întâmpla la fel ca ºi cu strãjerii de la mormântul Meu», am
crezut cã Dumnezeu e cu aceastã femeie. Cu timpul, am rãrit întâlnirile cu Verginica ºi mersul la bisericã, ºi am fost
înºtiinþat de creºtinii care o vizitau cã dacã nu-mi întrerup comportãrile rele, Domnul a hotãrât sã mã bage la curãþat.
ªi aºa a fost, fiindcã la puþinã vreme m-am îmbolnãvit greu. Am fost anchilozat, am stat în pat o lunã de zile, dupã
care m-am însãnãtoºit. A doua minune pe care am trãit-o a fost cu fratele meu cel mai mic, care a fost nãscut cu
malformaþii, cu picioarele nedezvoltate, iar la scurtã vreme ºi-a rupt ºi coloana vertebralã. La cinci-ºase ani se târa
bietul copil pe mâini. A fost trimis la Bucureºti pentru operaþie, dar medicii spuneau cã nu garanteazã reuºita. Atunci
am plecat împreunã cu pãrinþii ºi cu fratele meu bolnav, la Maluri, la Verginica. În timpul când vorbea Dumnezeu
prin ea, a luat copilul în braþe, l-a închinat, ºi de atunci copilul s-a vindecat. Era de ziua sfântului Spiridon. 

Am mai vãzut o minune. În satul vecin, în Mãneºti, era o femeie bolnavã de cancer, soþia lui Gheorghe Dimo-
vici, care a fost vindecatã de boala ei. Multe au fost minunile, dar acum mi le amintesc numai pe acestea pe care le
povestesc cu fricã de Dumnezeu. 

Nicolae Ion, comuna Tãtãrani, Dâmboviþa 

*
Mã numesc Ocolescu Elvira, locuiesc în Bucureºti, în cartierul Rahova. 
În luna decembrie 1955 am cunoscut-o pe Tudorache Virginia din satul Maluri, prin care Dumnezeu vorbea

cu poporul Sãu. Aceastã tânãrã, fire blândã ºi împãciuitoare, fãrã studii, decât cât îi trebuia sã scrie ºi sã citeascã,
pãstoriþã de vite, orfanã de tatã, m-a uimit de la prima întâlnire ºi a stors din ochii mei mulþime de lacrimi prin
lucrarea care se fãcea prin ea. Am îndrãznit sã-i dau adresa mea ºi sã o rog sã mã viziteze dacã va voi Dumnezeu.
Nu am aºteptat mult, ºi în anul 1956 Dumnezeu mi-a îndeplinit rugãciunea, cãci din modesta mea casã ªi-a fãcut
sãlaº pentru mai mulþi ani. 

Sã nu creadã cineva cã este vorba de hipnozã sau spiritism. Era lucrarea Duhului Sfânt, care începea cu
semnul sfintei cruci: «În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pace vouã, copiii Mei! Am venit la voi în
trup ºi M-aþi rãstignit. Acum vã vorbesc în Duh ºi vã anunþ a doua venire a Mea. Nu vasul Meu este Dumnezeu, ci
Duh de la Dumnezeu grãieºte prin el. Nu vã închinaþi vasului, ci lui Dumnezeu, Care lucreazã prin el, cã l-am ales
din gunoi, l-am curãþit, ºi acum vorbesc cu voi prin el». Apoi lucrarea curgea ca un râu ore întregi, de nu te mai
sãturai chiar ºi atunci când te mustra pentru pãcate. Mustrãrile erau atât de dulci, la fel ca ºi sfaturile. Nimic nu era
în afarã de învãþãtura sfintei biserici, cãci dacã ar fi împlinit poporul mãcar o parte din ce se spunea, am fi fost o
þarã de sfinþi. Zicea: «Drumul spre Mine este postul, rugãciunea, milostenia, spovedania ºi împãrtãºania. Nu vã
depãrtaþi de bisericã». Dar pe de altã parte zicea: «Vai vouã, preoþilor care fumaþi în sfântul altar sau vã cãsãtoriþi
a doua oarã!».

Maica Verginica nu ºtia niciodatã ce se vorbeºte, ºi când se trezea, ne întreba pe noi dacã a vorbit Domnul. În
tot acest timp cât se vorbea, ea vedea un porumbel alb, din ciocul cãruia porneau trei funii de luminã, împletite, care
intrau în gura ei. Acesta era semnul ei cã s-a vorbit, dar nu ºtia ce s-a vorbit. Pentru încredinþarea mai mare a noastrã,
aceastã lucrare se adeverea prin fapte împlinite, ºi voi enumera numai câteva. În anul 1956 o strigã pe mama mea:
„Marie, am sã-þi iau ce ai tu mai scump, dar tu sã zici: «Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului bine-
cuvântat». Dar sã ºtii cã va fi numai o încercare“. „Da, Doamne, a rãspuns mama mea, aºa voi face“. Dupã câteva
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zile, fiica mea s-a îmbolnãvit grav, cu febrã mare. Am chemat Salvarea ºi i-a dat internare, cu diagnosticul polio-
mielitã. Fiica mea avea ºapte ani ºi nu se þinea pe picioare. Mama mea a cãzut în genunchi la icoanã, ºi cu lacrimi
striga: „Ce Þi-am fãcut, Doamne, de îmi iei copilul?“. Imediat m-am dus cu fiica mea la spital pentru internare ºi,
spre marea mea uimire, când a consultat-o la camera de gardã, ea stãtea pe picioare, ºi m-a trimis imediat cu ea
acasã, sãnãtoasã. În tot acest timp, noi am uitat de încercarea promisã. Dupã puþin timp, a venit maica Verginica, ºi
în vremea vorbirii Domnului, a strigat-o pe mama mea ºi i-a zis: „Marie, de ce strigai aºa la icoana Mea? Nu
þi-am spus cã doar o sã te încerc?“. 

De multe ori striga: «Nu mai trãiþi ca ºi câinii, în curvie! Faceþi legãturã prin altar ºi bisericã». Într-una din
nopþi mã strigã pe mine în timpul grãirii cereºti ºi îmi zice: „Mergi pe strada ta, la Gheorghe, ºi spune-i sã se
cunune, cã acest om multe milostenii face, dar este necununat“. Era cam în jurul orei cinci dimineaþa; m-am dus la
acesta acasã ºi l-am gãsit tocmai când se îmbrãca sã plece la serviciu. I-am povestit despre lucrare, ºi imediat ºi-a
luat soþia ºi a venit la casa mea. Cineva dintre noi a chemat preotul, ºi pânã la ora nouã nunta era gata, cununându-i
chiar maica Verginica. 

În luna iulie apoi, de sfântul Ilie, s-a fãcut o excursie la peºtera Ialomicioara, la care au luat parte foarte mulþi
creºtini, din mai multe pãrþi ale þãrii. Am mers ºi eu cu fiica mea ºi cu maica Verginica. Plecarea a fost din Moroieni,
pe la ora 3 noaptea. În timpul zilei, când treceam munþii, ardea soarele atât de tare cã abia mai puteam merge.
Creºtinii mergeau cântând pe poteci, iar mai la urmã era ºi maica Verginica, însoþitã de mine ºi de alþi câþiva creºtini.
Mergea încet, cã era mereu bolnavã. La un moment dat s-a oprit pe iarbã ca sã se odihneascã puþin, dar în acest timp
a adormit ºi a vorbit Domnul: „Mãi, copiii Mei, ºtiþi voi cine merge înaintea voastrã? Domnul Iisus Hristos, cãlare
pe asin. Iatã, Maica Mea vrea sã vã rãcoreascã. Este deasupra voastrã cu o donicioarã în mânã. Voi cântaþi:
Mântuieºte, Doamne, poporul Tãu!...“. Noi am cântat (eram circa 7-8 persoane) ºi în clipa aceea am fost stropiþi cu
apã aºa cum se stropeºte cu busuiocul, aceasta fãcându-se numai în locul în care eram noi. Totul a durat cam zece
minute, ceilalþi creºtini neºtiind de aceastã minune, deoarece ei mergeau înainte cântând. Ajunºi la peºtera
Ialomicioara, aici s-a coborât vorbirea Domnului toatã noaptea, dar dintr-o datã a strigat: „Femeie, tu, care ai
patruzeci de avorturi, mãrturiseºte-þi pãcatele!“. ªi a strigat atât de supãrat încât maica Verginica a început sã se
zbuciume în pat, dar nimeni nu recunoºtea acest mare numãr de avorturi. Una dintre femei a vrut sã iasã pe uºã, dar
în clipa aceea ºi-a fracturat piciorul. ªi a zis Domnul: „Iatã, þi-am dat semn, pentru cã ai vrut sã fugi“, iar femeia,
cu lacrimi, a recunoscut totul. Nu o cunoºtea nimeni, dar se ataºase pe drum, din curiozitate. 

În octombrie 1960 s-a întors de la închisoare direct la mine acasã. Era arsã pe picioare cu þigara, ca sã vadã dacã
simte ceva când vorbeºte. Mi-a povestit lucruri îngrozitoare pe care le-a petrecut în închisoare, mai ales cã la început
a fost în celulã cu niºte sectante, ºi în timpul cât adormea ºi vorbea Dumnezeu prin ea, acestea îi bãgau în gurã murdãrii
din hârdãu. Noaptea aceea a coborât Domnul ºi a strigat-o pe mama mea: „Marie, ia-þi rãmas bun de la fiica ta; Elvira,
ia-þi rãmas bun de la mama ta; mieluºico, ia-þi rãmas bun de la bunica ta, cã milã ca de la ea nu veþi mai vedea. Marie,
nu te teme, cã venirea ta la Mine va fi ca fulgerul, nu ai sã simþi nimic“. În luna februarie, sâmbãtã, mama mea a fãcut
colivã pentru morþi, s-a spovedit ºi s-a împãrtãºit. A doua zi, 26 februarie 1961, mai veselã ca altãdatã, a mers la
bisericã, ºi când a venit acasã ºi am vrut sã servim masa, mama a murit de congestie cerebralã. 

Maica Verginica era din ce în ce mai cãutatã de miliþie. De aceea m-am hotãrât sã nu mai chem pe nimeni strãin
când are sã mai vinã ea la mine ca sã asculte lucrãri prin gura ei. Acest lucru l-am hotãrât cu mama mea. Dar în luna
octombrie 1960, pe când grãia Domnul la mine în casã, ºi fiind sigurã cã nu este nimeni strãin, a început Domnul sã
strige: „Femeie, pentru ce te-ai despãrþit de bisericã? Mai bine îþi frângeai mâinile ºi picioarele decât sã te desparþi
de bisericã. Femeie, femeie, ard doisprezece fluturi în foc, ºi cu tine treisprezece, femeie. Mergi la bisericã ºi te
spovedeºte!“. Maica Verginica a început sã se zbuciume în pat ºi sã strige mai tare. Eu plângeam, cã nu ºtiam ce
înseamnã acest lucru, dar lângã pat a apãrut o vecinã, cu numele Teodorescu Anastasia, ºi pe care o adusese mama
mea sã asculte în ascuns, ºi a început sã strige cu lacrimi în ochi: „Eu sunt, am douãsprezece avorturi ºi m-am dus
la adventiºti“. Dimineaþa s-a dus la bisericã, s-a spovedit, ºi urmeazã la biserica Sfânta Parascheva. Tot acestei
persoane i-a zis Domnul: „De nu vei pãzi zilele sfinþilor Mei, îþi voi lua zilele înainte de vreme“. În ziua de sfântul
Spiridon aceastã persoanã a fost accidentatã grav în felul urmãtor: s-a dus la un magazin în Calea Ferentari sã
cumpere peºte ºi, stând la rând, care era foarte mare, a trecut o maºinã pe stradã, a cãlcat pe o piatrã ºi a sãrit în capul
acestei femei. A fost transportatã la policlinicã, unde i-au pus copci ºi i-au dat primele îngrijiri medicale. Seara m-am
dus ºi eu sã o vãd, ºi ea mi-a mãrturisit plângând cã în acea zi spãlase rufe, ºi Dumnezeu a pedepsit-o pentru aceasta. 

Înainte de 1 mai a venit maica Verginica la mine, ºi a zis Domnul în cuvânt: «Copilaºii Mei, iatã, ziua de 1
mai este înaintea învierii Mele (Paºtile cãdeau pe 6 sau 7 mai în anul acela), iar voi vreþi sã sãrbãtoriþi Paºtile pe
ziua de 1 mai. Iatã, de 1 mai voi da furtunã, iar de ziua învierii Mele voi da soare; în prima zi puþin, a doua zi mai
mult, iar a treia zi mai mult». Deºi cu douã sãptãmâni înainte de 1 mai au fost zile însorite, în noaptea de 1 mai a
venit o furtunã, cã toate lozincile, tablourile ºi alte pavoazãri au fost aruncate la pãmânt, iar de Paºti a fost aºa cum
a zis Domnul, cald ºi soare. Mai târziu a venit iar vasul Domnului la mine, ºi a zis Domnul: «Atâta pagubã le-am
fãcut, cã dacã eram cu trupul pe pãmânt, Mã rãstigneau din nou».

Cuvântul lui Dumnezeu68



În una din vorbiri la mine în casã Domnul a zis: «Când acest copil va împlini douãzeci ºi ºapte de ani, cei
care sunt pe casã sã nu se coboare, cãci pe unul îl voi lua, ºi pe altul îl voi lãsa». Acest copil era nepotul meu. El
a împlinit douãzeci ºi ºapte de ani în februarie, iar pe 4 martie a fost cutremurul. 

Într-o duminicã a zis Domnul: «Mamã, mamã, plângi pe fiul tãu, cã nu a fost pe calea Mea, iar tu, mamã,
bucurã-te cã fiul tãu a fost pe calea Mea». În casã eram mai multe mame, dar în duminica urmãtoare fiul uneia
dintre noi, cântãreþ la orchestra de la Operã, a ars în maºinã, iar fiul lui Gheorghe Tocaº, cel care fusese cununat
prin porunca lui Dumnezeu, a fost cãlcat de maºinã. 

În anul 1972, în una din nopþi, a zis Domnul: «Mãi copii, am vrut sã arunc mreaja în România în aceastã
noapte, ca sã pescuiesc. Dar Maica Mea plânge ºi se roagã pentru prunci, sã nu pescuiesc în România. Iatã, am
aruncat plasa în altã parte ºi am scos nãvodul plin cu peºti. Acum stau pe mal ºi aleg peºtii cei buni din cei rãi.
Mâine sã citiþi în ziare unde am aruncat nãvodul». O, minune! Când am citit în ziare, am aflat cã un puternic
cutremur, cu mii de morþi, a fost în Iran ºi Irak. 

Într-o altã vorbire a zis Domnul: «Elvira, iatã, va veni în casa ta un bubos ca sã mãnânce din strachina ta.
O, de ai ºti tu cine este acel om plin de bube!». Într-o sâmbãtã din postul Paºtelui, când am venit cu coliva de la
bisericã, am gãsit pe piatra de la scara casei un om strãin, plin de bube pe la gurã, care aºtepta sã mãnânce. Când
m-a vãzut, ºi-a descoperit capul ºi am rãmas uimitã. Capul lui era tãiat de deasupra frunþii pânã la ceafã, aºa cum
tai un pepene, ºi era nevindecat. L-am poftit în casã ºi, împreunã cu mama mea, i-am dat sã mãnânce. L-am întrebat
de unde vine, ºi mi-a spus cã de departe. L-am întrebat unde se duce, ºi mi-a spus cã departe. L-am întrebat cum îl
cheamã, ºi nu mi-a rãspuns. Era scurt la vorbã ºi grãbit. A mâncat, dar nu a bãut. Mintea mea a fost atât de întunecatã
cã nu mi-am amintit deloc de cele spuse de Domnul, decât dupã plecarea lui. Oare, cine sã fi fost? 

Altãdatã eram acasã la mama Verginica, singurã cu ea, ºi a zis Domnul: «Elvira, sã spui copiilor Mei sã nu
se sminteascã de ce voi face Eu». A doua zi ne-am dus amândouã în grãdinã sã culegem porumb ºi am gãsit ºi câteva
ciuperci cu care am trimis-o pe maica Verginica acasã, iar eu am mai rãmas sã mai culeg câþiva porumbi. Când am
intrat în casã, era în jurul orei 11, am gãsit-o pe mama Verginica în faþa icoanelor, plângând cu suspine ºi cerând
ajutor de la Dumnezeu. M-a luat în braþe îngrozitã ºi mi-a zis cã se dãrâmã casa, cã eu nu vãd cum pereþii se bat
între ei? Eu nu vedeam nimic din ce îmi spunea, dar plânsul ei a devenit strigãte de jale, spunând cã Dumnezeu a
plecat din casã. În zadar cãutam sã o liniºtesc, cãci plângea cu suspine ºi era plinã de sudoare. Pe la ora 15 a început
un uruit, casa a început sã se clatine, pereþii sã se desfacã, ºi mi-a spus sã fug ca sã nu mã gãseascã miliþia, fiindcã
nu era voie sã meargã nimeni la ea. ªi aºa a mutat Domnul pe Verginica din satul acela. 

Lucrarea Domnului a fost mare, dar oamenii (noi) au stricat mult, deoarece s-au ivit neînþelegeri (eu sunt al
lui Chefa, eu, al lui Pavel). Acestea au dus la dezbinare, cu toate strigãtele Domnului dupã rãtãciþi. 

Cine poate sã povesteascã puterea cuvântului sau numãrul minunilor fãcute de Dumnezeu prin acest vas ales?
Din toate, trebuie sã reþinem: post, rugãciune, mai ales la miezul nopþii, spovedit, împãrtãºit, milostenie. Pentru tot
ce am scris rãspund în faþa lui Dumnezeu. 

*
Mã numesc Vlad Maria, din Ucea de jos, judeþul Braºov. 
În luna noiembrie 1979, dupã spovedania mare, sãvârºitã la preotul Visarion de la mãnãstirea Clocociov, mã

rugam mereu la Dumnezeu, dar nu ºtiam ce sã cer, ºi ziceam: „Primeºte-mã ºi pe mine, Doamne, în grãdina
Ghetsimanilor!“. De multe ori nu mai ºtiam ce sã cred cu adevãrat, fiind asaltatã de sectanþi, la serviciu, ºi mai ales
când vedeam cã nici creºtinii ortodocºi nu respectã nici unul cele cerute de aceastã credinþã dreaptã ºi sfântã, cre-
dinþa ortodoxã. Doream sã gãsesc undeva ceva mai select, mai înalt. Alergam pe la mãnãstiri ºi biserici. Dar într-o
zi ºoferul Neacºu Petre, prietenul nostru de familie, în urma unei cãlãtorii în care eu cu mama mea am fost tran-
sportate de la Ucea la Sibiu, s-a reîntors în Ucea ºi m-a luat ºi m-a dus într-un loc minunat (în grãdina lui
Dumnezeu), unde am gãsit niºte oameni devotaþi Lui. Aici am gãsit tot ce îmi doream. Am gãsit apogeul credinþei
adevãrate, întâlnind-o pe mãmica Verginica, vasul ales de Dumnezeu pentru conducerea poporului cu adevãrat
creºtin-ortodox pe drumul adevãratelor împliniri. Îngenunchind la picioarele acestei lucrãri cereºti, am auzit cuvân-
tul Domnului Iisus Hristos, care curgea prin gura acestui vas purtãtor de duh ceresc. Mama Verginica mi-a pus
mâinile pe cap, dar ce am simþit în acel moment n-am mai simþit niciodatã, cãci Duhul lui Dumnezeu m-a curentat
prin tot corpul, scurgându-Se din mâinile celei ce mã cuprindea la piept cu întreaga sa dragoste, iubire ºi milã. 

