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Sfânta Cuvioas\ Parascheva
(14 Octombrie)

Sfânta Parascheva s-a n\scut `n anul 1025 `n satul Epivata, ast\zi,
Selim Pa[a, o localitate din Turcia. ~n popor i se mai spune [i Sfânta
Vineri, Vinerea Mare sau Vinerea celor 12 Vineri.
Din p\cate, nu se p\streaz\ informa]ii referitoare la familia sfintei.
Din tradi]ie, se cunoa[te doar c\ mama sa se numea Sofia [i tat\l
Nechita, iar fratele ei se numea Eftimie [i va ajunge episcop de
Madit (Turcia), dup\ mai bine de treizeci de ani de nevoin]\ `ntr-o
m\n\stire din Constantinopol.
Via]a [i faptele sale au fost apreciate de `nsu[i `mp\ratul Vasile
al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). ~ntr-un cuvânt, de Curtea imperial\ a Constantinopolului.
De[i nu avem informa]ii legate de [colile pe care le-ar fi urmat
sfânta, `nclin\m s\ credem c\ nu i-au fost str\ine [colile cunoscute
ale vremii din Constantinopol, care se afla la numai 50 km sud-vest
de Epivata. Mai ales c\ sfânta f\cea parte dintr-o familie destul de
`nst\rit\.
Ini]ial, p\rin]ii ei au vrut s\ o c\s\toreasc\. ~ns\ ea – din dorin]a
de a evita propunerea p\rin]ilor, pe de o parte, iar pe de alta, fiind
urm\rit\ de cuvintele Mântuitorului, pe care le-a auzit, când avea
doar zece ani, `n cadrul unei Sfinte Liturghii: „Oricine voie[te s\
vin\ dup\ Mine s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze
Mie” (Marcu 8, 34) – a p\r\sit casa p\rinteasc\ [i s-a retras, cel mai
sigur, dup\ ce s-a `nchinat `n bisericile din Constantinopol [i, respectiv,
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`n Biserica „Sfintei Eufimia” din Calcedon, la M\n\stirea Maicii
Domnului din Heracleea Pontului (ast\zi Eregni).
Dup\ cinci ani de nevoin]\ `n aceast\ m\n\stire, a plecat la Ierusalim
s\ se `nchine la Locurile Sfinte. Nu s-a mai `ntors la M\n\stirea
Maicii Domnului din Heracleea Pontului, ci a r\mas `ntr-o m\n\stire
de maici din pustia Iordanului, tr\ind dup\ pilda Sfântului Ioan
Botez\torul, a Sfântului Ilie Tesviteanul [i a Sfintei Maria Egipteanca.
~ns\ `ntr-o noapte, pe când avea 25 de ani, i s-a ar\tat un `nger `n
vis care i-a spus s\ lase pustia nevoin]elor duhovnice[ti [i s\ se
`ntoarc\ `n patria sa. ~n drum spre Epivata, s-a oprit la Constantinopol, pentru a se `nchina `n Sfânta Sofia [i `n Biserica Acoper\mântului Maicii Domnului din Vlaherne. Apoi [i-a continuat drumul
spre cas\, urcând `ntr-o corabie. Se spune c\ `n timp ce c\l\toreau s-a
stârnit o furtun\ puternic\, `ncât to]i credeau c\ vor pieri `neca]i.
Atunci Cuvioasa Parascheva nu [i-a pierdut n\dejdea `n Dumnezeu
[i `ndat\ a strigat: Kali kratei (mult curaj). De aici se pare c\ se trage
numele acelui loc, Kallicrateia, ast\zi Mir Marsinan, aflat pe ]\rmul
Golfului Athira, `n partea de sud-est a Traciei, unde s-a construit
monumentul [i Biserica Sfintei Parascheva.
Potrivit tradi]iei, ajuns\ `n Epivata, Sfânta Parascheva s-a implicat `n nenum\rate activit\]i filantropice, `ntemeind un c\min pentru
s\raci, orfani, v\duve [i suferinzi. De altfel, ajutorarea s\racilor f\cea
parte integrant\ din via]a sfintei, având `n vedere aceea c\ de copil\
`[i `mp\r]ea h\inu]ele cu cei lipsi]i, fiind cunoscut\ [i apreciat\ pentru
faptele ei de milostenie.
O alt\ tradi]ie spune c\ ea ar fi venit `n Kallicrateia, purtând de
grij\ Bisericii Sfin]ilor Apostoli; acolo [i-a continuat nevoin]ele duhovnice[ti, petrecând doi ani ca o str\in\ [i necunoscut\ de nimeni.
Epuizat\ de suferin]\ [i de nevoin]\, Sfânta Parascheva, la numai
27 de ani, s-a str\mutat la l\ca[urile de veci. A fost `nmormântat\ pe
malul M\rii Marmara, aproape de Kallicrateia.
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Se spune c\ `n apropierea mormântului sfintei, c\zut deja `n
uitare, a fost `nmormântat, dup\ mai mul]i ani, un marinar adus de
valuri la mal. Fiind urât mirositor, un stâlpnic ce se nevoia `n apropiere
i-a rugat pe localnici s\ `l `ngroape. Ace[tia, s\pând, au dat peste trupul
neputrezit al Cuvioasei Parascheva, `ns\, f\r\ s\-i dea vreo importan]\, au pus trupul marinarului `n groapa sfintei. Ca urmare, `ntr-o
noapte, Sfânta Cuvioas\ Parascheva s-a ar\tat `n vis unor oameni
evlavio[i – Gheorghe [i Eufimia – care `[i petreceau nop]ile `n rug\ciune,
cerându-le s\-i dezgroape trupul de lâng\ acel om, f\r\ a le spune
motivul; ei au crezut c\ motivul ar fi acela c\ probabil era vorba de
un om p\c\tos.
Când cei doi, `mpreun\ cu al]i s\teni [i cu preotul paroh, s-au dus
la locul descoperit, potrivit vedeniei din vis, au avut parte de o minune:
au aflat trupul Sfintei Parascheva neputrezit. Ini]ial, preotul a vrut s\
`ngroape trupul sfintei `n cimitirul satului, numai c\ el s-a ar\tat a fi
f\c\tor de minuni. Atunci, preotul l-a informat pe Mihail Cerularie,
patriarhul Constantinopolului (1043-1058), care a dispus ca moa[tele
Sfintei Parascheva s\ fie a[ezate `n Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel”, unde au stat timp de dou\ sute de ani.
Când, Mitropolia de Târnovo a fost ridicat\ la treapta de Patriarhie
(1238) – `n timpul lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241) –, moa[tele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate la Târnovo, r\mânând
acolo pân\ `n 1393, când ora[ul a fost distrus de Baiazid Ilderim. ~n
aceste condi]ii, Patriarhia de Târnovo s-a desfiin]at. Dat\ fiind
aceast\ situa]ie, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, `mpreun\ cu
ale Sfintei Filofteia, au fost duse de ]arul bulgar Stra]imir la Vidin,
unde au stat cinci ani (1393-1398), dup\ cum spune Grigorie }amblac,
biograful Sfintei Parascheva, `ntr-un panegiric rostit `n Serbia, `n
1422-1428.
Din Vidin, moa[tele sfintei au fost duse la Belgrad, unde au r\mas
125 de ani; ele fiind apoi oferite de sultanul Baiazid cneaghinei Serbiei,
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Militza, numit\ uneori [i Anghelina. Aceasta le-a a[ezat `n biserica
ridicat\ `n cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva. ~ns\, `n 1521, turcii
au ocupat Serbia [i au luat moa[tele Sfintei Parascheva, `mpreun\ cu
cele ale ]arinei Teofana, [i le-au dus de aceast\ dat\ la Constantinopol, a[ezându-le nu `ntr-o biseric\, dup\ cuviin]\, ci `n palatul sultanului Suleiman.
Sigur, Patriarhia Ecumenic\ nu putea accepta ca moa[tele s\ stea
`ntr-un palat al nelegiuirilor, [tiut fiind c\ sultanii aveau haremuri, [i
de aceea a r\scump\rat moa[tele sfintei de la turci cu suma de 12000
duca]i de aur. Mai ales c\ sfintele moa[te erau amenin]ate cu distrugerea de c\tre slujitorii palatului sultanilor, din cauza multelor
minuni ce se s\vâr[eau prin ele [i care f\ceau ca mul]i s\ se `nt\reasc\ `n credin]a cre[tin\.
Patriarhul ecumenic Teolipt I (1513-1522) le-a a[ezat, cum era [i
firesc, `n Catedrala Patriarhal\ – Biserica Pammakaristos, unde au
r\mas pân\ `n 1586. ~n acel an, Biserica Pammakaristos a fost transformat\ `n moschee, moa[tele Cuvioasei Parascheva fiind duse `n
Biserica Vlaherne, apoi `n Biserica „Sfântul Dimitrie” (1597) [i `n