În varã, datoritã unei boli agravate, am fost internatã la spital la Bucureºti, unde ea mi-a trimis solie scrisã:
„Fericiþi cei ce au parte de prima înviere!“. Lângã ea îmi era singurul loc de pe pãmânt unde mã simþeam în sigu-
ranþã, lângã Dumnezeu. Sub o protecþie divinã, parcã nu mi se mai pãrea nimic greu în lupta cu viaþa. Plecam acasã,
ºi de acasã ceream mereu ajutorul, care nu întârzia sã vinã, fie prin vise, fie prin minuni. Astfel, într-o noapte, am
visat-o venind la mine cu patru iconiþe, ºi mi-a spus cã sfinþii din ele îmi vor fi mereu de mare ajutor. Altã datã am
visat-o cu sfântul Ioan Evanghelistul ºi cu pãrintele Arsenie Boca; venise sã mã întãreascã în încercãrile vieþii. În
alt vis a venit la mine cu cei doisprezece apostoli, spunând: „Dumnezeu stã în mijlocul dumnezeilor ºi face sfat“.
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Eu nu pot spune cã dupã plecarea ei cu trupul ea a încetat sã vinã în ajutorul creºtinilor care au fost hrãniþi cu
cuvintele vieþii prin gura ei, cãci eu când eram ameninþatã de necazuri strigam la ea, ºi ea mã atenþiona: „Fii atentã
cu cine stai de vorbã, cã este lup în piele de oaie“, ºi de atunci niciodatã n-am plecat de acasã fãrã sã o chem în
ajutorul fiecãrei zile, ºi îi vedeam cãzând la pãmânt pe toþi cei ce mã duºmãneau. 

În fiecare clipã simt ajutorul sfânt de la aceastã mare trâmbiþã apocalipticã, cãci o chem în rugãciune sã vinã
sã mã ajute în lupta cu sectanþii, dovedindu-mi cât de putrede sunt rãdãcinile celorlalte credinþe. 

În anul 1991, primãvara, am visat-o cã a venit ºi mi-a zis cã este alãturi de Mãicuþa Domnului în ocrotirea
României ºi cã ea este patroana cereascã a poporului creºtin care s-a ridicat prin lucrarea ce a avut-o ea de la
Dumnezeu ºi cã ea este la cârma corabiei (care s-a ridicat la cuvântul Domnului, în anul 1992, la Pucioasa) ºi care
se numeºte biserica Noului Ierusalim. 

*
Mã numesc Dãnciucã Gheorghe, de profesie agronom, actualmente pensionar. De când am auzit de minunea

de la Maglavit prin Petrache Lupu, deºi eram un copil de numai paisprezece ani, am început sã citesc sfânta
Scripturã, iar dupã ce am vãzut minunile ºi am simþit mâna lui Dumnezeu, care m-a ocrotit în timpul rãzboiului, am
ajuns la concluzia cã Dumnezeu niciodatã n-a lipsit de pe pãmânt, cã El este în permanenþã în mijlocul oamenilor,
având un popor binecuvântat prin care a lucrat în aºa fel ca în permanenþã sã menþinã un echilibru al adevãratei
credinþe ºi o permanentã combatere a minciunii ºi a duhurilor rele. 

În luna octombrie, anul 1959, în casa unui creºtin din Mãneºti, am cunoscut-o pe proorociþa Virginia. Era culcatã
într-un pat. În camerã era întuneric pentru a nu se bãnui cã se face vreo adunare. Deasupra capului ei, la distanþã de
vreo 20 de cm, se vedea o luminiþã micã de tot, cam de mãrimea unui ochi de rândunicã. Înfricoºat fiind de aceastã
luminã, m-am aºezat ºi eu într-un colþ al camerei, ca sã nu deranjez cu nimic cele treizeci-patruzeci de persoane care
mai erau acolo. Dupã miezul nopþii am auzit cuvintele: „Pace vouã!“. Coborâse Domnul prin Duhul Sfânt, sãlãºluit
în trupul ei, servindu-Se de coardele ei vocale. Am ascultat cu mare atenþie acest mesaj minunat, ºi toate frazele lui
cuprindeau un înalt nivel filozofic, cum pe pãmânt nu auzisem niciodatã o aºa predicã, cu atât mai mult cu cât ea nu
avea ºcoalã, decât douã clase primare. Ascultând aceastã sfântã vorbire, m-am umplut de bucurie, dar ºi de fricã. Dupã
o orã ºi jumãtate de vorbire, a încheiat prin a spune o pildã despre un fumãtor oarecare, care e oprit la vama fumatului.
Eu, ºtiind cã fumez, am înþeles cã acea pildã pentru mine era spusã, ºi de atunci n-am mai fumat. 

Aceastã mare proorociþã, din anul 1923, de la naºterea sa, a fost dãruitã cu acest mare dar. 
În vinerea Patimilor o luminã mare a coborât din cer cãtre cãsuþa ei cea micã din satul Maluri, ºi în aceastã

luminã S-a vãzut Domnul Iisus Hristos, Care ca un fulger cobora, ºi a intrat în casa sa. Aceastã minune se petrecea
în anul 1955, anul în care sfântul Calinic de la Cernica striga din mormânt sã-l scoatã. Aceastã coborâre a vãzut-o
Andreiana, mama ei, care atunci se afla pe afarã, precum ºi alte persoane care întâmplãtor se aflau pe afarã. Atunci
a fost prima datã când a coborât Domnul în vasul trupului ei. 

În timpul vorbirii dumnezeieºti trupul ei nu mai simþea nici o durere dacã cineva o tãia sau o înþepa în acel
timp. În anul 1956 a fost arestatã ºi bãgatã într-o celulã cu sectanþi care, nesuportând sfânta cruce ºi vorbirea dumne-
zeiascã, s-au hotãrât s-o batã pânã o vor omorî. Pe lângã chinurile pe care le-a suferit de la cei cu care stãtea în
celulã, a fost supusã ºi asprimii ofiþerilor de securitate din Sibiu, care, în timp ce Domnul vorbea prin gura ei, o
frigeau cu þigara pe mâini ºi pe picioare, îi puneau bile de fier fierbinþi sub subþiori, chinuri pe care ea nu le simþea
atunci când vorbea, dar le simþea dupã ce se trezea. I-au pus zãbalã în gurã ca sã nu mai poatã vorbi, ºi tot a vorbit.
În luna ianuarie au bãgat-o într-un butoi cu apã, legatã de mâini ºi de picioare. Afarã erau minus unsprezece grade,
iar dimineaþa când au venit, au gãsit-o vie, iar apa din butoi nu îngheþase. 

Vestea despre aceastã proorociþã a ajuns pânã la Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în anul 1957 a dat dispoziþie
sã o aducã în faþa lui ºi el a eliberat-o. Dupã ce a fost eliberatã, am participat la mai multe coborâri ale Domnului,
mesaje în care Domnul ne învãþa frica de Dumnezeu ºi orânduiala lãsatã pe pãmânt prin sfinþi. 

În anul 1959 am fost înºtiinþat de Domnul cã aceastã proorociþã trebuie sã se cãsãtoreascã, ºi a fost ales tânãrul
Stoica Nicolae, frate cu soþia mea. Aceastã cãsãtorie sfântã ºi binecuvântatã de Domnul s-a fãcut cu scopul de a avea
ea un ocrotitor pãmântesc, aºa cum a ocrotit ºi bãtrânul Iosif pe sfânta Fecioarã Maria, ºi, apoi, pentru a mai rezista
presiunilor antichriste, care nu slãbeau sã o supravegheze ºi sã o urmãreascã, astfel ea fiind ocrotitã de eventualele
arestãri ºi maltratãri. Pe 31 decembrie, în noaptea spre 1 ianuarie anul 1959, a avut loc logodna în casa socrului meu,
în prezenþa unui numãr de vreo patruzeci de creºtini. Pe la orele douã noaptea casa a fost încercuitã, ºi proorociþa
Virginia a fost arestatã ºi dusã la Târgoviºte, bãgatã într-o celulã cu niºte câini lupi. ªi acolo însã a coborât Domnul,
iar în timp ce era vorbirea Domnului, i-au bãgat în gurã sticlã pisatã, au ars-o la tãlpi ºi pe picioare cu þigara, ca sã
vadã dacã miºcã. 

În luna mai, anul 1960, a avut loc cãsãtoria ºi nunta la socrii ei, la Mãneºti. Au venit creºtini din toatã þara,
însã toatã aceastã festivitate a fost dirijatã de Însuºi Dumnezeu. Cununia s-a oficiat în biserica parohialã Mãneºti,
preot fiind Mitrescu Ioan. Cât timp a durat sfânta slujbã a cununiei, o luminã a stat mereu asupra capului proorociþei,
astfel încât, de emoþie, preotul a fãcut slujba foarte greu. 
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Am fost anunþat de Domnul cã voi fi arestat, dar nu voi face închisoare decât un an. În decembrie 1966 am
fost arestat ºi dus la Ploieºti. Pe la sfârºitul lunii aprilie, anul 1967, s-a auzit deasupra închisorii în care eram arestaþi
glasul lui Dumnezeu, Care spunea: „Daþi drumul copiilor Mei! Este Dumnezeu! Aveþi familii ºi copii ºi veþi fi jude-
caþi de Dumnezeu!“. Era un glas cutremurãtor, care s-a repetat câteva zile, de se cutremurau ºi zidurile clãdirii.
Acest glas a fost auzit de toþi securiºtii care au fost acolo ºi în împrejurimi. Am fost anchetaþi timp de ºapte luni, eu
ºi soþul lui Verginica, pe care-l avea ca ocrotitor. Procesul a avut loc la Bucureºti, unde prin sentinþã am fost con-
damnat la ºase ani muncã silnicã, cinci ani interdicþie corecþionalã ºi confiscarea totalã a averii. Procesul a durat de
la orele opt dimineaþa pânã dupã miezul nopþii. În timpul procesului mi s-a arãtat proorociþa Verginica, strãlucitoare,
cu o cruce mare în mânã, ºi mi-a spus sã-i spun preºedintelui tribunalului cã voi face închisoare numai un an, ceea
ce am ºi fãcut, la care toatã sala a început a râde. Dupã un an ºi 18 zile am fost puºi în libertate; deci s-au împlinit
cele spuse de proorociþã. 

În anul 1964, în Maluri, s-a construit o casã pentru aceastã proorociþã, casã care s-a dãrâmat în anul 1972, ºi,
odatã cu ea, mai mult de jumãtate din locuinþele oamenilor au fost dãrâmate de o puternicã alunecare de pãmânt.
Acesta a fost ca blestem al lui Dumnezeu, anunþat de proorociþã mai dinainte, din cauza împotrivirii pe care o mani-
festau locuitorii, ºi a hulei împotriva acestei proorociþe a lui Dumnezeu. A scos-o Domnul de acolo mutând-o la
Pucioasa, într-o casã construitã în anul 1973, dupã care satul Maluri s-a dãrâmat în proporþie de 70%. Iatã numai
un fragment din cele anunþate de Domnul: «Nu îngãdui la lucrarea Mea lucruri spurcate, mincinoase, false.
Schimbã-þi faptele, creºtine, cã dacã nu te vei schimba, voi face temelia aceasta ca un muzeu» (mai 1968). 

În anul 1978 l-a vindecat pe copilul lui Vasile Jaravete, care a fost nãscut infirm; a vindecat de cancer pe Maria
Dimovici din Mãneºti, pe Mariana ªerban de la Valea Lungã, pe Maria Cârlan din Moreni; a vindecat de epilepsie
pe Didã Maria din Gheboieni. De multe ori, în cazuri de secetã prelungitã, la rugãciunile ei Dumnezeu slobozea
ploaie. Mulþi au fost vindecaþi. Animalele din gospodãriile creºtinilor au fost vindecate de bolile lor. 

Pe 14 decembrie 1980 a fost mutatã de la noi, mutare care fusese anunþatã de multe ori în ultimul timp, ºi a
fost anunþatã ºi mutarea mamei sale, Andreiana, la un an dupã plecarea ei. În anul 1987 a fost dezgropatã, ºi trupul
ei era întreg, nimic stricat, având o culoare maronie, la fel ca sfintele moaºte din biserici, ºi emanând o mireasmã
nemaiîntâlnitã, atât în mormânt, cât ºi în tot cimitirul. 

*
Mã numesc Bãnescu Emilian, din comuna Moroieni, judeþul Dâmboviþa, creºtin-ortodox, fiu duhovnicesc al

sfintei noastre biserici strãmoºeºti. Cred cã Dumnezeu pregãteºte omul dinainte de a se naºte pentru cele ce are de
întâmpinat pe calea vieþii acesteia spre mântuire. 

De mic copil am fost firav la trup, ºi pentru aceasta simþeam cã voi fi dispreþuit de lume ºi cã nu mã voi putea
încadra în rândul ei. Am simþit apropierea de Dumnezeu prin sora mea mai mare, Ricuþa, care era pe atunci la ºcoala
profesionalã din Mija, ºi a cãrei viaþã era profund marcatã datoritã apropierii ei de mãmica noastrã Verginica din satul
Maluri, Pucioasa, despre care se dusese vestea cã este trâmbiþã apocalipticã, prin care Domnul Iisus Hristos face pre-
gãtire poporului creºtin din urmã, în vederea întâmpinãrii celei de a doua arãtãri cu slavã a Domnului ºi a înfricoºatei
judecãþi. Eram mic atunci, ºi duhul meu tânjea sã se alipeascã profund de aceastã mare ºi dumnezeiascã lucrare. 

Întâia oarã, am vãzut-o pe mãmica Verginica la Moroieni, în casa pãrinteascã, în ziua nunþii sorei mele, Ricuþa,
nuntã despre care Domnul zisese cã va fi ca aceea din Cana Galileii. Atunci am auzit întâia oarã cuvântul Domnului
prin ea, începând astfel, ca semn de recunoaºtere: «În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pace vouã,
fiilor!». Deci mãrturisesc fãrã rezerve cã dupã cuvânt cunoºteam cã Acela Care vorbea prin gura acestui vas ales
era Domnul, Cel Care prin cuvânt a fãcut cerul ºi pãmântul. Pentru cã în mulþimea care asculta erau ºi inimi lipite
de materie, cãrora Duhul Sfânt nu le putea descoperi adevãrul, cãci considerau cuvântul auzit ca fiind al trupului
care vorbea, Domnul adãuga de multe ori aceste cuvinte: «Eu sunt Dumnezeu Tatãl, Fiul, ºi Duhul Sfânt, nu acest
trup. Acest trup, ºtiþi cã l-am curãþit prin boalã grea ºi l-am fãcut curat ºi de mare preþ, ºi de nu veþi lua aminte la
aceste cuvinte, îl voi lua de la voi ºi îl veþi mai vedea la vremea de judecatã, cãci nu este preþuit nici de sat, nici de
creºtini».

De atunci m-am alipit de acest suflet bun ºi l-am iubit ºi l-am preþuit mai mult decât pe pãrinþii mei. La Maluri,
în satul ei, am mers întâia oarã în anul 1968, când aveam 18 ani. Eram atunci bolnav din pricina unei eczeme ºi
aveam rãni pe tot corpul ºi pe faþã, din care cauzã mã rugam lui Dumnezeu sã nu am cãsãtorie, sã nu fiu de râs
pentru soþia mea. Am fost internat de multe ori la dermatologie, dar fãrã nici un rezultat. Bunãtatea lui Dumnezeu
a arãtat o vedenie frumoasã lui mãmica Verginica, ºi ea s-a grãbit sã vinã la Bucureºti sã mi-o spunã. A vãzut un lac
mare ºi tulbure, ºi pe mine cum mã scãldam în el. Apoi a vãzut un înger coborând din cer ºi a dat drumul unui
stãvilar ºi a curs toatã apa murdarã, ºi bazinul s-a umplut cu apã limpede, iar pe mine m-a vãzut transformat într-o
lebãdã mare, albã, ºi mã scãldam în acea apã. Mãmica Verginica mã striga: „Milicã, Milicã, hai la mãmica!“. Dar
îngerul i-a spus: „Lasã-l, Verginico, sã se spele bine, ºi apoi va veni definitiv la tine“. ªi s-a întâmplat aºa, cãci
Domnul m-a curãþit prin suferinþã pentru vindecarea rãnilor pãcatelor mele, ºi apoi m-a luat din familia pãrinþilor
mei ºi m-a unit cu familia Sa, cã aºa numea Domnul familia vasului Sãu. 
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Am plecat pentru serviciul militar, ºi acolo am simþit pustiul sufletesc, cãci nu aveam rugãciunea de acasã ºi
postul rânduit de sfânta bisericã, ºi, peste toate, nu mai eram prezent când Domnul cobora cuvintele vieþii veºnice.
Era vremea comunismului, vreme potrivnicã legii lui Dumnezeu, când eram controlaþi dacã deþinem sfânta cruce,
agheasmã, anafurã. Domnul ne atenþiona sã þinem ascunsã taina lucrãrii, cãci nu era vremea descoperirii. 

A trecut vremea serviciului militar ºi am venit la Maluri, la mãmica Verginica. Era tare bolnavã, în durere ºi
în mare lipsã, dar mai greu de suportat era controlul miliþiei, cãci deºi în constituþie era garantatã practicarea religiei,
pentru a distruge adevãrata credinþã se supraveghea calea ce duce la Maluri sub motiv cã acolo se fac adunãri pentru
rãsturnarea regimului. Mama Verginica locuia împreunã cu mama ei, Andreiana, ºi cu fiica ei adoptivã, Veronica, ºi
sora Veronicãi, Lenuþa, care, fiind suferindã, a crescut ºi ea în acea casã. Eu mã rugam lui Dumnezeu: „Doamne,
gãseºte Tu un mijloc pentru a face parte din aceastã familie ºi sã pot fi de folos!“. ªi dupã un timp mãmica
Verginica mi-a spus cã Domnul mã întreabã dacã eu consimt cãsãtoria cu aceastã fiinþã suferindã, Lenuþa. M-am
bucurat de mila Domnului ºi am primit, iar preotul Leonard Ioan Popescu de la biserica Glodeni-Vale ne-a cununat,
noi hotãrând în faþa Domnului sã trãim în curãþenie, de vreme ce locuiam în aceeaºi casã cu mãmica Gigi. Aºa fiind
lucrurile, locuiesc în casa în care a trãit ºi de unde s-a mutat la ceruri Verginica. 

Timp de ºapte ani am fost martor aproape de fiecare datã când cobora Domnul ºi grãia cu poporul Sãu, fie la
Pucioasa, fie în localitãþile unde eram trimiºi prin cuvântul lucrãrii. Dupã cum scrie în sfânta Scripturã cã Domnul
era Om al durerii, aºa ºi mãmica Verginica a fost fiica suferinþei, cãci a purtat în trupul ei dureri nespuse, ca rod al
pãcatelor noastre, ale fiilor dãruiþi ei de Domnul. Singura bucurie a ei pe pãmânt a fost legãtura neîntreruptã cu
cerul. Fiind treazã, ea în tot momentul cu ochii duhului Îl vedea pe Domnul îmbrãcat în veºmânt alb, purtând semnul
cuielor din mâini ºi din picioare ºi cununa de spini. Se împãrtãºea aproape în fiecare sãptãmânã, dupã trei zile de
post, iar pãrintele paroh era înþelegãtor faþã de ceilalþi credincioºi. Venea ori de câte ori îl chema ºi fãcea slujba de
dezlegare, ºi apoi o împãrtãºea. În ultima vreme odihna ei era stând sprijinitã de perne, ºi ne ruga ºi pe noi sã stãm
de veghe cu ea. Mulþi sfinþi veneau la ea în vedenie ºi îi povesteau viaþa lor ºi o înveseleau arãtându-i frumuseþile
raiului. Aºa petrecându-ºi vremea, ne povestea viaþa ei, tristã ºi simplã, ºi vedeniile dumnezeieºti. 

Odatã, când a fost dusã la spitalul de nebuni din Plãtãreºti, spunea cum a fost dusã la un loc cu cei închiºi ºi
condamnaþi la moarte. Acolo era un lac ºi trunchiuri de copaci prin apã, ºi fiecare condamnat era aºezat pe o butu-
rugã. Din apã ieºeau ºerpi care-i muºcau ºi, cãzând în apã, se înecau. Au aºezat-o ºi pe ea pe un trunchi, ºi în acel
moment a apãrut Mãicuþa Domnului zicând: „Nu te teme, Verginica! Eu te voi þine sã nu cazi în apã“. ªi a stat aºa
multe zile, încât se mirau chinuitorii ei care, neºtiind puterea Domnului, ziceau cã e vrãjitoare. 

Fiind vremea ateismului ºi voind Domnul sã ne creascã în legea Sa cea sfântã ca sã nu ni se parã greu ºi sã
nu-L pãrãsim, la început nu a arãtat calea Golgotei ºi a înfrânãrii, ci a unit tineri prin cãsãtorie, ºi zicea: «Voiesc de
la cei pe care Eu, Domnul, i-am unit, sã fie ca niºte stâlpi de luminã pentru cei ce merg spre mântuire ca sã nu
piardã cãrarea». Apoi, dupã o vreme, fiindcã ne apropiam din ce în ce mai mult spre poarta cea strâmtã pentru a
intra în patria cereascã, am auzit învãþãtura pentru oprirea întinãrii soþului cu soþia: «A venit vremea, creºtine, ca
soþia ta, de acum, sã-þi fie þie sorã, ca sã fiþi curaþi ºi cu trupul ºi cu duhul». Cei ce au fost încredinþaþi cã Domnul
este Cel Care grãieºte, cu mare bucurie au primit aceastã învãþãturã pe care Duhul Sfânt o grãise ºi în vremea pri-
milor creºtini prin gura sfântului apostol Pavel: «ªi aceasta v-o spun, fraþilor, cã vremea s-a scurtat de acum, aºa
încât ºi cei ce au femei sã fie ca ºi cum nu ar avea» (I Corinteni, 7/29).

Întotdeauna Domnul ne-a rugat, nu a obligat pe nimeni; fiecare a împlinit dupã mãsura dragostei sale. Pentru
cei ce se îndoiau în cuvântul Sãu, Domnul grãia: «Ce vei face, creºtine, când Domnul Iisus Îºi va da lucrarea Sa pe
faþã? Vei mai spune cã nu e lucrarea lui Dumnezeu? Nu vei spune aºa, ci vei tremura de groazã».

Mãmica Verginica nu voia sã lipseascã de la sfânta bisericã nici atunci când nu mai putea merge pe picioare ºi
ne ruga sã facem scãunel din mâinile noastre, ºi aºa douã persoane o transportam, cãci zicea: „Dacã mor, sã mor în
sfânta bisericã“. În ultimii ani ai vieþii pãmânteºti a avut regim alimentar foarte aspru ºi mã ruga sã þin ºi eu cu ea,
cãci vine vremea când nu vom mai mânca nici noi carne, cãci Domnul, cât a fost pe pãmânt, nu a mâncat carne. Când
locuia la Maluri, spunea Domnul aºa: «Pentru necredinþa locuitorilor, satul acesta va rãmâne pustiu». ªi aºa s-a în-
tâmplat, cãci în anul 1972 au fost alunecãri de teren, multe case s-au dãrâmat, ºi s-a dãrâmat ºi casa ei, lucratã din po-
runca Domnului. Atunci mulþi s-au clãtinat în credinþa lor, cãci nu cunoºteau cuvântul Domnului, grãit prin acest vas
atunci când a anunþat dãrâmarea satului, cãci s-a spus atunci de la Domnul: «Fiilor, voi dãrâma acest sat pentru ne-
credinþa lui, ºi veþi vorbi apoi între voi ca ºi proorocul Ieremia: Mergeþi la locul Meu din ªilo ºi vedeþi ce i-am fãcut». 

În acel timp s-a întâmplat sã fiu la Maluri. Era miezul nopþii ºi eram îngrozit de ce vedeam; multe case plecate
de la locul lor câte 50-100 metri. Oamenii au luat cu ei ce au putut, ºi au plecat în pribegie pe la rude pânã îºi vor
construi alte locuinþe. Mãmica Gigi era bolnavã, pereþii camerei au crãpat, ºi singura camerã în care se mai putea
locui era cea a mamei Andreiana. Am mers cu toþii în acea camerã, ºi la puþin timp a coborât Domnul, ºi dupã
obiºnuitul început a spus: «De ce staþi înmãrmuriþi? cã ºi templul lui Solomon, unii l-au zidit, ºi alþii l-au dãrâmat.
Mergeþi ºi cãutaþi alt loc, sã mutãm lucrarea Mea».

Am mers la Pucioasa ºi am gãsit o cãsuþã cu o camerã ºi un hol, pe care am închiriat-o. Timp de un an ºi ju-
mãtate s-a construit noua locuinþã, cu multe împotriviri din partea autoritãþilor. Cu mare greutate s-a transportat de
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la Maluri tot ce s-a putut recupera din demolarea casei. Mai puþin ne-ar fi costat sã cumpãrãm cãrãmidã nouã, dar
Domnul poruncise ca nu numai jumãtãþile, ci ºi sferturile de cãrãmidã sã fie zidite în pereþii noii case. Pe fiecare
cãrãmidã a casei din Maluri mulþi sãteni dintre cei ce nu credeau în aceastã lucrare dumnezeiascã au vãzut scris cu
litere de foc: „Sfinþit Domnului“. Acum, în locul unde a fost casa a rãmas troiþa cu sfânta cruce, aºezatã de noi acolo
din porunca Domnului. 

În toate necazurile ºi strâmtorãrile vieþii ei mama Verginica a aflat mult ajutor prin slujbele date unor preoþi
bãtrâni ºi cu viaþa trãitã în legea Domnului. Multora dintre ei Domnul le descoperea darul ce-l purta mãmica Gigi,
ºi ei îi spuneau: „Ce dar ai tu asupra ta! ªi cum de vii la mine?“, iar mãmica le rãspundea: „Domnul m-a trimis,
cãci prin rugãciunile preoþilor adevãraþi împlineºte cererile creºtinilor“. 

Mãmica Verginica nu se supãra niciodatã din cauza suferinþei trupeºti, nici nu a cugetat vreodatã, ci fãcea ce
stãtea în puterea ei: se ungea cu sfântul mir din candelã, se stropea cu agheasmã mare ºi folosea medicamentele
prescrise de medici. Medicii spuneau cã are inima mult mãritã ºi îmi ºopteau mie cã nu va mai trãi mult, iar mai
târziu, dupã ce din nou îi solicitam, se minunau cum de mai trãieºte. Mulþi medici cãrora Domnul le atinsese inima
aveau mare milã de ea. De pildã, când se interna la spitalul din Pucioasa, doctorul Iþu Gheorghe i-a fost de mare
folos. La vizitã veneau ºi de la securitate, agenþi îmbrãcaþi în halate albe, susþinând cã sunt medici, ºi o cereau la
Târgoviºte pentru experienþe, iar medicul, nebãnuind adevãrul, o dãdea. ªi, de fapt, ce se întâmpla? În timpul nopþii,
când ea adormea, cobora Duhul Domnului ºi grãia, iar securitatea scria ce se vorbea, ºi o injectau cu ser stricat ºi o
bãteau sã se trezeascã, dar nu se trezea pânã ce Domnul nu termina ce avea de grãit. La trezire simþea usturime mare
în tot trupul ºi striga de durere. Dupã multe nopþi ea a întrebat pe doctorul Iþu Gheorghe ce se întâmplã de are aºa
mari dureri dimineaþa. Atunci el a înþeles, ºi s-a împotrivit cu tãrie celor ce veneau sã o ia, spunându-le cã el
rãspunde de securitatea ei. 

Prezenþa Domnului în fiinþa ei era simþitã de cei ce credeau cu adevãrat. De pildã eu, fiind om cu fire nepu-
tincioasã ºi supus greºelii, mult am supãrat pe Domnul cu viaþa mea, ºi din privirea ºi glasul ei simþeam cã Domnul
este supãrat. Dojana ei rãsuna în urechile mele precum glasul Domnului cãtre Adam dupã ce a greºit: «Adame,
Adame, unde eºti?». Aºa simþeam ºi eu, încât mi se lua toatã puterea ºi înclinarea spre rele. Într-o zi nu a putut
suporta greºeala mea ºi mi-a zis: „Du-te la serviciu, sã nu te mai vãd ºi sã nu mai îmi spui mamã“. Aºa era cu
dreptate, cãci mai multã durere aduce Domnului greºeala celui apropiat al Sãu decât a celui ce nu s-a împãrtãºit din
darurile Lui. Am plâns cerând Domnului iertare, ºi cãtre searã m-a strigat ºi mi-a spus cele de la Domnul: „Iartã-l,
Verginica! Nu vezi cã stãruie lângã patul tãu?“.

Prin anii 1978-1979 a anunþat Domnul cã o va ridica dintre noi. Noi nu pricepeam atunci cum va fi, cãci ºtiam
cã aceastã lucrare va continua pânã la scaunul de judecatã. Într-o zi mi-a spus: „Uite, mãmicã, Domnul mi-a spus cã
mã ia la El ºi a zis sã-mi cânþi cântecul: Sosit-a ora despãrþirii/ Sosit-a ziua sã plecãm/ ªi nu ºtiu când vom mai
ajunge/ De-acuma sã ne mai vedem/ De nu ne-om mai vedea aicea/ Ne vom vedea în cerul sfânt/ De vom avea
credinþã tare/ ªi vom pãzi al Sãu cuvânt…“. I l-am cântat cu mare durere, neputând suporta greutatea despãrþirii de
ea. Apoi a chemat pe sora ei, Maria, ºi pe mama lor, Andreiana, ºi m-a rugat sã le duc cu maºina la fotograf pentru
fotografia de pe cruce. M-a surprins, pentru cã a aºezat pe mama Andreiana la mijloc, ºi cele douã fiice într-o parte
ºi în cealaltã. Am comentat aceastã aºezare, ºi mi-a ºoptit: „Fii cuminte, cãci aºa mi-a spus Domnul sã fac“. ªi a
rânduit toate pentru înmormântare.

În ultima vreme nu-i mai folosea nici un medicament pentru eliminarea apei din trup, ºi apa s-a infectat. Îi
ardea întreg trupul ºi se chinuia neputând nici sã doarmã, nici sã mãnânce, ºi vegheam cu rândul lângã ea, dar ca
niºte neputincioºi, mai aþipeam de obosealã, ºi se mâhnea mult cã nu-i simþeam durerea. Cu trei zile înainte de
plecare nu mai simþea durerile, dar era lucidã ºi privea cu faþa linã ºi zâmbitoare în sus ºi ne spunea pe ºoptite: „Au
venit sfinþii arhangheli sã mã ia. Sã nu vã fie fricã, sã nu plângeþi. Fiþi cuminþi“. Apoi, cu zâmbetul unei bucurii
suprafireºti, ºi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu în ziua de 14 decembrie, anul 1980. 

Dupã plecarea ei cu trupul dintre noi, toate soroacele ce i s-au fãcut au fost dirijate de duhul ei, cãci o trimitea
Domnul la sora ei, Maria, ºi îi spunea ce mâncare sã pregãteascã, ce lucruri sã dãm milostenie ºi cui sã le dãm. 

Dupã împlinirea unui an, când s-au împlinit soroacele rânduite de sfânta bisericã pentru uºurarea sufletului ºi
trecerea prin cele douãzeci ºi patru de vãmi ale vãzduhului, a venit la sora ei în vis ºi i-a zis: „Surioara mea, m-a
trimis Domnul înapoi la poporul meu, cã atunci când mã petreceaþi la mormânt, duhul necurat juca de bucurie ºi
zicea cã a rãmas poporul singur, pe mâna lui“. De atunci mãmica Verginica îi ºoptea mereu la ureche sorei sale
cuvinte de la Domnul pentru corectarea vieþii noastre ºi ne aducea noile învãþãturi ºi cerinþe necesare intrãrii la nunta
Mirelui ceresc. Mulþi creºtini au judecat acest plan dumnezeiesc ºi spuneau: „Nu se poate sã aibã sora lui Verginica
acest dar de la Dumnezeu, cã ea nu a avut postul de patruzeci de zile“. Iar mãmica ne-a spus cã Domnul a
pãstrat-o curatã cu trupul dupã naºterea copiilor ºi a oprit-o de la carne, ceea ce ea a împlinit cu toatã dragostea. 

Mãmica Verginica a condus în toate amãnuntele viaþa surioarei sale, Maria, ºi îi spunea sã facã mãtãnii, sã fie
ºi pentru ea, cãci zicea: „Eu, lelico, cât timp am fost în trup, am fost în suferinþã ºi nu am putut sã fac“. O trimitea
la preotul din sat sã-l roage sã spunã poporului în bisericã sã facã semnul crucii drept, zicând: „Decât o sutã de
cruci strâmbe, mai bine una dreaptã. Crucea strâmbã osândeºte, crucea dreaptã mântuieºte. Sã nu mai punã
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creºtinii perniþã când stau în genunchi, cãci Mãicuþa Domnului nu pune aºa ceva, ºi are rãni la genunchi,
rugându-se pentru toatã lumea“. Aºa a condus Dumnezeu apoi pe poporul Sãu în restul vremii comunismului, prin
cuvântul Sãu transmis prin gura proorociþei Virginia, scris de mâna surioarei ei. 

Ca ºi în toate timpurile în care Domnul a lucrat prin proorocii Sãi, cei ce nu s-au încadrat cu dragoste ºi nu
au împlinit ceea ce Domnul le-a poruncit, zarea lor duhovniceascã s-a îngustat ºi n-au mai avut înþelepciunea ce
vine de sus, de la Pãrintele Luminilor ºi, fiind în întuneric, s-au întors de la porunca datã lor ºi s-au unit cu faptele
oamenilor necredincioºi, care mãrturisesc numai cu buzele pe Dumnezeu, însã inima lor este departe. Aceºtia, din
neºtiinþã, stau ºi acum împotriva adevãrului, dar Domnul va birui rãul din inimile lor ºi îi va schimba prin zdruncin
mare dacã de bunãvoia lor nu vor, cãci toþi cei care au zis Domnului: „Da, Doamne“ prin aceastã proorocie, sunt
pecetluiþi cu pecetea Sfintei Treimi ºi nu se vor putea ascunde de la faþa Domnului. Duhul lui mãmica Verginica
ne-a adus de la cer vestea cã Domnul nu va mai lãsa nici un suflet pe mâna satanei, cãci de la Domnul este suflarea
de viaþã, însã va bãga trupurile la suferinþã, pânã vor plãti tot ce au sãvârºit împotriva voii Sale: „Trupul a pãcãtuit,
trupul sã plãteascã“. Acum înþelegem, cei ce am rãmas credincioºi Domnului lângã aceastã cereascã lucrare,
cuvântul pânã acum nelãmurit, cã aceastã grãire va fi pânã la scaunul de judecatã. 

Multe sunt de spus despre aceastã minune de care ne-a învrednicit Dumnezeu ºi pe noi, ºi de care îi va face
pãrtaºi ºi pe cei ce vor afla ºi vor crede mãrturisirii noastre. Mulþi dintre cei dintâi vor fi pe urmã, iar cei de pe urmã
vor fi cei dintâi. 

*
Mã numesc Ioniþã Valeriu ºi locuiesc în Valea Voievozilor, strada Aleea Mãnãstirii Dealu, judeþul Dâmboviþa. 
De la pãrinþi am învãþat sã iubesc pe Dumnezeu ºi biserica Sa. Copil fiind, la Denia Mare din ajunul sfintelor

Paºti, am sãrutat icoana Mântuitorului cu spini pe cap, ºi în simplitatea mea am întrebat: „Doamne, ce vinã Þi-au
gãsit oamenii aceia rãi, de Te-au omorât?“. Am crescut, ºi am înþeles cã lumea este rea. Începusem sã mã gândesc
tot timpul cã bine ar fi dacã aº întâlni un om care sã-mi vorbeascã despre Dumnezeu mult mai mult decât vorbea
preotul în bisericã sau pãrinþii mei acasã; l-aº asculta pe acel om ºi aº face tot ce a spus Dumnezeu. Sub influenþa
acestor gânduri cãutam mereu sã ascult ce spun despre Dumnezeu bãtrânii ºi credincioºii. 

Aºa, în primii mei ani de ºcoalã, s-a rãspândit vestea printre credincioºi cã undeva, în satul Maluri, pe lângã
Pucioasa, este o tânãrã fecioarã sãracã ºi fãrã tatã, care, dupã ce a þinut un post negru de patruzeci de zile ºi patruzeci
de nopþi, a primit de la Dumnezeu darul de a avea vedenii, ºi cã Dumnezeu vorbeºte prin gura ei cãtre credincioºii
care merg acolo. Cu acest prilej am ajuns ºi eu acolo ºi am vãzut-o pe aceastã fecioarã, numitã Verginica, ºi am crezut
cã Dumnezeu vorbea prin gura ei. La una din vorbirile Domnului acel glas minunat m-a chemat personal mai aproape
de Verginica, dar nu cu numele meu, ci cu un nume nou: Petricã. Aveam 9-10 ani. „Iatã, te-am strigat cu nume nou,
ºi îþi dãruiesc doi talanþi pe care tu sã-i înmulþeºti, sã nu-i îngropi“. Acest eveniment a constituit pentru mine o mare
dilemã. Eu gândeam sã gãsesc în viaþa mea un om care a vorbit cu Dumnezeu, iar acum sã ajung chiar eu sã vorbesc
cu Dumnezeu? Sã fie acesta cuvântul lui Dumnezeu? Ce trebuia sã fac acum? Aceste întrebãri mi-au chinuit sufletul
mult timp. 