Biserica „Sfântul Gheorghe” (1601); acesta din urm\ fiind noul sediu
al Patriarhiei Ecumenice.
~n 1641, Patriarhia de Constantinopol, fiind `n imposibilitate de
a pl\ti birul anual impus de Poarta Otoman\, prin patriarhul Partenie I
(1639-1644), a d\ruit moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva domnitorului Moldovei Vasile Lupu (1634-1653), `n semn de mul]umire
pentru pl\tirea datoriilor fa]\ de Poarta Otoman\ pe care le acumulaser\
Patriarhiile de Constantinopol [i Ierusalim de mai mul]i ani. A[a se
face c\, `n ziua de 13 iunie 1641, mitropolitul Varlaam (1632-1653),
`nso]it de episcopii Evloghie al Romanului (1641-1644) [i Gheorghe
al Hu[ilor (1634-1645), `n prezen]a domnitorului Vasile Lupu, a
primit moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, pe care le-a a[ezat `n
Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i, ctitoria domnitorului.
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Inscrip]ia din firida `n care au stat moa[tele istorise[te pe scurt
firul evenimentelor care au avut loc cu acel prilej.
~n 1888, `n timpul lucr\rilor de restaurare a bisericii, lucr\ri `ncepute `nc\ din 1884, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost
mutate `n paraclisul amenajat `n Sala gotic\. Din p\cate, `n noaptea
celei de-a doua zile de Cr\ciun a anului 1888, paraclisul a luat foc de
la o lumânare nesupravegheat\. De[i racla a ars `n `ntregime, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au r\mas neatinse. Ceea ce a mai
r\mas din racl\ se p\streaz\ `n `nc\perea arhivei Mitropoliei Moldovei.
~n urma incendiului, la `nceputul anului 1889, moa[tele sfintei
au fost mutate `n Catedrala Mitropolitan\. Din unele `nsemn\ri afl\m
c\, de la acea dat\, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au p\r\sit
Catedrala numai `n dou\ rânduri.
Prima dat\ `n 1944, `n luna martie, când din cauza r\zboiului
moa[tele trebuiau protejate; `n acest scop se rânduise a fi duse la
M\n\stirea Govora, unde au fost duse [i moa[tele Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava. ~ns\ racla s-a oprit pentru [ase luni la M\n\stirea
S\murc\[e[ti, ctitoria Vornicului Constantin S\murca[ [i a so]iei sale
Zoe, de lâng\ Bucure[ti, dup\ care au fost readuse la Ia[i.
Iar a doua oar\, `n vara anului 1947, `n care seceta [i foametea au
atins un nivel dramatic, când s-a organizat o procesiune cu moa[tele
Sfintei Parascheva prin satele `ncercate de aceast\ nenorocire din
jude]ele Ia[i, Vaslui, Bac\u, Neam] [i Suceava. Procesiunea a `nceput
pe 10 iunie [i a durat pân\ spre sfâr[itul lunii august, când racla cu
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva a revenit `n Catedrala Mitropolitan\. Procesiunea a fost `nso]it\ [i coordonat\ de arhimandritul
Teoctist Ar\pa[u, care a devenit mai târziu mitropolit [i patriarh,
precum [i de unii din Ia[i. De atunci, moa[tele Sfintei Parascheva nu
au mai p\r\sit ora[ul Ia[i.
Sinaxarele mai cuprind [i alte sfinte care poart\ numele de Parascheva, cum ar fi Sfânta Muceni]\ Parascheva – pr\znuit\ la 26 februarie,
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care a fost martirizat\ `n timpul lui Nero (54-68); Sfânta Muceni]\
Parascheva-Piatni]a, pr\znuit\ la 28 octombrie, care a fost martirizat\ `n timpul lui Diocle]ian (284-305); Sfânta Parascheva de la
Polo]k, numit\ `n Apus Praxeda, fiica cneazului Vasile Rogvolod,
care a tr\it `n secolul al XIII-lea [i a fost martirizat\ la Roma; [i Sfânta
Muceni]\ Paraschevi, pr\znuit\ la 26 iulie, care a fost martirizat\ `n
timpul lui Antonin Piul.
De re]inut este faptul c\ nici o biseric\ din ]ar\ – [i nu numai –
nu a primit p\rticele din moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva de la
Ia[i, ele p\strându-se intacte, fiind `nvelite [i `ntr-o pânz\ de in, sigilate,
`nc\ din 1641, de `ns\[i mâna mitropolitului Varlaam, `n prezen]a domnitorului Vasile Lupu.
Sfânta Cuvioas\ Parascheva este o sfânt\ f\c\toare de minuni.
Cea mai mare minune a sfintei este `ns\[i pream\rirea trupului ei cu
darul neputrezirii, al vindec\rii de boli incurabile [i al izb\virii de
multe nevoi, necazuri [i primejdii.
Pelerinii `nchin\tori pot da m\rturii `n acest sens.
Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor
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Tuturor vom spune minunile tale!
În inima ora[ului Ia[i se afl\ Catedrala Mitropolitan\ care ad\poste[te moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
[i a tuturor celor care, cu credin]\, cer ajutorul ei.
Cuvioasa, o fecioar\ care a trecut la Domnul la vârsta de 27 de
ani, L-a iubit atât de mult pe Hristos, încât L-a rugat s\ nu mai plece de
la ea. Hristos a r\spuns rug\ciunilor ei, binecuvântându-i trupul cu
prezen]a harului f\c\tor de minuni chiar [i dup\ moarte.
Ea este mult folositoare prin faptul c\ d\ruie[te lumina lui Hristos
sub forma vindec\rilor miraculoase, sfin]ind, izvorând mir, împlinind
ruga tuturor celor care cred în binecuvântarea Domnului prin sfin]ii S\i.
Timpul petrecut lâng\ sfintele moa[te mi-a dat prilejul s\ constat
o afluen]\ impresionant\ de oameni, de diferite vârste [i profesii, din
]ar\ [i din str\in\tate, care, cu lacrimi smerite, cereau Sfintei rezolvarea problemelor cu care se confruntau. Mul]i dintre ei reveneau,
mul]umindu-i pentru ajutorul dat, plângând de fericire; al]ii plecau
cu speran]a c\ ocrotirea Sfintei nu va întârzia.
Este incontestabil faptul c\ aceast\ mul]ime de pelerini constituie
o m\rturie a minunilor pe care Cuvioasa Parascheva le-a s\vâr[it ca
r\spuns la cerin]ele lor sincere, adeseori pline de durere, dar motivate,
cu smerenie, de n\dejdea în binefacerile ei. Aceste fapte minunate
descoper\ pedagogia divin\ a Sfintei Treimi, pronia lui Dumnezeu
fa]\ de crea]ia Sa.
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Fericirea celor care au sim]it binecuvântarea harului adevere[te
c\, în esen]a minunii, „se afl\ Cineva mai tare decât vântul, decât focul,
decât potopul, boala [i moartea”1.
Prin intermediul minunilor mijlocite de sfin]i, Dumnezeu cheam\
pe oameni la starea de sfin]enie, în virtutea cre\rii lor dup\ chipul
S\u (Facerea 1, 26-27). Este o invita]ie spre asem\narea cu Dumnezeu, spre actualizarea realit\]ii ontologice a omului, exprimat\ tainic
în Psalmul 81, 6: „Eu am zis: «Dumnezei sunte]i [i to]i fii ai Celui
Preaînalt»”. Acest progres spiritual înseamn\ înnoirea omului, chemarea de a vie]ui ve[nic cu Mântuitorul, sfânt [i des\vâr[it în El2.
Prin lucrarea harului divin „«eu-l» sfin]ilor dobânde[te o transparen]\ tot mai mare pentru Hristos [i pentru semenii lor”3.
Astfel, abunden]a binefacerilor Sfintei Parascheva îi atrage pe
oameni la ea, transformându-i din oameni trupe[ti în oameni duhovnice[ti, izb\vindu-i, astfel, de ne[tiin]\ duhovniceasc\, uitare [i nep\sare4.
Sfânta, ca model al umanit\]ii celei noi, ne înva]\ c\ numai cel
ce tr\ie[te în Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este om adev\rat, iar
acest lucru este o necesitate pentru a deveni precum „Hristos-Cuvântul lui Dumnezeu, prin har”5.
1