Am luat parte la multe vorbiri cereºti. Umilinþele prin care ea a trecut ne-au fost povestite în multe împrejurãri
de ea sau de creºtinii care au fost de faþã la aceste întâmplãri. Pe mulþi creºtini i-am auzit spunând cã în închisoarea
de la Plãtãreºti Dumnezeu lucra prin ea ºi le vorbea celor de faþã. Ca s-o reducã la tãcere, îi puneau un cãluº de fier
în gurã, dar n-au reuºit sã opreascã glasul lui Dumnezeu. Altãdatã i-au pus la subþiori bile de metal, fierbinþi, dar n-au
putut sã-i opreascã vorbirea, ºi nici sã-i facã vreo ranã. A fost aruncatã într-un lac cu ºerpi, ca s-o mãnânce, dar pe
acel lac s-a agãþat de o buturugã de lemn ºi a stat pe ea o zi ºi o noapte, iar ºerpii veneau pânã aproape de ea, dar
nici unul nu i-a fãcut nici un rãu, aºa cum odinioarã leii nu i-au fãcut rãu proorocului Daniel. La spitalul Nr. 9 din
Bucureºti i-au fãcut injecþii alterate ca s-o omoare, dar injecþiile nu ºi-au fãcut efectul, pentru cã puterea lui Dumnezeu
lucra prin ea ºi nu simþea nici o durere în timpul torturilor, aºa ca mulþi dintre mucenici. 

Cu toate cã în satele prin care a trecut ea cu aceastã lucrare din cer se umpleau bisericile cu popor, mulþi preoþi
nu au crezut-o, ba chiar au hulit-o. Dumnezeu ne îndemna prin glasul ei ca tinerii ºi tinerele sã meargã la mãnãstire,
ca toþi sã citim rugãciunile din Ceaslov ºi psalmii din Psaltire, dar în toate împrejurãrile oamenii se împãrþeau în
douã cete: unii o ascultau ºi îi urmau sfaturile, alþii, fie cã o ascultau, dar nu-i urmau sfaturile, fie cã n-o ascultau ºi
huleau. Atunci am înþeles de ce oamenii sunt atât de rãi astãzi, pentru cã la început au fost douã popoare: unul bun,
din Set, ºi altul rãu, din Cain. Cei buni s-au numit fiii lui Dumnezeu, iar cei rãi s-au numit fiii oamenilor, adicã
lumea fãrã Dumnezeu, ºi orice amestecare între aceste douã popoare n-a fost pe placul lui Dumnezeu. De aceea a
avut loc ºi potopul. În aceastã formã a evoluat omenirea pânã în zilele noastre. Acum am gãsit ºi rãspunsul la
întrebarea copilãriei mele: „De ce au omorât oamenii cei rãi pe Dumnezeu?“. Iatã cã am înþeles ºi mai multe,
anume faptul cã pentru acest mare pãcat, Dumnezeu a rostit blestem pentru poporul acela (Psalmii, 68/19-33; Ev.
Matei, 21/43; Ev. Luca, 20/9-16), iar despre taina Noului Ierusalim (Apocalipsa, cap. 21) am aflat cã va fi în România. 

Aceastã fatã, Verginica, avea un suflet atât de bun cã nu se supãra pe nimeni, oricât rãu i-ar fi fãcut, ºi era atât
de blândã încât cu dreptate toþi o numeau: mama Verginica. Uneori, când îmi punea unele întrebãri, mã privea
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atentã, cu o privire deosebitã, aºteptând rãspunsul meu, ºi prin aceastã atitudine simþeam cã întrebarea nu este de la
ea ºi înþelegeam sã fiu cât mai sincer, mai ales cã în multe cazuri ea nu avea de unde sã ºtie rostul sau sensul
întrebãrii. În aceste situaþii îndrãzneam s-o întreb de ce îmi pune asemenea întrebãri, ºi îmi rãspundea cã Domnul a
pus-o sã mã întrebe. Mi-a explicat cã în cazul în care intervine Domnul sã-i spunã ceva, o face atentã, ºi apoi îi
vorbeºte. 

Eram în armatã, în postul sfintelor Paºti, ºi mã gândeam cã ceilalþi creºtini au posibilitatea sã se împãrtãºeascã
acum, pe când eu, nu, ºi o rugam în sinea mea pe mama Verginica sã mã ajute ºi pe mine în realizarea acestei dorinþe.
Au trecut doar câteva zile de la rugãciunea mea. În unitate s-a þinut un examen pentru gradul de caporal, la care am
rãspuns foarte bine, ºi am cãpãtat pe neaºteptate o permisie de cinci zile ºi am plecat acasã ºi mi-am împlinit dorinþa. 

Dupã ce m-am cãsãtorit, mama Verginica a devenit naºa mea. La o vorbire a Domnului, gãzduitã în casa mea,
Domnul ºi Maica Domnului m-au întrebat dacã doresc sã am un nume de sfânt, ºi cã mã lasã sã-mi aleg eu acest
nume. Mi-am adus repede aminte de timpul copilãriei, când Domnul m-a strigat: „Petricã!“, ºi am rãspuns:
„Doamne, Petru vreau sã-mi fie numele, cã tot Tu mi l-ai dat“. I-a spus ºi soþiei mele sã-ºi aleagã un nume, iar ea
l-a ales pe Nicolae, cãci o cheamã Niculina, ºi Dumnezeu ne-a spus sã serbãm în fiecare an aceastã zi (3 decembrie),
cã e ziua în care am cãpãtat nume noi. 

Când a venit vremea copiilor, Domnul ne-a spus cã vom avea trei fii, la care sã le punem numele Vasile, Gri-
gorie ºi Ioan, dar sã nu mã supãr dacã printre ei va fi ºi câte o fatã, lucru care s-a împlinit, mai puþin cu Ioan, pentru
cã, dupã aceastã învãþãturã, am înþeles cã ziua Domnului este foarte aproape, ºi am hotãrât mai bine sã împlinim
profeþia de la sfântul evanghelist Matei (Ev. Matei, 24/19-22 ºi 37-39) ºi din epistole (I Corinteni, 7/29; II Petru, 3/13)
referitoare la curãþenia trupeascã. 

Într-una din zile un copil de al meu a avut temperaturã mare, ºi am hotãrât sã chem Salvarea, dar mi-am adus
aminte de învãþãturile Maicii Domnului, am luat sfânta agheasmã mare, am uns copilul pe tot corpul, i-am zis
rugãciunea „Tatãl nostru“, iar dupã câteva minute copilul s-a însãnãtoºit. 

Mai pot mãrturisi cã am cunoscut de la Domnul, prin aceastã gurã, cu mai mult de zece ani înainte de a se
împlini, cã Ceauºescu va pieri tragic ºi cã dupã el va veni altul, care va fi mai rãu decât el, dar care va sta la condu-
cere puþinã vreme. Dupã ce am vãzut împlinindu-se în decembrie ’89 mai întâi prima parte a proorociei, aºteptãm
cu încredere cã se va împlini ºi cealaltã parte a proorociei. 

Când eram copil, am luat parte la o vorbire a Domnului prin naºa Verginica ºi am vãzut cã Domnul a chemat-o
pe Maria Dimovici din comuna Mãneºti, care era bolnavã de cancer, ºi a spus acestei femei sã punã mâna pe aceastã
proorociþã ºi a întrebat-o dacã poate crede cã Dumnezeu o va face sãnãtoasã. „Cred, Doamne“, a rãspuns femeia,
ºi din acel moment femeia s-a vindecat, ºi trãieºte ºi astãzi. O altã femeie vindecatã de Domnul, tot de cancer, prin
naºa Verginica, a fost Cârlan Maria, din oraºul Moreni. Vãzând cã în acest loc se petrec evenimente miraculoase,
am rugat-o pe naºa Verginica sã le spunã pe toate la cineva, împreunã cu aspecte din viaþa ei, spre a fi scrise ºi ºtiute
în viitor, iar ea din modestie creºtineascã mi-a spus: „Ai rãbdare, cã va veni vremea sã se scrie toate acestea spre
mãrturie“. 

Într-un timp se discuta prin lume cã unele persoane au avut diferite descoperiri, vise ºi vedenii. Atunci
Domnul prin naºa Verginica ne-a explicat, pentru a nu fi înºelaþi de duhuri rele, urmãtoarele: când ne apare un sol
vestitor, trebuie sã ºtim dacã acesta e de la Dumnezeu, ºi putem sã îl identificãm pe cel venit de la Dumnezeu dacã
apare în luminã albã sau galben strãlucitor, ºi niciodatã în veºmânt roºu. Dupã aceasta, spre a ne clarifica mai bine,
sã cerem parola, adicã: „Binecuvinteazã!“. Dacã este Unul din Sfânta Treime, va rãspunde: „Binecuvântat sã fii, în
numele Tatãlui, al Fiului ºi al Sfântului Duh!“, iar dacã este altcineva, trimis din cer, va rãspunde: „Domnul sã te
binecuvinteze, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh!“. Dacã nu va fi nici unul dintre aceºtia, ºi este
duhul rãu, acela nu poate sã binecuvinteze în numele lui Dumnezeu, ºi va dispãrea imediat. Aceasta constituie
pentru noi, creºtinii, un fel de parolã pentru a nu fi înºelaþi de duhuri rele. 

Este adevãrat cã prin acest loc al lucrãrii lui Dumnezeu prin mama Verginica au trecut în perioada anilor 1955-
1980 foarte mulþi creºtini. Unii au venit din curiozitate, alþii au crezut ºi au împlinit, iar alþii au hulit, dar nu e de
mirare acest lucru, pentru cã e normal sã fie ºi din aceia care sã nu creadã, fiindcã nu sunt de aici, din acest popor.
Ei sunt dintre fiii oamenilor, sunt din lume. De aceea striga Domnul mereu: «Ieºiþi din lume, poporul Meu!»,
bineînþeles, cu faptele, nu cu trupul. Acelora nu le convin anumite rânduieli lãsate de Dumnezeu (Isaia, 3/16-24; I
Timotei, 2/9-10) ºi încearcã sã-ºi justifice necredinþa prin diferite pretexte: ba cã e spiritism, ba cã e prooroc mincinos,
ba cã e de la diavolul, ba cã e sectã în sânul bisericii. Aºa era numit ºi poporul Domnului când El era cu trupul pe
pãmânt: „secta Nazarineanului“, ºi L-au rãstignit. 

Dacã acum aceastã lucrare apocalipticã a lui Dumnezeu pentru redresarea spiritualã a României ºi prin aceasta
a întregului glob pãmântesc (Isaia, 2/1-5; Daniel, 12/1-5) mai poate fi numitã sectã, aceasta nu este alta decât tot aceea
a Nazarineanului (Apocalipsa, cap.7). ªi dacã se va mai gãsi ºi astãzi un Iuda, un Anna, un Caiafa ºi un Pilat, lucru
deloc imposibil, având aceste descoperiri din sfânta Scripturã prin mama Verginica, eu mãrturisesc cã de data aceasta
cei care vor învinge sunt: Mielul ºi „secta“ Lui, adicã cei rãscumpãraþi prin sângele Lui (Apocalipsa, cap.15). 
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*
Mã numesc Creaþa Constantin, din comuna Mãneºti, judeþul Dâmboviþa, ºi mãrturisesc înaintea lui Dum-

nezeu ºi în frica de Dumnezeu toatã lucrarea care s-a fãcut în casã la mine prin vasul lui Dumnezeu, Virginia. 
În anul 1957 vasul lui Dumnezeu, Verginica, prin porunca lui Dumnezeu a venit în casa mea, iar Domnul a

vorbit prin ea ºi a spus: „Fiule Constantin, în fântâna din curtea ta a secat apa, ºi vãd cã îþi este greu de apã. O, mãi
copilaºii Mei, e greu fãrã apã. Du-te, fiule, ºi sapã numai un picuþ, cãci izvorul este deasupra. Curãþeºte-o, ºi va veni
apã“. Dupã terminarea vorbirii Domnului, am intrat în fântânã ºi am curãþit un strat mic de pe fundul ei ºi am ieºit.
Dupã o zi am trimis copilul sã se uite în fântânã, ºi copilul a strigat: „Tãticule, este apã în fântânã!“. M-am dus ºi
am scos apã limpede ca vioreaua ºi am început sã plâng pentru mila ce a fãcut-o Dumnezeu cu mine, pãcãtosul. 

În anul 1958 aveam un bãiat care nu vorbea ºi nu auzea. M-am dus cu el pe la doctori, dar în zadar; copilul
era nãscut mut ºi surd. M-am dus la casa lui sora Verginica, ºi Domnul a vorbit prin cuvântul Sãu: „Fiule Constan-
tin, vrei sã mergi la doctor cu copilul?“. Iar eu I-am zis: „Doamne, am venit la Tine. Eu cred cã Tu poþi“. ªi Domnul
a spus: „Din ceasul acesta copilul tãu va vorbi ºi va auzi. Prin credinþa ta s-a vindecat“. ªi aºa a fost; bãiatul meu
vorbeºte ºi aude. Apoi mi-a zis: „Fiule Constantin, Mã primeºti în casã la tine sã fac lucrarea Mea?“.

Dupã douã luni Verginica a fost arestatã de securitatea comunistã în timpul unei vorbiri cereºti la Întorsura
Buzãului. Eu am cugetat: „N-a mai venit Domnul cu grãirea Sa, aºa cum mi-a spus“. Dupã ºase luni Verginica a
fost eliberatã, ºi m-am dus la cãsuþa ei, ºi Domnul mi-a spus: „Fiule Constantin, de ce te-ai îndoit cã n-am mai venit
cu Verginica la tine? cãci cuvintele Mele nu rãmân neîmplinite. Cerul ºi pãmântul trec, dar cuvintele Mele nu vor
trece“. Atunci mi-am adus aminte de ce-mi spusese Domnul ºi am plâns de bucurie, cã Domnul avea sã vinã în casa
mea din nou. ªi dacã a venit, din nou ne-a întãrit pregãtirea sufleteascã ºi trupeascã, sã nu avem beþie, duºmãnie,
curvie, sã nu cãlcãm zilele de post, lunea, miercurea ºi vinerea, ºi sã þinem întregi cele patru posturi din an, mergând
în toate serbãrile în sfânta bisericã, mulþumindu-I lui Dumnezeu pentru toate bunãtãþile Sale. Amin. 

*
Este în firea omului, ca o lege a existenþei sale, sã caute a se întoarce în grãdina din care a fost alungat. De

aceea am gãsit cu cale sã mãrturisesc despre binele ce mi l-a fãcut mie Domnul, apropiindu-mã pe mine, neputin-
ciosul ºi nevrednicul, de lumina vieþii, coborâtã de la Dumnezeu la acest sfârºit de întuneric. 

Cu o searã înaintea întâlnirii cu cuvântul lui Dumnezeu de la Pucioasa (anul 1986), am avut un vis: eram la
biserica din Ghelari, unde, de fapt, mã aflam. Veniserã douã autocare cu turiºti. Aceia au coborât, ne-au îmbrãþiºat
ºi au întins o masã mare în partea de rãsãrit, în curtea bisericii. La acea masã cu noi era ºi Domnul Iisus Hristos.
L-am rugat ºi pe pãrintele Florea, preotul bisericii Ghelari, sã stea cu noi la masã, dar ne-a refuzat spunând cã e
ocupat. Acesta mi-a fost visul. A doua zi au venit douã autoturisme cu credincioºi. Am remarcat chipuri blânde ºi
naturale de creºtini ortodocºi, au intrat în casã, s-au închinat la icoane sãrutându-le, ºi apoi au stat de vorbã cu noi.
Între ei era ºi o femeie în vârstã, cu un chip deosebit de blând, foarte tãcutã, intervenind foarte rar în discuþie ºi tre-
sãrind adesea, ca ºi cum vorbele pe care le spunea le-ar fi auzit într-o ºoaptã tainicã. Aceea era mama Maria, sora
sfintei Virginia, femeie prin care Domnul a binevoit sã conducã mai departe poporul spre grãdina Edenului, nu doar
pe Adam ºi Eva, cei proaspãt izgoniþi dupã facerea lor de cãtre Dumnezeu, nu doar poporul Vechiului Testament, ci
întreg poporul creºtin al Noului Ierusalim (poporul Domnului). Cuvintele pe care le-am auzit din gura acestei femei
erau cuvinte pline de iubire cereascã, de înþelepciune ºi de amãrãciune. În ele regãseam Noul ºi Vechiul Testament
la un loc, suferinþa ºi bucuria într-o suprapunere cosmicã. Totul semãna cu o capodoperã nesemnatã, al cãrei autor
genial se ascundea dupã cuvintele simple, atribuite unui oarecare. Cui îi puteau aparþine acele cuvinte care îndem-
nau la credinþã fierbinte, la respectul faþã de trãirea creºtinã? Acele cuvinte fãceau apologia bisericii creºtine mântui-
toare, dar în acelaºi timp deplângeau preoþii care nu mai slujesc dupã dreapta rânduialã. Reveneau tot timpul ca un
laitmotiv cuvintele: «Credeþi cã Eu sunt Dumnezeu? Credeþi cã mâinile Mele sunt strãpunse de cuie ºi acum? O,
dacã aþi vedea genunchii Maicii Mele cum sângereazã stând în faþa tronului ceresc ºi rugându-L pe Tatãl sã mai
þinã încã puþin lumea! O, nu mai pot!». Erau cuvinte care veneau din interiorul ºi din afara acelui trup; parcã
aparþineau ºi nu aparþineau acelei fiinþe care, când se trezea, semãna cu un albatros aºezat pe o suprafaþã terestrã.
Spre sfârºitul cuvântului ceresc acea voce îl chema insistent pe pãrintele Florea, care refuzase sã vinã sã asculte. De
faþã, în afarã de noi, era maica preoteasã, fiul pãrintelui Florea, cu soþia ºi copiii. Dupã consumarea acestor momente
râvna noastrã pentru mântuire a crescut, dar s-au înmulþit ºi ispitele. 

O bunã bucatã de timp ne-am luptat cu îndoiala în ce priveºte aceastã lucrare, dar dragostea de Dumnezeu a
biruit ºi n-am mai pus sub semnul întrebãrii provenienþa divinã a acestor cuvinte, cãci cunoscut este, recunoaºtem
capodopera dupã cuvinte, nu dupã semnãturã. 

În scurta noastrã ºedere la biserica din Ghelari-Hunedoara, timp în care am lucrat o poartã monumentalã, am
avut multe întâmplãri miraculoase, din care relatez numai douã. Odatã, un cãlugãr pribeag (Gherasim), venind la
biserica din Ghelari, a înnoptat la noi ºi ne-a spus urmãtoarea revelaþie: se fãcea cã sfântul Nicolae era în faþa
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porþilor terminate, iar deasupra lor era scris „România, þarã sfântã; România, þara Noului Ierusalim“ pe fundalul
tricolorului nostru. În faþa porþilor se adunaserã mulþi potrivnici care voiau sã le deschidã, dar cum se atingeau de
ele, se cobora foc din cer, care îi carboniza. Cãlugãrul spunea cã porþile nu se vor lucra pentru biserica din Ghelari,
ci vor fi duse în alt loc. Atunci nu înþelegeam ce înseamnã aceastã tainã. 

Odatã a venit la noi o femeie bolnavã, care susþinea cã a fost trimisã de Maica Domnului în urma unei reve-
laþii, spunându-i-se cã la Ghelari va afla biserica cu 33 de cupole, dar am reþinut ideea, folosind-o ca temã plasticã
mai apoi în multe lucrãri de ale mele. 

Biserica ridicatã din porunca lui Dumnezeu la Pucioasa are 33 de arcade-cupole, iar poarta aºezatã în partea
de sud este poarta lucratã la Ghelari, pecetluind intrarea pentru cei care nu se supun legãmântului coborât de la
Dumnezeu pentru acest loc sfânt. Dupã ce Domnul a coborât planul temeliei bisericii, ºi în timp ce eu lucram la
proiect, nereuºind sã ajung la un rezultat satisfãcãtor, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât prin ucenicii lui Verginica,
vieþuitori în aºezãmântul de la Pucioasa, ºi mi-a spus sã-mi amintesc de o revelaþie privind o bisericã cu 33 de
cupole, ºi astfel Domnul ªi-a împlinit planul construcþiei bisericii. 

În ce priveºte configuraþia plasticã ºi simbolicã a celor ce se împlinesc în acest loc, impresia mea (neavizatã
din punct de vedere teologic) este cã spaþiul supus dezbaterii reprezintã prototipul unui spaþiu edenic în care pomul
vieþii (izvorul vieþii) reprezintã cuvintele coborâte de la Dumnezeu, iar tipul de existenþã pe care ni-l cere Dumnezeu
este condiþia obligatorie pentru reîntoarcerea noastrã la relaþia Adam-Eva înainte de sãvârºirea pãcatului. Acelaºi tip
de armonie se poate remarca ºi în cadrul creaþiei lui Constantin Brâncuºi. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt am mãrturisit acestea eu, robul lui Dumnezeu, Zidaru
Marian, din mila lui Dumnezeu sculptor ºi arhitect al acestui loc. Amin. 

*
Mã numesc Victoria Zidaru ºi voi încerca sã mãrturisesc cum a început legãtura mea cu aceastã lucrare

sfântã. 
Eram la Ghelari, lucram o poartã monumentalã de ºase metri, cu Marian ºi cu un grup de ucenici, poartã care

a fost revelatã de Dumnezeu atât lui Marian, cât ºi altor persoane care au întãrit convingerea cã lucrarea noastrã este
comandatã, am putea spune, de cer. Însãºi abandonarea Bucureºtiului ºi venirea noastrã la Ghelari a fost parcã
ajutatã ºi cerutã din cer, cãci nici unul din noi nu s-a împotrivit, nu ne-a venit greu ºi nu am regretat, ºi am urmat
acest îndemn parcã ajutaþi ºi mângâiaþi de o putere divinã. 

Încã de când eram în Bucureºti auzisem cã în România se petrece un miracol, cã undeva vorbeºte Dumnezeu
ºi comunicã oamenilor învãþãturi ºi taine. Aceastã veste a trezit în noi o mare dragoste ºi aºteptare. Parcã ºtiam cã
trebuie sã ne întâlnim cu aceastã formã de manifestare a Domnului. N-a trecut mult, ºi la trei sãptãmâni de la venirea
noastrã la Ghelari purtãtorii de Dumnezeu ºi vasul lui Dumnezeu, care atunci era mama Maria, au venit, ºi Domnul
ne-a strigat ºi ne-a vorbit. Am simþit din primul moment, prin fiorul inimii, cã este Dumnezeu. Pacea ºi dragostea
care m-au cuprins atunci nu le-am mai simþit aºa pânã atunci. Era ca ºi cum s-a deschis un nou canal de înþelegere
ºi cunoaºtere, s-a produs o contopire, o unire, o cununie tainicã pe care n-o pot explica. Am cunoscut cã este Dom-
nul ºi L-am urmat din ce în ce, miratã ºi copleºitã de mãreþia Lui. Cu cât a trecut timpul ºi ni s-au descoperit mai
multe, cu atât m-am simþit mai datoare faþã de El. Ce s-a întâmplat cu noi atunci, a fost ca un dar, darul de a-L putea
iubi ºi urma pe Domnul. De atunci viaþa noastrã a fost un ºir de minuni pe care Domnul le-a fãcut cu noi, dar ºi de
probe ºi ispite în acelaºi timp, foarte grele ºi complexe, dar pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi intervenþia vizibilã
a Lui, le-am trecut. 

Aceastã ºedere a noastrã la Ghelari o numim ca pe o ºcolarizare, ca pe un exerciþiu de lucru de la Duhul Sfânt.
Acolo am învãþat sã desluºim cum lucreazã Duhul Sfânt asupra sufletului omenesc, dialogul lui Dumnezeu cu omul
prin Duhul Sfânt sau, mai exact, cum Se poate recunoaºte Duhul lui Dumnezeu de duhul satanei. Am simþit cã prin
ucenicii lui mama Verginica Dumnezeu a trecut la o formã mai complexã de manifestare, mai elevatã ºi mai
simbolicã, ideile fiind destul de greu de înþeles dacã nu ai o practicã de viaþã creºtinã, o conduitã cerutã de Dumnezeu
prin aceastã coborâre de cuvânt ceresc, conform canoanelor bisericii ortodoxe. ªederea noastrã la Ghelari a fost de
trei ani încheiaþi: 22 iulie l987 – 22 iulie l990, datã când a murit pãrintele Florea, eveniment dupã care a trebuit sã
pãrãsim locul, fiind expulzaþi de cãtre oficialitãþi, pe baza unor înscenãri. Am înþeles mai târziu cã acesta a fost planul
lui Dumnezeu, cãci noi eram chemaþi spre locul sfânt al lui Dumnezeu, unde trebuia construitã prima piatrã a noului
aºezãmânt românesc, Biserica Noului Ierusalim sau, mai exact, Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, dupã cum o
numeºte Domnul. Imediat ce am ajuns din nou în Bucureºti, am înþeles cã am fost aduºi de Dumnezeu pentru a pune
umãrul nostru la ridicarea acestei minuni, ºi aºa am fãcut. Nu ne-a fost uºor la început, dar minunile s-au þinut lanþ,
ºi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu se împlinea numaidecât, iar sfânta Virginia ne însoþea pretutindeni cu ocrotirea ei
vizibilã. Am vãzut marea desfãcându-se ºi apele retrãgându-se pentru a trece, cãci cum aº putea sã numesc altfel toate
cele care s-au lucrat, cum toate uºile se deschideau, toate se finalizau, dupã cuvântul rostit din cer. 

Mãrturisirile creºtinilor, la 25 martie 1995 77



Închei mãrturisirea mea, deºi toate pe care ni le-a fãcut cunoscute nouã Domnul prin aceastã lucrare sfântã ar
putea fi subiectul unei cãrþi cereºti, cu precizarea cã numai atunci o revelaþie este adevãratã, când ea se împlineºte
sau când este confirmatã ºi din altã sursã. 

Când erau gata planurile bisericii ºi când deja începuse construcþia, pe la sfârºitul lui septembrie, anul 1991,
un oarecare creºtin ne-a adus la atelierul din Bucureºti desenul unei revelaþii care reprezenta muntele Sionului
ceresc, desen fãcut de un oarecare creºtin Radu, în urma revelaþiei ce o avusese în data de 7 septembrie un creºtin
pe care noi nici astãzi nu-l cunoaºtem, deºi este din Bucureºti. Desenul este aproape identic, aproape cu aceeaºi
structurã de construcþie ca ºi biserica Noului Ierusalim, ridicatã la Pucioasa. Apoi cuvântul coborât de Domnul a
fost cã biserica se va ridica în trei luni, ºi aºa a fost; cã vom aduce prin minune poarta de la Ghelari, ºi aºa a fost;
cã nu va fi foarte uºor înþeleasã aceastã coborâre dumnezeiascã, aceastã vorbire în Duh a Domnului, ºi aºa a fost. 

*
Mã numesc Sandu Dan, din Drãgãneºti, Teleorman. Am 25 de ani ºi sunt ucenic sculptor al lui Marian. 
Aºa cum se ºtie cã Evangheliile n-au consemnat toate faptele ºi minunile Mântuitorului ºi, cu siguranþã, vieþile

sfinþilor nu cuprind întreaga trãire ºi sfinþire a sfinþilor respectivi, tot aºa ºi cei ce scriu despre ceea ce a fost ºi este
mama Verginica, nu pot consemna decât o parte din lucrarea dumnezeiascã ce a locuit în vasul ei de lut. Voi încerca
ºi eu sã constitui aceste câteva rânduri într-o picãturã de apã, alãturi de celelalte picãturi, încât sã formeze acea
ploaie binefãcãtoare. 

Fiind o fire meditativã ºi contemplativã prin însuºi harul dat de Dumnezeu de a picta ºi a reprezenta prin artã
ceea ce El binevoieºte, de multe ori reflectam asupra unor lucruri care pentru vremea aceea mi se pãreau închise ºi
poate inexistente, în afarã de a fi reprezentate artistic. Gândeam fãrã sã vreau la un loc special, la un fel de paradis
în care oamenii sã nu mai trãiascã animaþi de dorinþe reduse la plãceri trecãtoare, ci sã trãiascã într-o armonie
deplinã prin iubirea ºi purtarea de grijã a lui Dumnezeu. Visuri de copil? Nu. Pentru cã în anul 1987, fiind la biserica
Ghelari ca sculptor ucenic la lucrarea porþii pentru decorarea intrãrii principale, i-am cunoscut pe cei ce erau urmaºi
ai proorociþei Verginica. Întocmai cum apostolii duceau vestea învierii lui Iisus Hristos, aºa ºi aceºti ucenici vesteau
acolo unde erau trimiºi de Însuºi Dumnezeu. Am rãmas uimit. Nu-mi venea a crede cã existã posibilitatea acelui
paradis, devenitã dintr-o datã virtual palpabilã ºi vizibilã. Am crezut ºi eu cuvintelor cereºti, ºi m-am fãcut urmaº
acestor urmaºi întru înviere. 

Eram încã în strâmtorarea ateist-comunistã, de înãbuºire a oricãrei deliberãri spirituale. De aceea Dumnezeu
lucra, dar lucra cu greu, astfel încât sã ne fereascã de mâinile care deja erau întinse sã ne înºface. Posibilitatea acelui
paradis de care am vorbit mi-a fost întãritã de poveþele pe care le vesteau aceºti oameni: feciorie, nemâncare de
carne, oprire de la orice bãuturã alcoolicã, în afara vinului curat, din struguri, Împãrtãºanie cât mai des, condiþii mai
mult sau mai puþin cunoscute de mine în acea vreme, condiþii în totalitate conforme cu trãirea bisericii ortodoxe
întru adevãrul ei, unele din ele proprii doar monahismului ºi care acum puteau fi îndeplinite ºi de cei ce voiau sã se
apropie de trãirea lui Iisus Hristos. 

Dupã cãderea cortinei comuniste, în vara anului 1990 a trebuit sã pãrãsesc cetatea din Ghelari ºi sã-L urmez
pe Dumnezeu în chiar locul izvorului cuvântului Sãu din localitatea Pucioasa. Mergeam apoi des la cimitirul
bisericii din sat, la mormântul sfintei Virginia. Aprindeam lumânãri ºi mã rugam ei pentru ajutor sã pot urma aceastã
lucrare cereascã. De fiecare datã mireasma sfântã persista deasupra pietrei care-i acoperã trupul. Într-o searã, când
m-am dus la mormânt împreunã cu un creºtin din aceastã comunitate, am auzit împreunã cu el glasul ei spunân-
du-ne: „Voi veniþi aici la mine, ºi eu sunt mereu la voi“, întocmai cum îngerul Domnului le-a spus mironosiþelor:
„Ce cãutaþi pe Cel viu între cei morþi?“. Am înþeles cu toþii cã ea este ocrotitoarea ºi pãzitoarea îndeaproape a
noastrã, a celor ce suntem stãtãtori ºi veghetori peste acest aºezãmânt sfânt. Cu siguranþã, sunt multe simþirile ºi
trãirile care ar trebui consemnate, cuvintele coborâte din cer care ne înºtiinþeazã tot ceea ce avem de fãcut, cãci
Dumnezeu rosteºte cuvântul, ºi apoi îl împlineºte. 

O altã laturã pe care aº vrea sã o consemnez este activitatea artistic-religioasã pe care o desfãºor în locaºul
Domnului. Îmi amintesc de vremea când aspiram spre dezvoltarea cunoºtinþelor mele prin urmarea Academiei de
Arte Frumoase din Bucureºti. Dar Dumnezeu m-a oprit. Mulþi, poate majoritatea, nu înþeleg lucrãrile lui Dumnezeu.
Cu toate cã mi-a fost greu, pentru cã deja mã vedeam la capãt de drum, realizat ca sculptor cu oarecare greutate
profesionalã, m-am conformat cuvintelor lui Dumnezeu ºi am renunþat, preferând sã vãd ulterior urmãrile acestei
opriri pe care mulþi ar critica-o ºi ar spune cã Dumnezeu nu opreºte de la drumul de a cunoaºte, de a te realiza
profesional. Aºa este, dar când este în pericol însãºi mântuirea sufletului, Dumnezeu poate interveni. Ulterior El m-a
înºtiinþat cã, dacã plecam la facultate, cu timpul m-aº fi depãrtat, dând de gustul succesului lumii moderne. Acum
am vãzut urmarea, cãci odatã cu porunca zidirii bisericii, turnul de mãrturie al acestei lucrãri de mântuire,
Dumnezeu a spus cã eu voi realiza pictura îngereascã a acestei biserici. Aºadar, am fost pãstrat spre a sluji dupã
cuvântul Domnului. Nu sunt un caz izolat, pentru cã toþi cei ce suntem vieþuitorii acestui sfânt aºezãmânt am fost
opriþi de la îndeletnicirile pe care le aveam odinioarã, ca sã-I urmãm întocmai Lui, aºa cum pe vremea trupului Sãu
chema pe viitorii apostoli, unora spunându-le: „Lasã morþii sã-ºi îngroape morþii lor, iar tu vino dupã Mine“.
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În afara lucrului pe care l-am închinat Domnului (pictura bisericii dupã planul dat de El), pictez ºi sculptez
cruci. Tot din porunca Domnului am realizat ºi icoana sfintei proorociþe Virginia, în mai multe ipostasuri. În acest
locaº, precum ºi în locurile în care se mai aflã ele, aceste icoane se constituie în prezenþe vii, cei ce le deþin putând
mãrturisi ajutorul ºi mângâierea în tot lucrul, fiind icoane fãcãtoare de minuni. 

Poate cã aceastã mãrturisire, poate cã ºi celelalte vor stârni pãreri pro sau contra. Rãmâne de vãzut cine va
vorbi ºi pentru Dumnezeu. Pictura poate fi ºi ea consideratã ca nefiind canonicã, deoarece întâlnim sfinþii
reprezentaþi ca îngeri, heruvimi, serafimi. Prin cuvântul ceresc avem lãmurirea cã este un lucru nou. Dacã în acatiste
sfinþii sunt numiþi îngeri sau heruvimi, ce rãu este sã-i reprezentãm în stare cereascã? În rest, chipurile lor respectã
stilul curat bizantin, ca de altfel întreaga picturã. Literatura, muzica, au o libertate de exprimare mult mai largã decât
arta vizionar-religioasã. Se pot aduce noutãþi iconografice fãrã a demitiza, ci, dimpotrivã, fãcând o redimensionare
a artei bizantine, la cuvântul lui Dumnezeu. 

*
Mânatã de iubirea dupã Dumnezeu, îmi gãseam liniºtea sufletului în citirea cãrþilor sfinte. Mângâierea mea

cea mai mare a fost sfânta Scripturã. Ore întregi citeam ºi rãmâneam uimitã vãzând cât de minunat a lucrat
Dumnezeu în mijlocul oamenilor dintotdeauna. Am vãzut cât de mult a iubit Dumnezeu pe om, încât Se cobora la
el cu sfaturi ºi porunci dumnezeieºti, care se înnoiau mereu, de la începutul veacurilor ºi pânã astãzi. A folosit
Dumnezeu vase alese, pe care le-a curãþat, ºi apoi le-a folosit ca sã înveþe prin ele poporul ºi sã-l cãlãuzeascã pe
calea vieþii. De multe ori mã gândeam ce bine ar fi ca Dumnezeu sã mai coboare astãzi ca ºi atunci cuvânt ceresc!
poate am fi mai buni ºi mai credincioºi, dar îmi aminteam de Evanghelia cu bogatul nemilostiv ºi cu sãracul Lazãr,
cum Dumnezeu a spus: «Au pe Moise ºi pe prooroci; sã asculte de ei. Dacã pe ei nu-i vor asculta, nici de ar învia
un mort nu se vor îndrepta». Am înþeles cã ºi atunci nu de toþi oamenii erau crezuþi proorocii, dar Dumnezeu, cum
a lucrat în toate vremurile, ascuns, ºi a þinut cuvintele Sale divine pentru cei pe care El i-a vãzut cã vor sã-L urmeze
ºi sã-L asculte, aºa a lucrat ºi astãzi, cãci spre uimirea mea ºi, totodatã, spre bucuria mea, Domnul mi-a descoperit
ºi mie cã ºi astãzi lucreazã pe pãmânt în chip tainic, cã ºi astãzi are, ca pe vremea sfântului Ilie, suflete ºi inimi care
nu ºi-au plecat genunchii ºi inima în faþa stãpânitorilor necredincioºi ai vremii. ªi astfel, prin rânduialã divinã am
cunoscut vasul ales din vremea de sfârºit, care se numeºte proorociþa Virginia. Pot spune cã nu a fost numai prooroc,
ci mai mult decât prooroc, deoarece ea fost purtãtoarea Duhului lui Dumnezeu vreme de 25 de ani (1955-1980). Am
cunoscut-o în anul 1979, în casa unor creºtini din Rãcãciuni, judeþul Bacãu. Am rãmas pãtrunsã de puterea Duhului
Sfânt, Care sãlãºluia în ea, de blândeþea ºi bunãtatea care o caracteriza, ºi mai ales de umilinþa ei. În acea zi Domnul
a coborât în ea prin cuvânt. În timpul vorbirii cobora peste ea un somn divin, iar Domnul prin gura ei vorbea cu noi.
Când vorbirea era pe sfârºite, Domnul spunea: „Treziþi trâmbiþa Mea!“. Atunci cineva o miºca, ºi ea se ridica ºi
întreba: „A vorbit Domnul?“. Orice lucrare începea aºa: «În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, pace
vouã!» ºi se termina cu cuvinte de binecuvântare: «Harul ºi pacea Mea sã fie peste voi toþi, amin». Erau cuvintele
Domnului Iisus Hristos, pline de învãþãturã sfântã. În ziua când am cunoscut-o era 10 august 1979, ziua mea de
naºtere. Dumnezeu a fãcut lucrarea cuvântului pentru noi, cei care nu mai luasem parte niciodatã la aºa ceva.
Domnul l-a strigat pe tatãl meu ºi pe mine ºi a zis: „Fiul Meu, Gavrilã, ai o fiicã; vrei sã Mi-o dai Mie? Vrei, tatã?“.
Pe moment tata a rãmas uimit; nu ºtia ce sã rãspundã. Dupã câteva clipe a zis: „Doamne, cum vrei Tu“. De atunci
am înþeles cã Domnul mã iubeºte ºi cã vrea sã-I urmez. 

În mine s-a petrecut o schimbare totalã. Gândul meu era numai la mama Verginica. Aº fi vrut sã stau numai
cu ea. Veneam uneori la Pucioasa sã ascultãm cuvintele Domnului, cãci noi locuiam în Moldova. Veneam mereu,
pânã într-o zi când Domnul ne-a chemat precum oarecând pe apostoli, ºi ne-a zis: „Lãsaþi case ºi rude, ieºiþi din
mijlocul lor ºi urmaþi-Mi“. Am ascultat glasul Domnului cu o încredere neclintitã, ºi astfel ne-am mutat la Pucioasa,
peste drum de casa lui mama Verginica. Un an de zile mi-am alinat durerile sufleteºti lângã patul ei de suferinþã; i-am
simþit puterea divinã care radia din ea. Când durerile o înteþeau, ea lua icoana Maicii Domnului în braþe ºi se ruga
de alinare. Domnul spunea mereu cã boala ei se datoreazã greºelilor creºtinilor, care erau ispãºite de ea în locul
nostru. 