Sfântul Nicolae Velimirovici, „O sut\ de versiuni despre minuni scrise în
M\n\stirea Sfântul Ioan Botez\torul (Iovanic, Serbia)”, în Sfântul Vasile al Ostrogului.
Via]a [i minunile. T\m\duitorul celor cu min]ile bolnave, traducere de Andreea
St\nciulescu, Editura Egumeni]a, Gala]i, 2011, p. 352.
2
Cf. Prof. N. Chi]escu, „Sfântul Duh Sfin]itorul. Lucrarea Lui în Biseric\ [i în
lume”, în volumul Îndrum\ri misionare, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 371.
3
Ibidem.
4
Cf. Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\. Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc din fapte, traducere din limba greac\ veche [i note de
Pr. Prof. Dr. D. St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2010, pp. 103-105.
5
Mitropolitul Ierotei al Nafpaktei, O noapte în pustia Sfântului Munte. Convorbiri cu un pustnic despre rug\ciunea lui Iisus, traducere din limba greac\ de
C\lin Cosma, Editura Predania, Bucure[ti, 2006, p. 190.
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De altfel, Sfânta Liturghie m\rturise[te c\ Iisus Hristos este „Unul
Sfânt”, adic\ singurul cu adev\rat Sfânt prin natura Sa, „iar credincio[ii vor fi sfin]i numai prin conlucrarea cu harul divin”6.
Minunile s\vâr[ite de Sfânta Parascheva i-au determinat pe cei
c\rora Sfânta le-a schimbat via]a s\ solicite editarea unei c\r]i în care
s\ fie consemnate m\rturiile lor despre acestea. Astfel, închin\torii
au depus, în mod benevol, într-o cutie de lemn amplasat\ în Catedrala
Mitropolitan\, relat\rile minunilor, exprimându-[i astfel recuno[tin]a
fa]\ de Sfânta Parascheva.
Binefacerile s\vâr[ite de Cuvioasa Parascheva sunt diverse, numeroase, impresionante7 [i inepuizabile. De aceea, editarea unei c\r]i
care s\ cuprind\ binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva m\rturisite de închin\torii ei era imperios necesar\.
Scopul acestui volum este de a fi un apostol al puterii lui Dumnezeu rev\rsate în lume prin minunile Sfintei Cuvioase Parascheva.
În primul rând, prin citirea acestor m\rturii, cre[tinii vor putea con[tientiza, dup\ modelul Sfintei Cuvioase Parascheva, necesitatea sfin]eniei ca mod de tr\ire într-o lume contemporan\ care a pierdut reperele
moralei [i spiritualit\]ii cre[tine autentice. Sfin]enia este starea duhovniceasc\ în care oamenii au ajuns „asociind la harul dumnezeiesc
primit prin Tainele Bisericii eforturile lor pentru o via]\ f\r\ patimi,
ar\tat\ într-o suit\ de virtu]i, odr\slite din virtu]ile teologice”8.

6

Pr. Conf. Dr. Petre Semen, Înv\]\tura despre sfânt [i sfin]enie în c\r]ile Vechiului Testament, tez\ de doctorat, Editura Trinitas, Ia[i, 1993, p. 220.
7
De exemplu, revenirea la via]\ din com\ profund\, vindec\ri miraculoase ale
unor boli incurabile, rezolvarea unor probleme familiale, profesionale [i sociale
insurmontabile.
8
Pr. Prof. Dumitru Radu, „Cinstirea sfin]ilor”, în volumul Îndrum\ri misionare,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 765.
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În al doilea rând, aceste m\rturii vor fi un bogat material misionar
în slujba p\storilor de suflete, care, prin citarea lor în cadrul predicilor [i catehezelor, vor spori credin]a în sufletele credincio[ilor,
îndemnându-i la sfin]enie, în vederea câ[tig\rii Împ\r\]iei cerurilor.
Prezen]a acestei c\r]i în casele enoria[ilor din parohii, în chiliile monahilor din m\n\stiri, în [coli [i orfelinate, în spitale [i aziluri, în
unit\]i militare [i penitenciare, în [coli [i biblioteci, va constitui un
imbold spre tr\irea cre[tin\ autentic\, spre rug\ciune permanent\
adresat\ Sfintei Parascheva [i tuturor sfin]ilor, pentru a primi har în
urcu[ul duhovnicesc.
De asemenea, aceste m\rturii vor ajunge, prin pronia divin\, la
oamenii care nu au cunoscut înc\ bun\tatea, blânde]ea [i milostivirea Sfintei Parascheva.
Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. M\rturii ale închin\torilor este expresia recuno[tin]ei [i cinstirii acordate de oamenii de
pretutindeni acestui izvor nesecat de daruri trupe[ti [i suflete[ti, care
este Mult Milostiva Parascheva.
Protosinghel Valerian Radu
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La moa[tele Sfintei Parascheva
Omul ap\sat de povara grijilor materiale p\[e[te cu greu pe c\rarea
îngust\ [i anevoioas\ care duce la mântuire. Ezit\, se poticne[te [i,
dac\ nu implor\ sprijinul sfin]ilor, este tentat s\ porneasc\ pe c\ile
b\t\torite ale patimilor în[el\toare.
În infinita Sa în]elepciune, Dumnezeu a rânduit ca moa[tele
sfin]ilor s\ fie r\sp=ndite, ca nepre]uite daruri, în toat\ lumea cre[tin\.
Prin prezen]a la Ia[i, în Catedrala Moldovei, a moa[telor Sfintei
Parascheva, noi, românii ([i nu numai), am dobândit o vistierie duhovniceasc\ f\r\ de pre], un etern izvor de ajutor, atât în alungarea
p\mânte[tilor ispite, în dep\[irea dificult\]ilor materiale, a suferin]elor trupe[ti, cât [i în r\stignirea numeroaselor patimi.
În sfânta catedral\ s-au rostit, de-a lungul vremii, rug\ciuni cât
nisipul m\rilor: în gând, în [oapt\, în duioase gesturi de smerenie, în
stropi fierbin]i de lacrimi, în glas de acatist, în ar[i]a privirilor pierdute, în suspine disperate, individuale sau colective.
A auzit Cuvioasa Parascheva rug\ciunea tuturor, d\ruind, dup\
taina rânduielilor divine, flori ale bucuriilor imediate sau mai îndep\rtate, ca ni[te cununi ale r\bd\rii. Aici, s-au ad\pat cu putere [i
speran]\ orfani, v\duve, studen]i, so]ii înl\crimate, purtând jugul
c\sniciei împletit cu durere, suferinzi în haina disper\rii sau a resemn\rii, nedrept\]i]i osândi]i de semenii lor, tineri c\s\tori]i dorindu-[i
copii, nevinova]i cople[i]i de mrejele vr\jma[ului [i acoperi]i de
stropii prea fierbin]i ai stresului zilnic.
To]i cei care au alergat la „buna sf\tuitoare”, „mâna vindec\rii”,
„liman lin [i neînviforat”, „turnul biruin]ei”, în fiecare an, pe 14 octombrie, ascult\ chemarea inimii, rev\rsându-se în râul de pelerini. În
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pofida multor obstacole, pelerinii î[i exprim\ lâng\ sfintele moa[te
recuno[tin]a, se înt\resc cu „hrana duhovniceasc\”, se simt mai boga]i
lâng\ acest „m\rg\ritar nepre]uit”, apoi se întorc acas\, „propov\duind cu m\rire [i cânt\ri toate minunile” dobândite ca ni[te flori
tainice, ivite dintr-un „crin r\s\dit în gr\dina cea de sus”.
La moa[tele Sfintei Parascheva, „trandafir neatins de viermele
trufiei”, rug\torii vor fi mereu ca un râu ce î[i întoarce valurile de
mul]umire c\tre „izvorul vie]ii [i al milostivirii”. Ei, închin\torii, îndemna]i de scânteia con[tiin]ei, nu vor da uit\rii promisiunile f\cute:
s\-[i spele haina patimilor, s\ fie mai genero[i, s\ îngenuncheze citind,
cât mai des, acatistul Sfintei, cea „vrednic\ mijlocitoare c\tre Domnul”.
Prof. Maria Olaru, Ia[i