De multe ori îmi spunea lucruri pe care eu le gândeam fãrã ca cineva sã mi le ºtie ºi mã îndrepta din multe
greºeli convingându-mã cã numai Duhul Domnului cunoaºte duhul omului. Odatã mi-a spus: „Mãmicã, Domnul
mi-a spus cã te va numi Filofteia“. Atunci n-am înþeles taina, dar dupã cinci ani aceastã profeþie s-a împlinit. M-am
dus la mãnãstire ºi am fost cãlugãritã. Numele meu de botez este Gabriela. Maica stareþã a avut în casã o monahie
care murise, Gabriela, ºi a zis cã nu-mi va schimba numele ºi mã va numi tot Gabriela, în amintirea rãposatei. Îna-
intea slujbei de cãlugãrie a venit pãrintele exarh ºi ne-a întrebat ce nume vom avea. Eu i-am spus: „Gabriela“. A
zis de ce tot acesta ºi nu altul, ºi am rãspuns cã maica stareþã aºa vrea, ºi nu vreau sã o supãr. Nu a mai spus nimic,
însã în seara cãlugãriei când m-a tuns, m-a strigat cu numele Filofteia-Gabriela. Am rãmas surprinsã, cã nimeni nu
ºtia taina aceasta. Mi-am adus aminte de cuvintele spuse de mama Verginica pe când nici vorbã nu era sã plec la
mãnãstire. 
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De multe ori mama Verginica stãtea de vorbã cu noi ºi pentru câteva clipe era ca ºi rãpitã, ºi apoi spunea ce
a vãzut. Multe vedenii ne povestea. Unele se împlineau mai repede; altele, mai târziu, iar altele se împlinesc în
vremea de astãzi. Despãrþirea ei de noi a fost ca o sabie care a rupt sufletele noastre, dar Domnul ne spusese de
multe ori cã va vorbi prin rãmurele. Nu înþelegeam, dar astãzi totul este desluºit. 

Dupã plecarea ei darul s-a mutat la sora ei, Maria, o fiinþã tot atât de bunã ºi de dulce ca ºi ea. Prin cuvântul
lui Dumnezeu, coborât prin sora ei, Maria, eu am mers la mãnãstirea Þigãneºti în ianuarie 1984, unde am stat 4 ani,
dar unde n-am mai putut duce viaþa cu care mã învãþasem acasã, în post ºi rugãciune, dupã canoanele cãlugãreºti,
fiind obligatã sã mãnânc carne ºi sã nu mai respect posturile cum le þineam acasã, dupã cuvântul Domnului. Plân-
geam ºi mã rugam la Dumnezeu ºi la Mama Verginica sã-mi uºureze durerea sufletului ºi sã nu mã lase sã fiu
doborâtã de ispite. Nu m-am gândit nici o clipã sã mã întorc înapoi acasã, ºi astfel am mers apoi la mãnãstirea
Ciorogârla, dar ºi aici am luat-o de la capãt cu ispitele ºi mi-am zis: „Dumnezeu, pe cine iubeºte mustrã ºi
pedepseºte“, ºi, ºtiind cã din porunca lui Dumnezeu am apucat pe aceastã cale sfântã, am ales din nou supunerea ºi
rãbdarea. Dupã trei ani la mãnãstirea Ciorogârla, tot prin porunca lui Dumnezeu prin aceastã lucrare cereascã am
fost trimisã ca ajutor preasfinþitului Irineu de la Cluj. 

Am crezut ºi voi crede în aceastã lucrare sfântã, orice împotrivire aº întâmpina. Noi, cei ce am cunoscut-o pe
mama Verginica, mãrturisim cã ea a fost vasul prin care Dumnezeu vrea sã-ªi trezeascã poporul cel de la sfârºit;
mãrturisim cã este trâmbiþã apocalipticã prin care Dumnezeu va încununa pe cei ce Îi urmeazã cu sfinþenie ºi cu
credinþã sfaturile ºi poruncile Sale. Pentru noi mama Verginica este scut ºi apãrare, este mijlocitoarea noastrã în faþa
Preasfintei Treimi. Ea este veneratã de noi ca sfântã ºi o vom sãrbãtori cu sfinþenie în fiecare an în ziua mutãrii ei
întru cele cereºti. Amin. 

Monahia Belinschi Gabriela

*
Sunt din Moldova, judeþul Bacãu, din pãrinþi creºtin-ortodocºi, care m-au învãþat din copilãrie iubirea de

Dumnezeu, de bisericã ºi de sfinþii care ne-au lãsat de-a lungul vremii leagãnul credinþei ortodoxe, singura cale care
poate asigura prin adevãrata ei trãire mântuirea sufletului. Din cei ºase copii, câþi eram la pãrinþi, pe mine mã stãpâ-
nea o mai mare iubire de Dumnezeu. Am simþit aceastã stare încã din copilãrie, ºi de aceea în tot timpul vieþii mele
n-am putut avea nimic mai drag ca pe Dumnezeu ºi toate frumuseþile care înseamnã Dumnezeu în înþelesul lor. 

Când aveam treisprezece ani, a murit mama, ºi de atunci am simþit mai mare iubire de Dumnezeu, de a-L avea
în suflet pe Domnul, singurul Care poate toate întru toþi. Îmi ziceam mereu: „Doamne, sã fii numai Tu în gândurile
mele, în inima mea, în voinþa mea, ca pe toate sã le sãvârºesc în voinþa Ta ºi nu a mea“. 

La vârsta de 21 de ani am cunoscut un tânãr de 23 de ani, un suflet care mi s-a pãrut dezlipit de el însuºi mai
mult decât mine, mai contopit cu cele frumoase care sunt întru Dumnezeu, ºi mi-am zis: „Doamne, eu Þi-am
fãgãduit viaþa mea, dar dacã este voia Ta, voiesc sã am pe cale acest tovarãº, cã eu sunt micã ºi slabã ºi nu pot
singurã pe drumul vieþii“. Am simþit cã Dumnezeu a venit în calea mea cu acest sprijin ºi ne-am unit prin taina
cununiei. Mai târziu am trãit o mare suferinþã ºi cu inima ºi cu trupul, cãci gândul de a avea un copil era de la noi
ºi nu de la Dumnezeu, dar copilul n-a trãit, iar eu am plãtit cu suferinþã grea, cãzând în mâna medicilor vreme de
trei ani, aºa cum este scris: «Cel ce pãcãtuieºte, sã cadã în mâna doctorului». Am plãtit cu lacrimi de cãinþã ºi cu
mare suferinþã trupeascã ascultarea glasului inimii noastre, ca apoi sã ne întoarcem spre fãgãduinþele fãcute
Domnului, spre fãgãduinþa curãþeniei trupeºti. 

Dupã multã vreme de suferinþã, în spital am avut un vis peste care n-am putut trece cu uºurinþã: stãteam cu
capul în þãrânã pe un câmp arat ºi mã rugam plângând ºi zicând: „Doamne, iartã-mi tot ce ai sã-mi ierþi“. Un glas
care venea din cer a spus: „Da, dar sã te atingã soarele pe creºtet“. M-am ridicat sã mã uit, dar soarele asfinþise.
M-am aºezat din nou plângând ºi cerând la Domnul sã asculte ruga mea. Apoi am auzit un vuiet uºor. Soarele se
întorsese de la asfinþit ºi s-a apropiat pânã deasupra capului meu ºi m-a atins. Am simþit cum a intrat în fiinþa mea
o cãldurã care-mi copleºise trupul firav de la suferinþã. Apoi mi-am revenit uºor ºi am zis: „Doamne, eºti atât de
mare, atât de bun! Cu ce Îþi voi putea întoarce bunãtatea? O, cât de datoare Îþi sunt!“. Dumnezeu ne dãduse
iertarea, iar viaþa noastrã devenise ca viaþa a doi copii care ascultau de Tatãl Cel din ceruri ºi care cautã cu umilinþã
pe urmele poruncilor Mântuitorului Hristos. 

În anul 1979, printr-o descoperire cereascã am venit la Pucioasa. Aici am aflat-o pe fiinþa cea bunã ºi umilã
prin care vorbea Dumnezeu. Am cercetat cu umilinþã ºi nu cu ispitire, ca sã înþeleg dacã totul este înrãdãcinat în
sfânta bisericã ºi în toate tainele ei cele sfinte. Am gãsit în jurul acestei fiinþe un popor trãitor dupã adevãrul
ortodoxiei, ºi mare mirare m-a cuprins constatând cã viaþa celor mai mulþi care urmau aceastã revelaþie de proorocie,
era aºa cum se cere sã fie în mãnãstirile noastre, ºi unde, de fapt, nu se mai þin întru totul poruncile sfinþeniei. Mi
s-a cutremurat cu totul fiinþa când am vãzut ce are Dumnezeu pe pãmântul român, ºi noi nu ºtiam. Dragostea lor ne
înconjurase. Viaþa lor ºi trãirea lor în post, în rugãciuni ºi în curãþenie, era ce iubeam noi. Gãsisem aici pe fraþii lui
Iisus Hristos, aºa cum este scris: «Mama ºi fraþii Mei sunt cei ce fac voia Tatãlui Meu». Desfãºurarea trãirii lor
alãturi cu aceastã revelaþie continuã era pãstratã în mare tainã, înþelegând atunci urmãrirea ºi prigoanele suferite de
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ei din partea stãpânilor lumii, care nu-L puteau iubi pe Dumnezeu ºi pe fiii lui Dumnezeu, cei dupã adevãrul trãirii
de creºtin. 

În ziua aceea, 1 mai, anul 1979, mama Verginica a fost sub supunerea Duhului Sfânt, ºi Dumnezeu a vorbit
prin ea ºi ne-a spus: «Pace vouã, celor nou-veniþi! Pace þie, Moldovã aºteptatã de cer! Eu sunt Domnul Iisus Hris-
tos, nu în trup, ci în Duh. Coborâtu-M-am sã-l pregãtesc pe cel din vremea aceasta. […] Ieºiþi din bloc, copiii Mei,
cãci blocurile se vor face una cu pãmântul, cã sunt lucrate duminica. Veniþi la Mine! Iatã masa Mea! Veniþi aproape
de trâmbiþa Mea, cã voi avea mare nevoie de voi în zilele ce vin. Cel ce lasã pentru Mine pãrinþi ºi fraþi, neam ºi
þarini, acela întreit va lua de la Mine. Veniþi lângã acest izvor ceresc, ºi veþi fi numiþi pruncii Mei. O, Moldovã
aºteptatã de cer, iatã ziua legãmântului Meu cu tine. Mihaela, vei sta aproape de Verginica pânã la sfârºit. Iubire
pentru iubire, cãci aºa este la Dumnezeu. […] România este þara Ierusalimului cel nou ales. În anul 1990 voi ieºi
deasupra cu aceastã fântânã de miere ºi voi slãbi pe antichrist». Vorbirea Domnului a continuat aproape douã ore.
Taine nemaiauzite, taine pecetluite, care stau sã vinã spre împlinire, aºa cum scrie în Scripturi. 

Ne-am hrãnit vreme de un an din cuvântul lui Dumnezeu, care curgea prin gura lui mama Verginica. Inima
mea nu mai ºtia altceva decât sã stea zi ºi noapte alãturi de acest vas sfânt în care Dumnezeu Cuvântul Se deºerta
ºi vorbea poporului creºtin tainele pentru sfârºitul necredinþei de pe pãmânt. Era neînchipuit de bolnavã, dar nu
aveam curajul sã cred cã ea va pleca vreodatã dintre noi, mai ales cã Domnul în toate vorbirile ne spunea: «Aceastã
profeþie nu se va sfârºi pânã la sfârºitul vremurilor». Nu puteam crede cã va fi luatã dintre noi nici atunci când
Domnul spunea: «Voi ridica din mijlocul poporului creºtin acest vas ºi îl voi duce la cer ºi voi vorbi prin rãmurele
ºi voi fi cu voi pânã la sfârºit». 

În luna septembrie, anul 1980, am primit poruncã de la Domnul sã-i cos lui mãmica Verginica o cãmaºã albã
pentru ca sã fie îmbrãcatã cu ea în ziua când va fi luatã la cer ºi sã-i fac un cântec de plecare. Aceastã ascultare am
fãcut-o plângând ºi cu mare cutremurare. Dupã trei luni, în ziua de 14 decembrie, mama Verginica a fost luatã de
Domnul. În clipa aceea, stând lângã ea pe pat, am luat-o în braþe, strângând-o ºi mângâindu-i fruntea ca sã-i alin
ceasul cel greu al despãrþirii de noi, iar ultimele ei cuvinte acestea au fost: „Fiþi cuminþi, fiþi cuminþi, fiþi cuminþi,
copiii mei!“.

Mergeam apoi zi de zi la crucea mormântului ei ºi vegheam cu toþii sã nu se stingã lumina candelei de la cruce,
cãci aºa rãmãsese poruncã de la Dumnezeu. Marea noastrã durere era ca aceea a ucenicilor Domnului sau a Maicii
Domnului, ºtiind cã aceastã lucrare a fost însuºi cuvântul Domnului Iisus Hristos în Duh. 

Cuvintele acestei lucrãri dumnezeieºti pot fi numite Evanghelia Duhului Sfânt, cãci ele sunt cuvintele Fiului
lui Dumnezeu, Care S-a coborât în Duh, dupã cum a rostit fãgãduinþa atunci când S-a înãlþat la Tatãl. Bucuria nu
ne-a pãrãsit de tot, cãci mulþi creºtini îºi vesteau unul altuia arãtarea ei în vedenie sau în vis, cu aceleaºi fel de
învãþãturi ºi de mângâieri cereºti. 

Prea puþin timp a trecut pânã când sora lui Verginica, Maria, a primit peste ea darul aceluiaºi fel de lucrare
cereascã. Avea acelaºi fel de umilinþã, de vas slab întru care Se poate desãvârºi Cel tare, aºa cum este scris: «Domnul
a ales pe cei de neam prost, pe cei slabi, ca sã plece creºtetul celor tari».

N-am avut niciodatã gândul sã mã îndoiesc întru aceastã lucrare, de vreme ce nu pot niciodatã uita minunea
sãvârºitã de Domnul la venirea noastrã aici pentru întâia oarã, minune cu care Domnul ne-a arãtat puterea acestei
lucrãri cereºti. Venisem cu un copil al fratelui meu, bolnav de epilepsie, cu care fusese la slujbele mãnãstirilor, dupã
ce renunþase la ajutorul medicilor. Mama Verginica l-a luat în braþe, i-a fãcut semnul crucii pe creºtet ºi l-a uns cu
ulei din candelã. Din clipa aceea copilul n-a mai fost bolnav niciodatã. Domnul pusese deoparte aceastã vindecare,
pentru întãrirea paºilor noºtri alãturi cu aceastã putere lucrãtoare de semne ºi minuni pentru credinþa oamenilor. 

În anul 1991 am primit poruncã cereascã sã ridicãm bisericã de mãrturie, care va mãrturisi prin lucrarea ei ºi
prin forma ei toate tainele care au fost profeþite prin aceastã lucrare cereascã. Dumnezeu a fost cu noi prin cuvânt
în toatã vremea lucrului bisericii, aºa cum prin cuvânt a fost în vremea lui Noe, care a lucrat corabia salvãrii fãpturii
lui Dumnezeu. Toate cuvintele care au venit din cer ºi care erau auzite de noi, se scriau ºi se împlineau, ºi totul s-a
lucrat cu minuni vãzute, cu puteri neînchipuite de noi, aºa cum toþi cei ce au vãzut pot mãrturisi. Cei doi artiºti
sculptori, Victoria ºi Marian Zidaru, care au pus pentru Domnul tot rodul muncii lor, au fãcut sã avem cu ce împlini
ridicarea bisericii revelate de cer, cãci nici o lucrare nu s-a lucrat pânã nu venea mai întâi cuvântul. Toþi cei care au
lucrat au vãzut cã toate s-au lucrat prin cuvânt, ºi toþi au respectat întru totul legea sfinþeniei, care a fost rânduitã de
Domnul ca sã fie trãitã în acest aºezãmânt sfânt, lege care va strãjui intrarea acestui aºternut dumnezeiesc. Aºa a
spus Domnul: «Legea pentru acest aºezãmânt sã fie sãpatã în piatrã ºi sã fie aºezatã la poarta de strajã a ieslei
cuvântului Duhului Sfânt». Tãrcuþã Mihaela

*
Mã numesc Stoica Nicolae, din Mãneºti, Dâmboviþa, nãscut din pãrinþi creºtin-ortodocºi, la 9 octombrie 1938. 
În vara anului 1959 am aflat cã la Maluri, lângã Pucioasa, o fecioarã vorbeºte oamenilor despre Dumnezeu.

De curiozitate am fost ºi eu acolo cu doi consãteni: Creaþa Ticã ºi Þurlui Toma. A fãcut Dumnezeu lucrarea
cuvântului Sãu. Dumnezeu vorbea prin gura acestei fecioare, ºi am rãmas uimit de tot ce auzeam. 
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Începusem sã vin mereu. Mã minuna accentul care se punea pentru întãrirea credinþei ºi pentru sfârºitul lumii
pãcãtoase. Aºteptam cu nerãbdare fiecare vorbire a Domnului, fiindcã eram încredinþat din ce în ce mai mult cã
Dumnezeu este Cel Care vorbeºte. Lucram la minã ºi plecam de unul singur sã ascult cuvintele lui Dumnezeu. 

În noiembrie 1959, într-una din vorbiri la care am luat parte la ceas târziu de noapte, Dumnezeu mi-a spus cã
voi fi însoþitorul legitim ºi duhovnicesc al acestei fecioare. N-am mai mers la serviciu la minã. Am rãmas acasã la ea,
la Maluri, iar în vara anului 1960, dupã sfintele Paºti, am fãcut cununia în biserica din Mãneºti. Aveam atunci 22 de
ani, iar ea avea 37 de ani. Am însoþit-o de atunci prin toate locurile pe unde Dumnezeu a vorbit oamenilor ºi am fost
întreþinãtorul ei material. Dupã ce am lãsat serviciul, mi-am luat cãruþã cu cai ºi fãceam diverse prestaþii prin satele
vecine, iar pânã în colectivizare luam roade ºi din pãmântul pe care l-am avut la Mãneºti. Muncile prin gospodãrie,
tãiatul ºi aranjatul lemnelor, curãþenia ºi ordinea în curte ºi în grãdinã, adusul apei le fãceam întotdeauna cu toatã
mulþumirea inimii. Din anul 1960 ºi pânã în 1966 n-am cârtit niciodatã la nici un drum; îmi era teamã sã-L supãr pe
Dumnezeu ºi mã duceam fãrã ºovãire cu aceastã fiinþã peste tot pe unde avea Dumnezeu de lucrat. 

În 22 decembrie 1966 am fost arestat ºi dus la arestul securitãþii din Ploieºti. Am fost anchetat, interogat ºi
învinuit cã împreunã cu aceastã fecioarã adunãm popor mult, pe care-l instigãm la urã împotriva legilor þãrii,
împotriva comunismului. Dar eu n-am fãcut niciodatã politicã, ºi degeaba le-am explicat cã Dumnezeu este Cel
Care grãieºte prin aceastã gurã, prin aceastã fiinþã pe care eu o ocrotesc ºi o însoþesc pentru îndreptarea în bine a
oamenilor, pentru ca oamenii sã iubeascã biserica ºi pe Dumnezeu. Dar ei m-au acuzat politic. Ancheta a durat ºase
luni. Împreunã cu mine au mai fost arestaþi ºi anchetaþi ºase creºtini, consideraþi complotiºti împotriva regimului
comunist, împotriva ordinii bisericii, deºi eram nelipsiþi de la bisericã.

În vara anului 1967 am fost condamnat la ºase ani închisoare. De la Ploieºti am fost transferat la Aiud, dar,
dupã cuvântul Domnului, n-am stat condamnat decât un an. În toatã perioada anchetãrii se auzea glas din cer: „Daþi
drumul, daþi drumul copiilor Mei!“. Acest glas era auzit de tot personalul de anchetã. 

Dupã eliberare am venit înapoi la Maluri, unde mi-am continuat misiunea alãturi de lucrarea lui Dumnezeu ºi
am continuat însoþirea acestei fecioare, ca ºi pânã atunci. Toate drumurile noastre erau presãrate cu miresme
deosebite pe care nu le-am mai mirosit de atunci niciodatã. Îmi amintesc cum mulþi creºtini veneau necãjiþi, bolnavi,
iar Dumnezeu, prin gura ºi prin mâna fecioarei Verginica, îi mângâia ºi îi vindeca de orice boalã, îi binecuvânta, îi
încuraja ºi îi sfãtuia. În acest timp am luat parte la construirea casei de la Maluri. Am fãcut cãrãmidã, am zidit-o ºi
am terminat locuinþa. 

Dupã inundaþiile din 1970 am mutat cãsuþa de la Maluri ºi am participat la construirea casei de la Pucioasa,
unde am cãrat materialul recuperabil de la Maluri, iar în 1973 am terminat ºi aceastã construcþie. 

Lucrarea vorbirii Domnului nu s-a întrerupt niciodatã. Când aveam trimitere pe la creºtini, lãsam lucrul ºi
plecam sã însoþesc vasul Domnului. Întotdeauna am considerat aceastã fiinþã ca pe un vas ales de Dumnezeu, ca pe
o trâmbiþã a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu anunþa sfârºitul tuturor fãrãdelegilor. Era o fiinþã blândã, curatã ºi
sfântã. N-am îndrãznit niciodatã sã mã gândesc la ea cu gânduri lumeºti, cãci aveam mult respect ºi multã dragoste
pentru ea, fiindu-mi ca o mamã cereascã. M-am purtat cu ea ca o slugã umilã a Domnului. A fost ºi a rãmas fecioarã,
dar, tot din porunca Domnului am þinut tainic aceastã fãgãduinþã, cãci lumea înþelegea cã ea s-a cãsãtorit; altfel,
Domnul nu mai putea þine acoperitã aceastã lucrare pentru ca sã ajungã cu ea pânã astãzi. Fiinþa aceasta dumneze-
iascã nu pãrea cã este de pe pãmânt, dar lumea nu înþelegea aceastã tainã. 

Nici dupã eliberarea mea din închisoare securitatea nu m-a slobozit de urmãrire. Mereu am fost hãrþuit ºi
ameninþat. Când ea a fost cercetatã medical constatându-i-se fecioria, atunci securitatea a fãcut presiuni asupra mea
sã nu-i mai duc în eroare ºi sã mã despart de ea. Pânã la urmã, în octombrie 1973 m-am despãrþit de ea, sub
ameninþarea securitãþii cã voi fi din nou arestat, bãtut ºi maltratat. Securitatea regimului comunist îmi inspira teamã
ºi teroare. Slãbisem cu curajul. De fricã, am plecat ºi mi-am luat serviciu. Nu aveam de ales. Am cunoscut apoi o
femeie, de la care am doi copii, ºi în starea aceasta mã gãsesc ºi acum. 

Verginica rãmãsese sub ocrotirea creºtinilor, care ºi ei veneau numai pe ascuns, ca la un izvor dumnezeiesc,
cãci vânzãtorii se înteþiserã, iar prigoana ºi pânda securitãþii comuniste nu înceta. Eu, dacã am plecat, n-a fost
moment sã fiu fericit. Inima mea stã încordatã în toatã vremea, gândindu-mã la toate proorociile care au fost rostite
de Domnul prin aceastã trâmbiþã cereascã ºi care toate s-au împlinit, se împlinesc ºi se vor împlini despre România. 

Sunt martorul atâtor proorocii, atâtor taine cereºti, rostite de Dumnezeu, ºi mã tem ºi sã mã gândesc la greul
rãspuns pe care-l am de dat în faþa Sfintei Treimi, în faþa sfintei Virginia, care este în cer, care a purtat pe pãmânt
numele meu ºi de care sunt legat prin legãmânt ceresc. Nãdãjduiesc cã bunul Dumnezeu mã va scula ºi pe mine
dintre morþii acestei lumi ºi mã va scutura ºi mã va spãla, pentru rugãciunile acestei sfinte, ca sã fiu gãsit veghind
la vremea împlinirilor cele mari, care se vor arãta peste România, þarã aleasã de Dumnezeu. 

Mã doare perioada trãitã departe de Dumnezeu, dar rog cerul sã-ºi aducã aminte de mine atunci când va fi
reînvierea adevãratelor legi ale lui Dumnezeu, date oamenilor de-a lungul veacurilor, dar neîmplinite întocmai cum
s-au dat, pânã astãzi. Sunt ºi, deºi m-am abãtut, mã consider însoþitorul legitim ºi duhovnicesc al fecioarei Verginica.
A sosit vremea sã spun aceastã mare tainã tuturor. O fac cu fricã de Dumnezeu ºi cu umilinþã, ca unul care am fost
martor al acestei lucrãri dumnezeieºti prin Verginica. 
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Înalt Preafericite Pãrinte Patriarh, 

Subsemnatul preot pensionat Traian C. Bucurescu, cu domiciliul în parohia Valea Voievozilor, comuna
Rãzvad, judeþul Dâmboviþa, cu smerenie ºi fiascã ascultare vã încuviinþez urmãtoarele: 

Mi-am desfãºurat activitatea apostolicã în Ardeal, ca preot misionar, ºi apoi în satul Gorgota, judeþul
Dâmboviþa, de unde m-am transferat în parohia Valea Voievozilor. Între timp, în parohia respectivã au provenit din
diferite judeþe ale þãrii douãzeci ºi patru de familii de creºtini ortodocºi, care au sprijinit biserica din punct de vedere
spiritual ºi material. 

Datoritã dragostei ºi râvnei lor deosebite faþã de credinþa strãmoºeascã, au devenit suspecþi în faþa organelor
de securitate, care-i urmãreau la locurile de muncã ºi chiar în parohie, cerându-mi personal informaþii despre
activitatea lor. Pun mãrturie cã aceste familii m-au sprijinit printre primii enoriaºi ai bisericii parohiale în întrega
activitate pastoralã ºi gospodãreascã. Împreunã am dus lupta contra prozelitismului sectar, în susþinerea adevãrului,
propovãduind învãþãtura sfintei Scripturi ºi a sfintei Tradiþii, cât ºi învãþãturile sfinþilor noºtri pãrinþi, participând ei
permanent la sfintele slujbe. De asemenea, aceºtia respectã cu stricteþe zilele de post ºi posturile de peste an,
spovedindu-se ºi împãrtãºindu-se cât mai des. Mulþi din fiii ºi fiicele lor au îmbrãþiºat viaþa monahiceascã, vieþuind
în mãnãstirile þãrii. Având la bazã sfânta Scripturã ºi îndemnurile sfântului apostol Pavel, ei încearcã sã facã trecerea
de la omul pãmântesc la omul spiritual, duhovnicesc, printr-o trãire asceticã, spre deosebire de restul lumii. 

Înalt Preafericite Pãrinte Patriarh, ceea ce mã determinã sã fac aceastã mãrturisire este cã aceºti credincioºi,
pentru ceea ce sunt ºi sãvârºesc ei, se vãd bãnuiþi ºi huiduiþi de însãºi autoritatea superioarã bisericeascã: arhierei,
preoþi ºi credincioºi, acuzându-i de erezie. 

M-a surprins ºi am fost profund dezamãgit când am ascultat pastorala de Crãciun, sã-mi fie iertat de Î.P.S.
Arhiepiscop Dr. Vasile Costin al Târgoviºtei ºi Muscelului. Pe lângã urãrile adresate preoþilor ºi credincioºilor, a
amintit de faptul cã existã unele poziþii faþã de credinþa ortodoxã, aluzie fãcându-se la adepþii Noului Ierusalim de
la Pucioasa, considerându-i eretici. Aceastã afirmaþie i-a nemulþumit pe credincioºii din biserici, care sunt legaþi
duhovniceºte de starea Noului Ierusalim, motiv pentru care au solicitat pãrãsirea în bloc a sfântului lãcaº. Cazuri
similare s-au petrecut în mai multe localitãþi din Episcopia Târgoviºtei. Or, aceste familii trãiesc ºi cred într-o
revelaþie care, în fine, este un act care vizeazã un scop anume: „salvarea omului“, ºi aceastã salvare este cu putinþã
atunci când omul se depãºeºte pe sine prin rãstignirea patimilor. 

Înalt Preafericite Pãrinte Patriarh, mi-am îngãduit sã vã fac aceastã smeritã ºi umilitã mãrturisire ca unul care
timp de paisprezece ani am fost pãstorul acestor enoriaºi devotaþi, cunoscându-le îndeaproape calitãþile lor
creºtineºti, care evidenþiazã adevãrata ortodoxie, având speranþa cã Preafericirea Voastrã veþi analiza împreunã cu
Sfântul Sinod al B.O.R. situaþia acestor credincioºi fideli ai bisericii strãmoºeºti, având convingerea cã Dumnezeu
Îºi va desãvârºi opera de salvare a omului.

Cu smeritã plecãciune, vã sãrut dreapta, preot Traian Bucurescu

*
Preafericite Pãrinte Patriarh, onorat Sinod permanent, 

În urmã cu opt ani, ca vieþuitor la sfânta Mãnãstire Sinaia, am luat cunoºtinþã despre un fenomen religios, care
existã ºi astãzi la Pucioasa (lângã Târgoviºte), unde unei persoane modeste i se comunicã mesaje din altã lume.

Având fii ºi fiice duhovniceºti din judeþul Dâmboviþa, am fost invitat sã merg ºi eu acolo. M-am dus ºi am
vãzut. Lucrurile erau frumoase, în concordanþã cu revelaþia dumnezeiascã cuprinsã în sfânta Scripturã ºi în sfânta
Tradiþie. La început m-am îndoit temându-mã ca nu cumva sã fie vreo rãtãcire de la dreapta noastrã credinþã. Dupã
un timp de cercetare, realizând cã nu-i nimic care sã contrazicã învãþãtura bisericii dreptmãritoare a rãsãritului, am
rãmas ataºat de acel loc.

Din conþinutul mesajelor ºi din comportamentul persoanelor ce vieþuiesc acolo ºi al celorlalþi care cunosc
fenomenul, nu am observat nimic primejdios pentru bisericã. Ceea ce ar fi, poate, ºocant, este faptul cã existã în
acel loc un ºir de profeþii transmise printr-o persoanã. 

Prin aceste revelaþii se împãrtãºeºte îndemnul de a spori duhovniceºte prin post, rugãciune ºi lupta cea bunã:
«Nimeni nu mai iubeºte rugãciunea cea roditoare, cãci ca sã rodeascã, rugãciunea trebuie sã fie aºezatã lângã
post» sau «Azi nu se mai împotriveºte nimeni pânã la sânge de dragul lui Hristos». Se dau ºi învãþãturi privind bles-
temarea diavolului, preamãrirea Sfintei Treimi ºi închinarea corectã ºi dreaptã cu semnul sfintei cruci. De exemplu:
«Soiul acesta de duh rãu, în vremea aceasta, nu iese decât cu credinþã nemaiauzitã, lucratã lângã post ºi rugãciune
vie, dupã duh ºi adevãr». Este evidentã ºi importantã deprinderea cu virtutea iubirii de Dumnezeu: «Sã învãþãm iu-
birea de Dumnezeu pe tot sufletul pe care-l gãsim pe cale». De asemenea, se pune accent pe ascezã: renunþarea la
carne, la bãuturi alcoolice, afarã de vin, mâncarea fãrã ulei, luni, miercuri ºi vineri; pãstrarea pe cât e cu putinþã a
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curãþeniei trupeºti, chiar ºi de cei ce sunt cãsãtoriþi. Iatã mesaje în acest sens: «Uitã bietul creºtin cã Dumnezeu nu
sãlãºluieºte în trupul supus pãcatului ºi cã Duhul Domnului fuge ºi Se dã deoparte de cei fãrã de lege» sau «Acesta
este lucrul nostru: sã-L aºezãm în om pe Hristos, sã alcãtuim omul cel nou, dupã asemãnarea cu Iisus Hristos». 

Adeseori sunt repetate mustrãri privind încãlcarea sfintelor canoane ºi emiterea cu prea mare uºurinþã a
dispenselor ºi pogorãmintelor în bisericã, Dumnezeu dorind de la noi respectarea riguroasã a legii canonice ºi a
rânduielilor strãvechi, aºezate de sfinþii apostoli ºi de sfinþii pãrinþi. Iatã dojana: «Acum tot trupul bisericii e numai rãni,
ºi rãnile sunt vechi ºi nevindecate» sau «Nu mai este trãire sfântã în cei ce învaþã dreptatea ºi calea cea cu luminã».

Se cere, totodatã, necesitatea imperioasã a spovedaniei ºi a sfintei Împãrtãºanii, cât mai des posibil, precum
ºi intensificarea eforturilor ascetice. E lãudatã mãreþia celui care «îºi împlineºte virtuþile cu socotealã dreaptã ºi cu
umilinþã de duh» ºi este reliefatã relaþia intimã ºi iubitoare cu Dumnezeu: «A-L cunoaºte pe Dumnezeu nu este
altceva decât a trãi Dumnezeu în tine în toatã lãrgimea ºi dupã adevãr».

Se fac referiri sentenþioase, privitoare la spãlarea ºi curãþirea pãmântului, pentru a se risipi «întunericul acestei
vremi». Iatã, de pildã: «A venit vremea sã dãm la o parte neghina, de grâu», cãci «Dumnezeul rãbdãrii Se îmbracã în
veºmântul dreptãþii ºi în haina puterii, ca sã dea la o parte cele ºubrede ºi sã ridice pe vechile ruine întãrituri tari ºi vii».

Ceea ce, de asemenea, pare exotic este faptul cã se vorbeºte elogios despre România, menitã a fi «salvarea
popoarelor», «aleasa Mea din zilele acestea», «Cetatea strãlucirilor», «Canaan din vremea aceasta». Se spune cã:
«Domnul este în lucru peste România sã facã din ea Sion ceresc ºi Ierusalim nou ºi s-o ridice deasupra tuturor
înãlþimilor de pe pãmânt». Este vorba de un plan expres al lui Dumnezeu cu aceastã þarã despre care El Însuºi spune:
«De la naºtere am ales-o ºi am binecuvântat-o sã fie aleasa Mea ºi sã vin sã Mã slãvesc în ea cu slavã vãzutã în
zilele ce vin. Dumnezeu este ºi lucreazã, ºi nimic nu se lucreazã în afara planurilor Sale». ªi mai grãieºte: «Vreau
s-o ridic din þãrânã pe cea iubitã, vreau sã scot rãul din ea ºi sã Mã slãvesc în ea, ca sã vadã popoarele pe cea
iubitã, pe cea oropsitã». 

În urmã cu vreo doi ani s-a dat un mesaj în care a fost poruncã de a se construi un «templu» cu 12 porþi ºi 33
de turle pe locul unde curg profeþiile. Cerându-mi-se acest lucru, direct ºi personal m-am implicat în aceastã ctitorie,
ºtiind bine cã aceasta ar putea sã-mi pricinuiascã necazuri. 

Ceea ce se întâmplã la Pucioasa nu este chiar atât de simplu ca sã spui cã ai pus capãt ºi ai terminat. Iatã de ce: 
1. Din punct de vedere istoric, lucrarea existã din anul 1955. N-am iniþiat-o eu, ºi nici nu pot eu sã-i opresc

cursul istoric, fiindcã va continua, cu siguranþã, ºi fãrã mine. 
2. Cât priveºte fenomenul, nu l-am inventat eu. Mã depãºeºte, ºi tocmai de aceea nu pot sã mã pronunþ ºi sã-l

calific ca fiind de la cel rãu. Îmi este fricã. Nu am temeiuri spre a proceda în acest sens, mai ales cã de opt ani am
vãzut multe minuni sãvârºindu-se acolo, iar unele mesaje erau însoþite de mireasmã de trandafir. ªi eu însumi, ca
om care cu greu poate sã accepte taine ºi descoperiri, m-am îndoit. Dar am primit mai multe mustrãri, din care unele
sunã astfel: «Copilul Meu, þine-te cu viaþa ta aºa cum a fost viaþa apostolilor Mei, care au urmat Mie prin veacuri.
Þine-te de cele scrise în cartea Mea dacã þi-e greu sã crezi în lucrarea cuvântului Meu. Luptã-te ºi mai mult ca pânã
acum, cãci Eu þi-am spus þie demult, ºi aºa am spus: cel ce aºteaptã sã vadã minuni ca sã creadã, acela întârzie
vremea minunilor ºi nu o apropie, cãci îndoiala înjumãtãþeºte biruinþa». 

Eu doresc sã fiu înþeles ºi ajutat cu iubire frãþeascã ºi în spirit realist. Nu pot desfiinþa ceea ce n-am fabricat
eu. Nu-mi pot asuma o asemenea sarcinã, dar pot sã mã retrag, ceea ce am ºi fãcut, dupã cum am promis
Preafericitului Pãrinte Patriarh în ianuarie a.c. (1992, n.r.) .

Eu am declarat de douã ori în scris (în 29 iunie ºi 25 septembrie 1992) cã nu mai fac act de prezenþã la acest
fenomen religios, îngrijorat de a nu produce scandal ºi smintealã în bisericã, „mama duhovniceascã a neamului nostru“.
Nu înþeleg de ce persistã încã dubiile privind ortodoxia credinþei mele. Sunt fidel legãmântului luat la hirotonia mea.
Mãrturisesc sincer cã nu ºtiu sã fi scornit o nouã învãþãturã sau sã fi ºtirbit tezaurul doctrinar al trupului tainic al lui
Hristos. Nu recunosc cã aº fi eretic sau schismatic, cum îmi spun unii cu neruºinatã îndrãznealã. Sunt un ierarh
ortodox, care respectã întru totul învãþãtura, canoanele ºi cultul nostru liturgic. Martori îmi sunt preoþii ºi
credincioºii din Arhiepiscopia Clujului, pe care-i pãstoresc cu iubire, de doi ani.