Credincio[i a[tept=nd s\ se închine la
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
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I
Izvorul vindec\rii vine prin rug\ciune

Sfânta Parascheva oferindu-[i ca milostenie hainele.
Fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, sec. XVI

Simplitate pierdut\

Sfânt\ Parascheva, scriu aceste rânduri ca s\-]i mul]umesc pentru ajutorul dat. Acolo, la Mitropolie, se cere s\ scriem despre cum
ne-ai ajutat tu (...) [i nu pot r\mâne indiferent; altfel, m-ar mustra
con[tiin]a sau chiar tu. Dac\ va fi de folos vreun cuvânt de aici,
îndrum\-mi peni]a.
Am cunoscut-o pe Sfânta Parascheva în împrejur\ri grele.
Aveam 17 ani, eram elev în clasa a XI-a (...). Abia ie[isem din spital.
De fapt, urma un lung [ir de intern\ri repetate [i investiga]ii (...);
dureri îndelungate îmi limitau, efectiv, mi[carea fizic\. Încet, mi s-a
dezvoltat sentimentul de fric\. O fric\ tare [i mare; pur [i simplu
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fric\. {i eram mic, naiv, sincer, dar [i curat. }in minte c\ i-am f\g\duit, în naivitatea mea, Cuvioasei c\, dac\ m\ vindec\, îmi p\strez
fecioria [i n-o s\ am vreo rela]ie trupeasc\ pân\ am s\ m\-nsor. Începuse s\ se cuib\reasc\, tare, frica în sufletul meu de adolescent. Tânjesc
dup\ anii aceia. Îmi vin în minte cuvintele lui Ernest Bernea: „Simplitate pierdut\”.
În intermiten]ele durerilor [i neputin]ei fizice, începeam s\ m\
v\d mic, neputincios; aveam deci nevoia unui sprijin, s\ m\ ajute
cineva s\ rezist [i suferin]ei psihice, pe care o suportam al\turi de
cea fizic\: „Ce-o s\ se-ntâmple cu mine?”, „M\ voi vindeca vreodat\?”,
„Cum o s\ rezist...?”.
Începusem s\ aplic ceea ce citeam în c\r]i, în special în volumele
P\rintelui Cleopa. F\r\ s\ am inten]ia, m-am v\zut cu un program
foarte bine structurat. Astfel, diminea]a, tata ne ducea cu ma[ina la
[coal\ (împreun\ cu sora). Aveam orele de la 9, tata [tia c\ de la 7;
ne l\sa în curte, pleca, iar eu m\ f\ceam c\ merg la alimentara din
col], dup\ un pachet de biscui]i. Anca intra la ore, iar eu porneam
aventura. Timp de un an, nimeni nu s-a prins de ceea ce f\ceam! M\
îndreptam spre Mitropolie. Pe drum, în curte, d\deam pachete de
mâncare la s\raci (era mâncare sustras\ din frigider, diminea]a,
înainte de plecare; luam des borcane din c\mar\ pe care le umpleam,
pe ascuns, în zece minute, cu bor[, mânc\ric\ de cartofi, varz\ etc.,
puneam câteva felii de pâine).
În vremea aceea n-am judecat nici un cer[etor. D\deam cu bucurie, de parc\ eram premiat pentru asta. Cred c\ [i copila Filofteia,
sfânta ce urma s\ fie, f\cea la fel. Aveam chiar cer[etorii mei prefera]i, abona]i. Apoi, mergeam în Mitropolie. Nimeream, de obicei,
la utrenie [i st\team cuminte în genunchi [i ascultam. M\ lua des
somnul (...).
Înainte de slujb\ m\ rugam la Cuvioasa: aveam locul meu, la
capul ei, în genunchi (...), ]inând puternic un picior al raclei. Mai
întâi, pentru a-mi face curaj, îngenuncheam la câ]iva metri în spate
[i m\ rugam acolo. F\ceam metanii, vorbeam în cuvintele mele. La
dreapta îl aveam în icoan\ pe Sfântul Nicolae; abia apoi, în genunchi,
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Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

m\ apropiam de Sfânt\ [i plângeam. Plângeam foarte mult, cu inima
plin\ de bucurie. Plângeam mai mult când durerile nu încetau [i m\
deranjau în copil\ria mea. Strângeam tare, tare piciorul raclei sale [i
m\ încordam s\ simt rug\ciunea mea. {tiam c\, dac\ rug\ciunea nu e
sim]it\, degeaba o fac. Uneori n-aveam nici batist\ la mine, îmi curgea
nasul, [i-mi murd\ream mânecile hainelor, pentru c\ alt\ solu]ie nu
era. M\ sim]eam un privilegiat, un mare om, c\ stau acolo, în genunchi,
la capul Sfintei. M\ întrebam de ce lumea st\ la rând, când, uite, eu
sunt atât de aproape de ea. {i m\ ridicam de acolo atât de u[or [i u[urat!
Plecam spre [coal\, apoi, în drum, treceam [i pe la „Sfin]ii Trei
Ierarhi”. Nimeream la Sfânta [i Dumnezeiasca Liturghie. {edeam de
fiecare dat\ în spate, în genunchi, o vedeam pe Maica Domnului din
altar cu Pruncul în bra]e [i mi se p\rea c\ îmi cânt\ îngeri de la
stran\. La 9 începeam orele.
A[a am ]inut-o un an. Au urmat alte dureri, intern\ri repetate, interven]ii chirurgicale, extern\ri. Am terminat liceul, apoi facultatea,
[i am început s\ lucrez. Acum... îmi vine greu s\ mai plâng. Trec pe
lâng\ cer[etori [i nu le mai dau borcane cu bor[; ori, dac\ trec, cânt\resc darul meu [i judec fa]a omului.
Acum stau la rând la Cuvioasa [i... citesc din acatistul ei. Ajung
la racl\ [i primul lucru pe care-l fac este s\ apuc piciorul de metal al
raclei [i s\-l strâng puternic [i nu-mi vine s\-i mai dau drumul [i-i
mul]umesc Cuvioasei pentru ajutorul dat atunci. Abia apoi m\ rog
pentru altceva. {i m\ uit la capul ei [i rev\d locul, dar pe mine nu m\
mai v\d curat, naiv, simplu. }in strâns piciorul raclei [i vreau s\ nu-i
mai dau drumul, pentru c\ nu mai pot întoarce timpul, pentru c\ am
pierdut simplitatea, iar acum m\ st\pâne[te p\catul.
Acum nu mai aud îngeri la „Trei Ierarhi” [i nu mai stau în spatele
bisericii, ci în fa]\.
Atunci puteam sta o or\ la racla Cuvioasei s\ plâng, acum nu
rezist zece minute s\-i mul]umesc!
Simplitate pierdut\.
C\t\lin P., 27 ani, Ia[i

***
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Mântuitorul Hristos pururea lucreaz\ minuni prin sfin]ii S\i

Dup\ o na[tere dificil\, fiul meu s-a n\scut prematur (8 luni). Ca
[i cum aceasta nu ar fi fost de ajuns, copilul s-a n\scut cu foarte
multe probleme: hipoxie (lips\ de oxigen), detres\ respiratorie (datorat\ dezvolt\rii insuficiente a pl\mânilor), tahicardie, suflu sistolic.
Medicii erau foarte reticen]i în privin]a [anselor de supravie]uire ale
bebelu[ului. Din cuvintele [i gesturile lor îmi puteam da seama c\
erau neputincio[i. Gr\itor în acest sens este îndemnul medicului neonatolog adresat familiei mele de a se ruga pentru mine [i pentru copil;
situa]ia era dramatic\. Familie, medici, eram cu to]ii cuprin[i de disperare. Dar Dumnezeu a vrut s\-{i arate din nou iubirea Sa nem\rginit\ fa]\ de oameni. Mama mea care are foarte mare evlavie la
Cuvioasa Parascheva (în familia noastr\ acest nume este o tradi]ie,
numele mamei [i al uneia dintre surorile mele fiind Parascheva), a
luat h\inu]ele cump\rate din timp pentru noul-n\scut [i a mers cu ele
la Mitropolie. S-a rugat la Cuvioasa Parascheva cu lacrimi pentru
îns\n\to[irea pruncului [i a pus h\inu]ele pe racla cu moa[tele Sfintei.
Apoi s-a gr\bit cu ele la spital [i a îmbr\cat copilul muribund cu ele.
A treia zi de la na[tere, copilul a început s\-[i revin\. Suntem recunosc\tori pentru ajutorul dat nou\ de Mântuitorul Hristos, Care pururea lucreaz\ minuni prin sfin]ii S\i.
Gabriela R., 33 ani, Ia[i

***
Spune-mi cum ai murit ca s\-]i spun cum ai tr\it

Sunt profesor pensionar. Îmi amintesc de tat\l meu, care dup\ 18
luni de spitalizare din cauza cancerului de ficat, a ajuns în moarte
clinic\. Familia mea a fost chemat\ s\-l ia acas\ de urgen]\, cu
câteva clipe înainte de a ajunge la morg\.
În timp ce tat\l meu era plâns de familie, în salon intr\ bunicul
meu (socrul celui aflat între via]\ [i moarte moarte) cu o bucat\ de
vat\ sfin]it\ de la Cuvioasa Parascheva [i f\r\ s\ se jeneze de prezen]a
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doctori]ei, îl mângâie, pun=nd vata în buzunarul pijamalei, spunându-i
c\ se va face bine [i c\ îl a[teapt\ pe 8 septembrie la onomastica soacrei.
Înainte de acest gest, m-a mustrat, fiindc\ am cheltuit averea pe medicamente, uitând-o pe Sfânta Parascheva „care te scoate din mor]i”.
Apoi bunicul ne-a certat pe to]i, nonverbal, cu degetul ar\t\tor,
dup\ care ne-a iertat cu o invita]ie pe 8 septembrie [i s-a gr\bit s\ nu
piard\ trenul. Ului]i de gesturile, cuvintele [i mai ales de credin]a
bunicului, to]i au meditat la faptul c\ b\trânului i s-a întâmplat ceva.
Brusc, to]i s-au dezmeticit auzind o voce slab\: „Mi-e sete!”. Era
tat\l meu. Doamna doctor ne-a îndemnat s\-i d\m orice: „O fi ultima
dorin]\... [i nu m\ mai întrerupe]i”, deoarece lucra la biletul de externare.
To]i erau speria]i, pentru c\ se [tia de ultima lun\ de perfuzii, de
abdomenul lui putred, de chipul ca de „cadavru, îmbr\cat cu o foi]\
sub]ire de piele”. Totu[i „i-am dat s\ bea, apoi a cerut s\ m\nânce, s\
se plimbe la aer”. Dup\ 5-6 minute, când erau în u[\, doamna doctor,
care terminase biletul de externare (ultimul cuvânt fiind: agravant),
a s\rit speriat\, întrebând: „Ce-a]i f\cut?... cum l-a]i luat?... ce-a mâncat?...
ce-a b\ut?... dar, b\trânul acela... ce-a f\cut, ce i-a dat?”.
Dup\ ce afl\ de vata sfin]it\ de la Cuvioasa, doamna doctor constat\
c\ „este o minune dumnezeiasc\” [i propuse reluarea analizelor. Apoi
s-au adunat medici din Ia[i, Bucure[ti, Cluj, Timi[oara [i au recunoscut minunea. „A venit acas\ cu timol 2 – de nou-n\scut –, dup\
care a mai tr\it 22 de ani, murind spovedit, împ\rt\[it, cu lumânare
aprins\ [i cu cei dragi în jur”.
Men]ionez cuvintele marelui arhimandrit Cleopa Ilie: „{ti]i cât
de mare poate fi minunea de care a]i putea avea parte?... cât de mare
v\ este credin]a! Spune-mi cum ai murit, ca s\-]i spun cum ai tr\it”.
De admirat credin]a puternic\, adev\rat\, în puterea [i dragostea lui
Dumnezeu [i a sfin]ilor, pe care a avut-o bunicul meu.
Elena Eugenia

***
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Terapia intensiv\ cu lumin\

Se cuvine s\ începem a scrie despre aceast\ întâmplare dureroas\, ca fiind cea mai frumoas\ minune a vie]ii noastre.
Obi[nuiam, de mici, s\ mergem la Ia[i de ziua Sfintei Cuvioase
Parascheva, pentru a ne închina sfintelor moa[te [i a-i cere ajutorul
în fr\mânt\rile [i necazurile noastre familiale [i, totodat\, pentru a-i
mul]umi, cu recuno[tin]\, pentru mijlocire.
Sfânta ne-a cople[it de prima dat\ pe to]i din familie de trecerea
pe care o are înaintea Preasfintei Treimi [i de apropierea fa]\ de
sufletele noastre însetate dup\ sfin]enie, pace sufleteasc\ [i armonie
în toate.
Prin Cuvioasa Parascheva, L-am sim]it pe Dumnezeu în milostivirea, r\bdarea [i iubirea Sa fa]\ de om; „minunat este Dumnezeu
prin sfin]ii S\i”.
Necazurile au fost cele care ne-au condus la Cuvioasa Parascheva, prin care am reu[it s\ relu\m vechea leg\tur\ cu Tat\l ceresc.
Astfel, mai târziu, ne-am putut desprinde de via]a de[art\ [i a urma
Domnului Iisus Hristos pe calea cea îngust\, precum o f\cuse odinioar\ Cuvioasa.
Ne d\m sau nu seama, cu to]ii tr\im în valea plângerii, unde, din
loc în loc, Dumnezeu ne-a l\sat câte un m\rg\ritar din comoara Împ\r\]iei cerului, spre a putea tinde c\tre slava lui Dumnezeu, prin
în]elegerea voii lui Dumnezeu cu fiecare.
Suntem p\c\to[i, îns\ Bunul Dumnezeu ]ine cont de dorin]ele
noastre spre îndreptare pentru mântuire.
Ajutorul Sfintei Parascheva s-a f\cut sim]it de multe ori, în momente în care, omene[te, nu vedeam sc\pare; dar cea mai mare
minune a început odat\ cu data de 22 octombrie 2008, când capul
familiei, în vârst\ de 47 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral, în urma unei c\deri violente din c\ru]\, provocate de sperietura
calului.
Fiind transportat, de urgen]\, la Spitalul de Neurochirurgie – Ia[i,
în stare de com\, medicii s-au ar\tat sceptici în privin]a supravie]uirii [i au hot\rât, la început, retrimiterea la Roman.
24