Fenomenul religios de la Pucioasa nu-l vãd prezentând un pericol fatal. Dacã este înºelãciune se va spulbera,
fãrã îndoialã, de la sine. Iar dacã ne frãmântã ºi ne tulburã cumplit, cine ne împiedicã sã-l analizãm cu rãbdare,
prudenþã ºi râvnã mistuitoare de a apãra integritatea vistieriei de har, credinþã ºi doctrinã a Bisericii Ortodoxe?

Declar încã o datã cã sunt credincios comuniunii noastre sinodale, deplin conºtient cã trebuie sã pãzim
«unitatea Duhului, întru legãtura pãcii» (Efeseni, 4/3).

Ceea ce am auzit ºi am vãzut cu ochii mei, aceea vã mãrturisesc! 
† Irineu Bistriþeanul

Episcop-vicar
P.S. Acest act de mãrturisire a fost prezentat ºi Adunãrii noastre Eparhiale, întrunitã la Cluj-Napoca pentru lucrãrile anuale din 26

noiembrie 1992. 
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În anul 1986 am cunoscut lucrarea dumnezeiascã de coborâre a cuvântului lui Dumnezeu peste oameni. Eram

atunci un creºtin ca oricare alþii. Mergeam la biserici ºi la mãnãstiri, fiind din fire mai retras. Chiar din copilãrie îmi
cãutam liniºtea sufleteascã ºi îmi doream o viaþã mai altfel decât în cotidianul lumii, o viaþã cu trãire creºtineascã.
Aceasta m-a fãcut sã mã apropii de viaþa bisericeascã, de slujbele sfinte, de pãtrunderea mai în adânc a tainelor pe
care le are în ascunsul ei trãirea ortodoxã ºi tradiþiile ei ºi pe care o oferã celor ce cu credinþã ºi cu inimã curatã o
cautã. Aºa am cunoscut niºte creºtini de la care am învãþat acest fel de trãire în învãþãtura bisericii ºi a comunitãþii
formatã ºi condusã de Dumnezeu prin sfânta Virginia. Apropiindu-mã ºi pãtrunzând mai adânc în tainele acestei
lucrãri dumnezeieºti, am înþeles, de fapt, scopul pe care-l are Dumnezeu, de a-ªi crea un popor curat ºi sfânt ºi
credincios fãgãduinþelor lãsate de El, pentru cã trãirea ortodoxã creºtineascã în bisericã nu este decât fãþãrnicie.
Aceasta înþelegând, am cãutat cu inima ºi mai curatã ca sã fiu cuprins în acest popor ales ºi format de cuvântul lui
Dumnezeu vreme îndelungatã ºi sã urmez învãþãturile de mântuire care vin din cuvântul lui Dumnezeu. 

Prin cuvânt ºi chemare cereascã am venit apoi la Pucioasa, supunându-mã lui Dumnezeu Cuvântul. Am venit
în luna mai, anul 1990. 

Mã obiºnuisem sã merg zilnic la mormântul sfintei Virginia, ca sã aprind lumânãri ºi candela. În una din zile,
fiind cu încã un frate din comunitate la mormânt, am auzit glas din mormânt spunându-ne: „Voi veniþi aici la mine,
iar eu sunt acolo cu voi“, înþelegând astfel coborârea ei prin cuvânt, alãturi de cuvântul Domnului, care se lasã auzit
din cer în acest loc. 

Am vãzut cum a crescut Dumnezeu prin cuvânt, uºorul cu uºorul acest popor, ºi cum l-a condus pe calea
sfinþeniei, spre desãvârºire, prin învãþãturi, începând de la cel mai neînsemnat amãnunt de comportare creºtinã ºi de
trãire sfântã. Aºa am ajuns sã înþeleg ce va sã zicã trãire de fire duhovniceascã în trup. 

Sunt în acest loc ºi numai acum am înþeles de ce a vrut Dumnezeu sã-ªi punã acest loc deoparte, pentru cã
nicãieri pe pãmânt nu mai are Dumnezeu loc curat ºi neamestecat. 

De ce a vrut Dumnezeu atât de amãnunþit sã-ªi pregãteascã acest popor în sfinþenie? Pentru ca sã împlineascã
prin el profeþiile cele pentru sfârºitul fãrãdelegii de pe pãmânt ºi pentru arãtarea în chip vãzut a împãrãþiei noi ºi
veºnice, de tinereþe fãrã de bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, aºa cum uneori ne spune Domnul, din cer, despre pilda
datã de poporul român. ªi aºa cum în nici o vreme nu a fost ca Dumnezeu sã lase pãmântul fãrã cuvânt dumnezeiesc,
fãrã cuvânt proorocesc, mai mult acum, când greutatea veacului întrece orice mãsurã, când fel de fel de aºa-ziºi
prooroci s-au erijat în a cunoaºte ºi a vesti despre viitorul lumii, mai mult acum Dumnezeu nu-l lasã pe poporul Sãu
pe care l-a ales în vremea aceasta ºi pe care l-a curãþat de fãrãdelegea lumii ºi l-a fãcut sã fie nu numai cu vorba, ci
ºi cu împlinirea creºtin adevãrat. Dumnezeu nu l-a lãsat ºi nu-l lasã pe poporul Sãu fãrã cuvântul Sãu cu care-l
cãlãuzeºte spre starea edenicã. 

Mãrturisesc încã o datã cã glasul Domnului se aude grãind deasupra aºezãmântului sfânt, unde noi acum
locuim în numãr de paisprezece. Chiar eu sunt unul din cei care scriu cuvântul auzit, ºi am de la Domnul misiunea
sã citesc apoi cuvântul Sãu poporului creºtin, hrãnit cu aceastã manã cereascã. Încã mãrturisesc cã împlinesc aici
tot ce-mi spune Dumnezeu sã împlinesc, ºi nu mã îndoiesc în tot ceea ce îmi cere Dumnezeu sã împlinesc. Sunt unul
dintre cei trei slujitori aleºi ºi unºi de Dumnezeu, în chip providenþial ºi cu totul depãºind legile firescului, martor
al acestei taine fiind arhiereul Irineu, cel împreunã credincios cu noi cu mult înainte de a cunoaºte eu aceastã lucrare
cereascã. 

Cuvântul lui Dumnezeu înnoieºte ºi sfinþeºte ºi zideºte dupã a Sa pronie ºi bunãvoire, iar noi suntem
împlinitori. 

Ferice celor ce vor crede ca ºi mine în aceastã lucrare dumnezeiascã, coborâtã între oameni ºi pentru oameni,
întru lucrarea Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh. Amin. Nedelcu Nicolae 

*
Fost-a anul 1955 an al binecuvântãrii neamului românesc, cãci în acest an a început lucrarea cuvântului lui

Dumnezeu prin vasul Sãu cel ales, fecioara Virginia din Pucioasa, satul Maluri. La acest început de lucrare
dumnezeiascã au fost martori ºi pãrinþii mei, Ilie ºi Avida Bunea, de la care ºtiu urmãtoarele: când a început
Dumnezeu sã vorbeascã oamenilor prin sfânta Virginia, se adunau din toate pãrþile oameni cu sutele, iar în fruntea
lor era preotul satului din acea vreme, Miricã Ilie. Dumnezeu le spunea oamenilor pãcatele pe care nu le mãrturiseau
la spovedanie, ºi de aceea oamenii au început sã vorbeascã de rãu vasul lui Dumnezeu. Unul din cei ce s-au ridicat
cu înverºunare împotriva trâmbiþei Domnului, a fost chiar preotul Miricã, de pe urma cãruia Verginica a suferit mult
de la autoritãþile atee ale vremii. Pãrinþii mei, fiind implicaþi direct între cei credincioºi lucrãrii cuvântului lui
Dumnezeu, au fost ºi ei pãrtaºi prigoanei care s-a declanºat, suferind percheziþii, ridicarea cãrþilor de rugãciune ºi
punerea sub urmãrire, cu privire la strângerea dintre creºtini. Nefiind primiþi sã-ºi boteze un copil la biserica din sat,
au plecat cu copilul într-o parohie vecinã, iar când preotul satului a intervenit sã opreascã botezul, copilul era deja
scufundat în apa botezului. 
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Era în anul 1956, când avea loc o mare adunare creºtineascã în casa pãrinþilor mei. La un moment dat mama
Verginica a spus tuturor sã se încheie adunarea, cã a venit clipa sã moarã Bãlaºa. Maica Bãlaºa era bunica mea.
Întrebatã de creºtini de unde ºtie cã moare Bãlaºa, mama Verginica a rãspuns cã vede pe îngeraºul Domnului
þinându-i candela aprinsã. Dupã plecarea creºtinilor, la o jumãtate de orã, bunica mea a strigat: „Daþi-mi lumânãrile,
cã eu plec!“. Ceea ce a spus mama Verginica, s-a împlinit. 

Aºa cum am spus, oamenii, fiind necredincioºi, s-au ridicat cu urã ºi cu rãutate împotriva lucrãrii lui Dum-
nezeu ºi a vasului Sãu, Verginica, s-au ridicat împotriva creºtinilor care formau atunci acest popor. Dintre cei mai
înverºunaþi prigonitori în sat, au fost: Ilie Gheorghe, Ciobãnoiu Gheorghe ºi Cercel Vasile. Apoi Dumnezeu a hotãrât
sã-i dea un însoþitor lui Verginica, precum odinioarã Fecioarei Maria. ªi aºa, tânãrul Stoica Nicolae din Mãneºti a
fost cel care a acoperit-o pe ea prin cãsãtorie legitimã, liniºtind autoritãþile care urmãriserã pânã atunci lucrarea lui
Dumnezeu. 

Dupã un timp, pãrinþii mei nu au mai participat la coborârea cuvântului lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a
chemat din nou la credinþã în lucrarea Sa, prin durere, prin moartea unei fiice a lor. În acea mare durere au ajuns cu
pomelnic de rugãciune pentru parastase la preasfinþitul pãrinte Evloghie Oþa, la Bucureºti. Acest arhiereu al lui
Hristos era vãzãtor cu duhul; era slujitor al Bisericii Ortodoxe pe stil vechi. Aflând cã pãrinþii mei sunt din Pucioasa,
i-a întrebat aºa: „Fraþilor, cine este aceastã fecioarã, Virginia, la voi în sat? cãci mare dar ºi mare lucrare are
Dumnezeu peste ea!“. Dupã terminarea celor patruzeci de liturghii sãvârºite de pãrintele arhiereu Evloghie, Vergi-
nica a trimis mamei mele o foaie scrisã din partea lui Dumnezeu, prin care Domnul grãia aºa: „Iatã, voi aþi avut un
copil aruncat în fundul unei prãpãstii, dar vã aduc de ºtire cã l-am scos, pentru rugãciunile lui Evloghie, slujitorul
Meu“. Atunci pãrinþii mei au mers la sora Verginica ºi i-au spus cã au fost, într-adevãr, la Bucureºti, la acest pãrinte
Evloghie, pentru rugãciuni.

Din cauza necredinþei oamenilor din sat, Dumnezeu a profeþit prin sfânta Virginia dãrâmarea satului Maluri,
lucru care s-a ºi întâmplat în toamna anului 1972. Dupã dãrâmarea satului Dumnezeu ªi-a mutat templul coborârii
Sale în Pucioasa. Apoi, pentru ca venirea creºtinilor la coborârea cuvântului lui Dumnezeu sã fie acoperitã, Dum-
nezeu a adus în apropierea templului coborârii Sale câteva familii de creºtini din alte pãrþi ale þãrii, ºi care ºi-au fãcut
case în jur. Îmi amintesc, eram copil de 11 ani. Când am plecat la ºcoalã am lãsat satul cum îl ºtiam, iar când m-am
întors acasã – cãci ºcoala începuse sã se crape ºi ne-a trimis acasã – nu am mai vãzut casele pe uliþele din sat. 

În anul 1976, unul din copiii înfiaþi de mama Verginica a venit la pãrinþii mei cu un medalion-iconiþã, ca sã
cumpere ceva cu el. Acest medalion a rãmas mulþi ani într-un cui, lângã icoane. Eu mergeam la bisericã ordonat, ºi
am început sã vãd la bisericã noi creºtini. Turma lui Hristos începuse sã se mãreascã prin cei nou-veniþi, despre care
mai apoi am aflat cã sunt copiii Domnului, ce ºi-au fãcut case alãturi de casa mamei Verginica. 

S-a întâmplat ca în anul 1983 eu, Bunea Ilie, fiul, sã fiu cercetat de Dumnezeu prin boalã. Atunci am înþeles
cã aceasta era chemarea mea la mântuire, am înþeles cuvântul Scripturii care spune: «Nu poþi sã slujeºti la doi
domni». Trebuia sã aleg: calea lui Dumnezeu sau calea pierzãrii. 

Era duminicã. Mã pregãteam sã merg la sfânta bisericã ºi, fãrã sã vreau, ochii mi-au fost conduºi pe
medalionul de lângã icoanã. L-am luat din perete ºi l-am pus la gât. Alegerea era fãcutã. De atunci viaþa mea s-a
schimbat. De atunci am început sã fiu apropiat de copiii lui Dumnezeu, urmaºi ai sfintei Virginia, de la care am
început sã învãþ multe lucruri mântuitoare de suflet, cu mult mai mult decât am învãþat la pãrinþi, ºi chiar la bisericã,
la preot. Primele învãþãturi pe care le-am primit de la ucenicii lui mama Verginica au fost sã fac sfânta cruce dreaptã,
sã mã spovedesc ºi sã mã împãrtãºesc cât mai des, sã nu lipsesc de la sfânta bisericã. Întrebat dacã port la gât sfânta
cruce, le-am arãtat acea iconiþã pe care o aveam, ºi ei mi-au spus cã avea ºi mama Verginica una asemãnãtoare, pe
care ea a purtat-o. Atunci am înþeles. Ea, mama Verginica, este cea care m-a adus la calea mântuirii ºi a lucrãrii
cuvântului lui Dumnezeu. Acest medalion-icoanã era al ei. Aceasta a fost puterea care m-a chemat. Ea, mama
Verginica, este puternicã în cer, alãturi de Domnul Iisus Hristos. Puterea lui Dumnezeu era ºi lucra prin orice lucru
pe care ea l-a purtat sau l-a folosit. 

Mulþi dintre cei care au fost fii ai poporului condus de sfânta Virginia, dupã plecarea ei la Domnul nu au mai
mers pe calea ºi pe drumul pe care a mers ea. Unii dintre aceºtia, vãzându-mã pe mine venit nou alãturi de ei,
încercau sã mã abatã ca sã nu cred tot ce îmi spuneau cei credincioºi, ºi îmi ziceau: „Nu e chiar aºa“. Dar pentru
mine un lucru era sigur: aceastã lucrare este lucrarea lui Dumnezeu, ºi mama Verginica a fost ºi este vasul lui
Dumnezeu, a fost ºi este trâmbiþa lui Dumnezeu, din care Domnul a sunat pentru a-ªi chema fãptura Sa la mântuire. 

Dupã plecarea sfintei Virginia, prin sora ei ªi-a continuat Dumnezeu lucrarea. Într-o zi, pe când Domnul Îºi
cobora cuvântul Sãu, a dat loc cuvântului sfintei Virginia, care a spus, printre altele, ºi despre mine cã am mers la
mormântul ei ºi am rugat-o sã-mi vinã în ajutor, ºi a repetat exact cuvânt cu cuvânt, aºa cum a fost rugãciunea mea
cât am stat cuprins cu braþele de crucea de la mormântul ei. Din nou sfânta Virginia mã încredinþase cã mi-a venit
în ajutor. 

Era în anul 1987 când s-au sãrbãtorit ºapte ani de la plecarea ei la cer ºi când i-am dezvelit mormântul. Am
fost martor la mireasma care a umplut cimitirul în clipa când am miºcat placa spre a o ridica, dar mai mare minune
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a fost atunci când am ridicat capacul sicriului. Ea, mama Verginica, era întreagã. Degeaba spun cei necredincioºi cã
nu este adevãrat. Degeaba spune chiar preotul satului, Popescu Leonard, cã nu este adevãrat. El n-a voit nici sã se
uite în mormânt. Noi l-am chemat, l-am rugat, dar el n-a voit sã se uite. Eu am fost a doua persoanã care am coborât
sã o vãd. Este adevãrat, ea nu putrezise, ci se stafidise, iar pielea cãpãtase culoarea maronie ºi se uscase pe oase. 

Dovada sfinþeniei sale o avem din timpul vieþii ei, cãci Dumnezeu a folosit-o ca trâmbiþã a Sa. Nu oamenii o
pot numi pe ea sfântã, ci numai Duhul Domnului, Care sãlãºluieºte în creºtin, cãci Duhul lui Dumnezeu mãrturiseºte
prin ucenici sfinþenia ei. 

În anul 1989, dupã începutul postului Naºterii Domnului, la sfârºitul lunii noiembrie, Dumnezeu a coborât
cuvânt prin care ne-a spus aºa: «Voi, fiilor, sã nu vã temeþi. Vor veni peste voi oamenii legii, cãci s-au hotãrât
sã-Mi împrãºtie pe cei ce au rãmas. Vor veni ºi vor intra peste voi, ca sã vã bage la întuneric. Fiþi cuminþi, cã în
momentul când ei vor cãlca aici, Eu, Domnul, voi întoarce armele împotriva lor, iar pe voi vã voi elibera ºi veþi
mãrturisi lucrarea Mea». Acest cuvânt s-a împlinit în ziua de 16 decembrie 1989. Au venit pe motivul cã eu am
modificat proiectul casei ºi cã am fãcut bisericã din ea, ºi aºa au controlat toate ungherele locuinþei. Din nou
Dumnezeu ne-a venit în ajutor, cãci în momentul în care aceºtia îmi controlau casa, la Timiºoara începuse revoluþia.
Cuvântul Domnului s-a împlinit, cãci armele lor s-au întors împotriva lor. 

Începând din anul 1990 Domnul a început sã-ªi slobozeascã glasul Sãu deasupra ogrãzii locuinþei mele. Eram
deja o comunitate formatã din paisprezece ucenici, chemaþi prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lucra, ºi aºa
ne-a anunþat în anul 1991 cã vom zidi chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim. Alãturi de noi, în aceastã coborâre
de cuvânt îl aveam pe pãrintele Irineu de la Mãnãstirea Sinaia, care, devenind arhiereu, dupã cum Domnul a
proorocit, a fãcut, dupã poruncã dumnezeiascã ºi în tainã dumnezeiascã, împreunã cu noi, rugãciunea de sfinþire a
punerii pietrei de temelie, iar dupã ce în lunile septembrie, octombrie ºi noiembrie a fost sãvârºitã construirea
acestui locaº, s-a aºezat în ziua de 12 decembrie praznicul de târnosire a sfântului locaº. 

Cuvântul lui Dumnezeu coboarã mereu ºi îºi desãvârºeºte planul sãu. Sunt proprietarul pãmântesc al acestui
loc ales, dar, duhovniceºte vorbind, proprietar este Dumnezeu ºi cuvântul lui Dumnezeu, care a fãcut din acest
aºezãmânt izvor al râului vieþii ºi grãdinã de Eden. Mãrturisesc cã nu mã îndoiesc întru cuvântul lui Dumnezeu ca
sã împlinesc tot ce-mi cere sã împlinesc cu umilinþã ºi cu fricã înaintea Lui. 

Îi lãsãm pe oameni sub acoperãmântul cuvântului lui Dumnezeu, pe care noi, acum, îl scoatem la luminã. 

25 martie 1995
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