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Mama nu s-a conformat situa]iei [i, la insisten]ele ei disperate, a
r\mas la sec]ia de terapie intensiv\, cu crize comi]iale foarte dese,
dou\ lame de hematom cranio-cerebrale, paralizie pe partea dreapt\
[i febr\ foarte mare.
Zilele treceau [i despre starea tat\lui nostru nu aflam nimic încurajator. De[i neîncrez\tori, la insisten]ele noastre [i ale altor persoane care nu s-au îndoit c\ Dumnezeu face minuni prin sfin]ii S\i,
medicii s-au implicat cu toat\ dragostea [i d\ruirea.
Când l-am v\zut prima oar\ pe tata la reanimare, legat de mâini
[i de picioare, cu privirea pierdut\, nu am putut decât s\ ne înfior\m
[i s\ strig\m înl\untrul nostru la prietena de tain\ a copil\riei noastre,
Cuvioasa Parascheva. În acele momente, am realizat c\ tata st\tea pe
patul de la geam, cu capul spre Mitropolie. Detaliul acesta, nesemnificativ în aparen]\, a fost mângâierea cea mai mare de atunci din
partea Cuvioasei, semn c\ îl are sub ocrotire. O strigam cu glas tare,
cât s\ aud\ [i tata [i sim]eam cum se lini[te[te. Era confirmarea cert\
c\ ea se afla lâng\ noi. Ne-a umplut sufletele de speran]a c\ totul va
decurge bine, îns\ eram con[tien]i c\ va fi nevoie de mult\ r\bdare,
rug\ciuni [i dragoste.
Zilnic mergeam s\-i cerem ajutorul mângâietoarei noastre în suferin]\ lâng\ sfânta racl\. Mama a cunoscut un p\rinte care a sf\tuit-o
s\ citeasc\ zilnic Acatistul [i Paraclisul Sfintei [i i-a d\ruit o batist\
pus\ pe mâinile Cuvioasei, pentru bolnav. În fiecare zi se cuno[tea
un mic progres, semn c\ Sfânta lucra cu o fine]e dumnezeiasc\.
A fost o perioad\ grea, cu nevoie de mult\ rug\ciune [i credin]\,
o perioad\ când Dumnezeu ne-a încercat dragostea pe care i-o purt\m,
pentru c\ au fost momente de team\, de îndoial\, de renun]are în
lupta de a-l salva. Îns\ pe toate le-a biruit dragostea [i rug\ciunea; s-au
rugat mul]i oameni: duhovnicul, ob[tea de maici, p\rin]i [i cunoscu]i
care ne-au pomenit la rug\ciuni.
Cuvioasa a lucrat atât de tainic, umplându-ne sufletul de mângâiere, de dragoste [i de speran]\, înt\rindu-ne, totodat\, pentru cele
ce vor urma. Ne preg\tea suflete[te, ne încerca [i nu ne puteam da
seama de starea în care îl vom g\si pe tata.
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Ea nu s-a dezmin]it nici în ziua cea mai grea, când s-a hot\rât o
interven]ie chirurgical\ la cap pentru extirparea unui hematom. Opera]ia a avut loc dup\ o noapte de agita]ie continu\ pentru pacient,
concomitent cu o noapte de rug\ciune la m\n\stirea de maici. Doamna
doctor, care atunci când a început opera]ia era îngrijorat\, la sfâr[itul
ei era zâmbitoare, neputându-[i explica cum de opera]ia a decurs atât
de u[or.
Nu ne îndoiam nici o clip\ c\ Sfânta a lucrat astfel încât tata diminea]\ era foarte lini[tit, ascult\tor [i plin de curaj, iar mâna doamnei
doctor a fost purtat\ de mâna Cuvioasei. Astfel totul a decurs nea[teptat de bine.
Nu dup\ multe zile, a început s\ se comporte aproape normal, s\-[i
aminteasc\ trecutul dinaintea accidentului [i s\ fie con[tient de prezent.
P\rintele ne-a atras aten]ia înc\ de la început s\ nu uit\m de
minunea ce s-a petrecut, îns\ Cuvioasa a avut grij\ de acest lucru,
l\sând o cicatrice [i o dificultate în vorbire.
La aproximativ doi ani, ne plec\m, smeri]i, în fa]a Preacuvioasei
noastre Maici, mult milostivei Parascheva, mul]umindu-i pentru toate
minunile de care ne-a învrednicit, [i o rug\m s\ ne poarte de grij\
nou\ p\c\to[ilor în continuare.
„Slav\ lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat nou\”, mul]umiri
p\rintelui duhovnic [i celorlal]i rug\tori [i ostenitori care s-au f\cut
p\rta[i în purtarea acestei sarcini.
Mul]umiri Domnului [i în special Cuvioasei pentru timpul pe
care ni l-a mai l\sat de tr\it.
Ana-Maria [i Simona Gene[

***
Respira]ia iubirii lui Dumnezeu

În 1997, în urma unei radiografii pulmonare, mi s-a pus diagnosticul de TBC, fiind trimis\ la Policlinica de Pneumoftiziologie
din Ia[i, pentru investiga]ii am\nun]ite.
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În aceea[i zi, dup\ alt\ radiografie, mi s-a interzis prezentarea la
serviciu, mai ales c\ lucram în înv\]\mânt [i afec]iunea respectiv\
constituia un pericol pentru copii.
Mi s-a prescris tratament cu antibiotice. A urmat o perioad\ de
dou\ luni de calvar: opt radiografii pulmonare, recoltare a numeroase probe de sput\, iar rezultatele erau descurajate. Dac\ se confirma
diagnosticul, eram obligat\ s\-mi p\r\seasc\ familia, serviciul [i s\
fiu internat\ în sanatoriu.
Am venit lâng\ racla Cuvioasei Parascheva cu un munte de lacrimi [i rug\min]i, am luat leg\tura cu duhovnicul, m-am spovedit [i
împ\rt\[it în aceste dou\ luni de [apte ori. De[i starea mea de s\n\tate era bun\, radiografiile confirmau existen]a tuberculozei, pentru
care mi s-a interzis revenirea printre copii.
În ziua intern\rii în sanatoriu, am alergat la Mitropolie, am c\zut
lâng\ racla Sfintei, implorându-i ajutorul [i rugându-l pe duhovnic
s\ st\ruie în rug\ciune pentru s\n\tatea mea.
Ajuns\ în cabinetul doctori]ei, Dumnezeu mi-a dat în gând dorin]a de a solicita o nou\ radiografie. Surprins\ de aceast\ cerere,
doctori]a a acceptat, apoi a privit lung noua radiografie, s-a uitat speriat\ [i a exclamat:
„E[ti s\n\toas\, nu ai nimic! Dac\ te internam, te b\gam în mormânt!”
Men]ionez c\ aveam atunci ni[te probleme hepatice, iar tratamentul
cu tuberculostatice m-ar fi distrus.
Surprins\ [i entuziasmat\, am ob]inut adeverin]\ de reintegrare
în colectivitate. Primul gând mi-a îndreptat pa[ii spre racla Sfintei
Parascheva, spre a-i mul]umi pentru minunea petrecut\. În Mitropolie,
„oamenii se uitau [i nu în]elegeau motivul lacrimilor”, iar duhovnicul
s-a mirat [i s-a bucurat c\ doar dup\ dou\ ore s-a întors aici un „om
fericit”.
În cele dou\ luni de „zbucium [i durere sufleteasc\”, m-am rugat
mai mult ca oricând la Dumnezeu, implorând mijlocirea Cuvioasei
Parascheva. De asemenea, „izb\virea într-un chip atât de minunat”
m-a convins c\, prin aceast\ încercare, Dumnezeu m-a îndemnat s\
alerg la ajutorul Sfintei [i s\ g\sesc adev\rata cale în via]\.
27

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Semnificativ este faptul c\ via]a mea a urmat un alt curs, unul
deosebit: prin neb\nuitele rânduieli dumnezeie[ti, acum sunt „închinoviat\ într-o m\n\stire din Moldova.
Z.D.

***
Fiorul milostivirii

În 1990, m-am îmboln\vit [i am urmat tratamentul prescris de
medic. În februarie 1991, mi s-a spus c\ trebuie s\ fiu operat\, dar
m-am gândit c\, având „evlavie [i dragoste de Sfânta Parascheva”, e
bine s\ merg mai întâi la moa[tele ei. Nu am reu[it s\ ajung la racla
Sfintei în ziua de 40 de mucenici, pentru c\ a ap\rut o piedic\.
Împreun\ cu fiica mea, am ajuns totu[i la Ia[i pe 25 martie, de
s\rb\toarea Bunei Vestiri, am luat din ora[ o sticl\ pentru aghiazm\,
am umplut-o [i am pus-o în geant\, de[i nu avea dop. M-am a[ezat la
capul Sfintei, am pus mâna dreapt\ pe capul Cuvioasei [i m-am rugat
pentru vindecare. Deodat\, a trecut prin mâna mea ca un curent, am
tras mâna cu fric\, ne[tiind ce-a fost, dar n-am spus nimic cât a stat,
pân\ la sfâr[itul Sfintei Liturghii. Am repetat gestul punerii mâinii
pe Cuvioas\, dar nu am mai sim]it curentul acela. La sfâr[itul slujbei,
nu m-am îndurat s\ plec din Catedrala cea plin\ de frumuse]e [i sfin]enie.
În tren, când am scos din geant\ o gustare pentru mine [i fiica
mea, am v\zut cu uimire c\ sticla f\r\ dop, plin\ cu aghiazm\, de[i
era într-o parte, n-a pierdut nici un strop, r\mânând plin\ ochi. Am
început s\ strig în gura mare, spunând de aceast\ minune. Ajungând
acas\, am sim]it c\ m-am vindecat [i c\ nu mai era necesar\ opera]ia,
realizând c\ acel curent care trecuse prin mâna mea a fost o putere
care m-a vindecat.
În 2010, am revenit la Ia[i, m-am închinat la Cuvioasa Parascheva, am mul]umit, am plâns [i am promis Sfintei c\ voi scrie despre
minunea care mi s-a f\cut.
V.A., Gala]i

***
28

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Chirurgia sufletului

La 14 ani, m-am îmboln\vit grav. Nu era prima oar\, am fost
destul de boln\vicios de felul meu, dar acum, o durere imens\ de
picior [i o inflama]ie masiv\ la peroneu m-au pironit la pat. Doctorul
chirurg din ora[ul în care locuiam i-a spus mamei mele, [i ea cadru
medical superior, c\ este un reumatism articular acut, un puseu de durere.
A[a încât mi-a prescris oxacilin\ [i gentamicin\ din 6 în 6 ore timp
de câteva luni [i mi-a pus piciorul în ghips. Durerea atâtor injec]ii,
tumefierea [i mortificarea ]esutului în care am fost injectat de sute
de ori, rug\ciunile pe care mama le spunea mereu la patul meu, ore
întregi, mi le amintesc foarte bine. Dup\ ce mama spunea de câteva
zeci de ori psalmii „Miluie[te-m\, Dumnezeule” [i „Cel ce locuie[te
în ajutorul Celui Preaînalt”, sfâr[it\ de oboseal\ era trecut de miezul
nop]ii îi spuneam: „mai zi-mi rug\ciuni...” Au fost câteva luni de
durere cumplit\, iar piciorul era tot mai dureros, ba chiar se sub]iase
mult. Gentamicina pe care am primit-o intramuscular ar fi fost de
ajuns s\ surzeasc\ 10 oameni, dar totu[i, cu mila lui Dumnezeu mai
aud. Dup\ câteva luni de stat în cas\ cu un ghips imens, piciorul era
de dou\ ori mai slab decât înainte. Doctorii spuneau c\ piciorul trebuie amputat.
P\rin]ii mei au insistat s\ mergem la Ia[i, la Spitalul de copii, la
doctorul Gabriel Ionescu, un medic vestit care rezolvase multe cazuri
incurabile. Tat\l meu, preot, m-a adus în spinare pân\ la spital. Când
m-a consultat, doctorul a izbucnit în strig\te de mânie: „sunte]i cadre
medicale, dar l-a]i tratat ca ni[te ]\rani”. Aveam ostiomielit\ acut\ la
peroneul drept, o boal\ cumplit\ care chiar dac\ se opereaz\, recidiveaz\ la alte oase, toat\ via]a. În tot acest timp, p\rin]ii mei au stat
mereu lâng\ racla Sfintei Parascheva, rugându-se cu lacrimi pentru
mine. {ansele ca piciorul s\ mai poat\ fi salvat erau mici. Eram suspect
[i de cancer osos.
M-am ref\cut în câteva luni bune. Profesorii de la [coal\ veneau
s\ m\ asculte [i-mi puneau notele acas\. Mama îmi spunea: „E[ti o
minune a lui Dumnezeu”. Iar eu îi r\spundeam: „Da, o minune [chioap\”.
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{i iat\ c\ merg perfect [i nici o alt\ opera]ie nu am mai suferit, mul]umit\ Sfintei Cuvioase Parascheva. Tr\iesc datorit\ rug\ciunii ei,
datorit\ lacrimilor ei, datorit\ inimii ei imense, pline de harul lui
Dumnezeu care simte durerile noastre [i le alin\ cu mil\, în iubirea
infinit\ a lui Dumnezeu.
Pr. I.I.

***
Mi-am g\sit singura speran]\ în rug\ciuni

În 2006, am fost diagnosticat cu hepatit\ C. Tratamentul a durat
65 de s\pt\mâni. Cu toate c\ m\ consideram foarte p\c\tos, c\ci nu
mergeam în fiecare duminic\ la Sfânta Liturghie, Bunul Dumnezeu
nu m-a trecut cu vederea [i m-a ajutat.
Prin voia Domnului, am aflat c\ moa[tele Sfântului Nectarie,
„grabnic t\m\duitor”, sunt în biserica în a c\rei apropiere locuiesc.
Astfel, am descoperit minunile [i via]a Sfântului, care „a intrat” [i în
via]a mea. I-am rostit aproape zilnic acatistul în perioada grea a
tratamentului.
Provin dintr-o familie modest\, iar costul tratamentului (pastile
[i injec]ii de zeci de milioane) era enorm.
Mi-am g\sit singura speran]\ în rug\ciuni, atât la sfânta racl\ a
Sfântului Nectarie, cât [i la sfintele moa[te ale Cuvioasei Parascheva
de la Mitropolie.
La scurt timp, am fost p\rta[... la minunea prin care am aflat c\
pastilele, care mai ieri erau 2000 lei, s-au ieftinit la pu]in sub 700 lei.
Totu[i, 4700 lei pe lun\, timp de 6 luni, era o sum\ foarte mare pentru
posibilit\]ile familiei. Din suma strâns\ de la rude [i prieteni, am
cump\rat pastilele, dar 240 de milioane pentru injec]ii, de unde s\ le
iau? Mama a plecat în str\in\tate, îns\ nu a g\sit de lucru îndat\. Chiar
în ziua când ea hot\rî s\ revin\ în ]ar\, g\si de lucru ca prin minune.
Insistând cu rug\ciunile adresate tuturor sfin]ilor, am terminat cu
bine tratamentul, iar analizele efectuate dup\ cinci s\pt\mâni ar\tau
c\ virusul nu mai este prezent în organism.
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Acum v\d via]a cu al]i ochi, are alte perspective, doresc s\ întemeiez o familie, simt c\ am ren\scut, c\ mi s-a dat o nou\ [ans\ la
via]\, mul]umesc lui Dumnezeu pentru acest dar nepre]uit, s\n\tatea, rugându-m\ s\ m\ c\l\uzeasc\ pe drumul cel bun.
Nu pot uita c\, în timpul tratamentului, am promis Sfântului
Nectarie [i Sfintei Parascheva c\, dac\ m\ va t\m\dui, voi îndemna
[i pe al]i suferinzi la biseric\ [i le voi relata cât de mare este vindecarea prin rug\ciune.
Andrei C., 25 de ani, Ia[i

***
Ploaia de lacrimi

Pe 11 octombrie 2009, am intrat în com\, la neurochirurgie, [i
am primit diagnosticul „malforma]ie artero-venoas\”. Am f\cut hemoragie [i am fost operat\ pe creier. Dup\ opera]ie devenisem ca o legum\.
Am fost con[tient\ de gravitatea bolii [i eram convins\ c\ pot muri
în orice clip\.
Doctorul i-a spus mamei: „5% este meritul meu, restul 95%
ruga]i-v\ Bunului Dumnezeu s\ o ]in\ în via]\”.
În ziua Sfintei Parascheva, pe o ploaie ca niciodat\, mama rug\toare reu[i s\ str\bat\ prin mul]imea care a[tepta la racla sfânt\ [i s\
se roage cu lacrimi pentru mine. Acum, s\n\toas\ fiind, mul]umesc
mereu Sfintei, mult milostive.
Anonim\, 22 de ani

***
Cuvioasa Parascheva vindec\ astmul bron[ic

So]ul meu, Aurel, sufer\ din tinere]e de astm bron[ic. Într-o iarn\,
a f\cut o criz\ foarte puternic\ având pe lâng\ complica]ii respiratorii [i probleme cardiace. Dup\ internarea so]ului în spital, am mers
la racla Cuvioasei Parascheva s\ cer grabnic ajutor.
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R\pus\ de sup\rare [i dezn\dejde, de gravitatea bolilor so]ului,
m-am sim]it parc\ pe alt\ lume, mi-am neglijat ]inuta în a[a fel, încât
sosit\ acas\ mi-am dat seama c\ nici nu aveam ciorapi în picoare.
Sunt sigur\ c\ Sfânta Parascheva mi-a ascultat rug\ciunile, pentru
c\ so]ul [i-a revenit. Aceast\ bucurie m-a îndemnat s\ înal] rug\ciuni
st\ruitoare, atunci când s-au aflat la greu [i al]i prieteni sau rude. A[a
m-am rugat [i pentru sora mea, care a fost operat\ pe cord deschis la
o vârst\ înaintat\.
Ana, pensionar\, Ia[i

***
Am dezn\d\jduit de nenum\rate ori

Totul p\rea bine, pân\ la un control de rutin\. Diagnosticul a venit
ca un tr\snet: cancer la sân, stadiul 3. A urmat o perioad\ cumplit\,
cu tratamente greu de suportat, când am dezn\d\jduit de nenum\rate ori.
Mi-am îndreptat pa[ii spre Sfânta Parascheva, m-am rugat cu
multe lacrimi, dorind s\-mi v\d copiii mari. Treptat, am realizat c\
f\r\ rug\ciuni zilnice la Sfânta Parascheva, Sfântul Nectarie [i Sfântul
Ioan Rusul nu pot trece prin aceast\ grea încercare.
Au trecut, de atunci, patru ani [i mul]umesc Bunului Dumnezeu,
Maicii Domnului [i tuturor sfin]ilor c\ m\ bucur „pentru fiecare clip\”
al\turi de familie. Cu rug\ciunile Sfintei Parascheva m-am vindecat.
Din aceast\ încercare, am înv\]at s\ pre]uiesc, în fiecare zi, lucrurile cu adev\rat importante [i s\ m\ bucur de copiii mei. Foarte
des merg la Sfânta Parascheva s\-i aduc prinos de mul]umire pentru
toate binefacerile primite.
Nicoleta M.

***
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În câteva zile nu se mai cuno[tea c\ ar fi bolnav

În via]a mea am primit r\spuns la rug\ciunile f\cute la racla cu
sfintele moa[te ale Sfintei Parascheva [i mereu am plecat de aici
lini[tit\, plin\ de optimism, de[i venisem în stare de nelini[te, tulburat\, îngrijorat\.
Tat\l meu sufer\ de ciroz\ hepatic\. Adesea a avut hemoragie
digestiv\, cauzat\ de varice esofagiene. Cu 12 ani în urm\, tata a fost
internat la Terapie intensiv\, unde medicii nu-i d\deau nici o [ans\
de supravie]uire. Având speran]a în ajutorul Sfintei Parascheva, l-am
stropit cu agheasm\, l-am uns cu untdelemn sfin]it la Sfântul Maslu
[i am continuat s\ ne rug\m toat\ familia. Mai târziu, tata [i-a revenit,
hemoragia s-a oprit, iar medicii, la externare, i-au prezis doar înc\,
cel mult, doi ani de via]\.
Tat\l meu tr\ie[te [i ast\zi, la 12 ani de la avertismentul medicilor.
A mai suferit [i alte hemoragii digestive, îns\ de fiecare dat\ oprite
prin rug\ciune. S-a petrecut de fiecare dat\ câte o minune (...) deoarece
n-a mai fost nevoie de nici o spitalizare. Sim]indu-se sl\bit dup\
revenirea din criz\, mergea la racla Sfintei. Imediat se sim]ea înt\rit
[i, în câteva zile, nu se mai cuno[tea c\ ar fi bolnav.
Daniela

***
Matematica inimii

În 1994, ca elev\ la un liceu de informatic\ în clasa a X-a, am
dat semne de oboseal\, nervozitate, am avut insomnii [i dureri de
cap. Am consultat un psihiatru, am urmat tratamentul prescris, dar
starea mea nu s-a ameliorat. Am continuat tratamentul pân\ când,
dup\ o lun\ de zile, am ajuns cu salvarea la neurologie.
În timpul intern\rii mele, mama a participat la slujbe lâng\ racla
Sfintei Parascheva [i s-a rugat cu lacrimi pentru s\n\tate [i mântuire.
În spital, în timpul examenului la psihiatru, nu [tiam s\ mai
rezolv nici opera]ii elementare de matematic\. Mi s-a recomandat o

33

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

tomografie, dar era necesar\ o programare pentru care trebuia, atunci,
s\ a[tept 2-3 luni. Când am mers pentru aceast\ programare, m\ sim]eam
foarte r\u. Am fost surprinse de un doctor cu mult\ dragoste, respect
[i mil\ fa]\ de aproapele, care a f\cut posibil\ pentru a doua zi efectuarea tomografiei.
Rezultatele au fost bune, au urmat unele recomand\ri medicale,
dar [i schimbarea profilului urmat în liceu.
Mama mea conchide c\ aceast\ grea încercare a determinat [i
modificarea atitudinii întregii familii fa]\ de calitatea rug\ciunilor
adresate Bunului Dumnezeu. Mul]umesc în fiecare zi Sfintei Cuvioase
Parascheva pentru ajutorul sfânt pe care mi l-a dat [i pentru grija de
mam\ pe care mi-o poart\ mereu.
Maria-Lumini]a, Piatra Neam]

***
Spovedanie sincer\ [i rug\ciune mult\

Sora mea mai mare traversa, la un moment dat, o perioad\ mai
grea: examene, divor], copil mic bolnav, la care se ad\ugau neîncetate [i chinuitoare dureri de cap.
A f\cut analize medicale, consultând [i un medic neurolog [i a
primit, repetat, tratament adecvat.
Îmi amintesc, la un moment dat, de mama, care îmi vorbea
despre diagnosticul sufletesc dat la Mitropolia din Ia[i de preo]ii de
aici, printre care [i Preasfin]itul Episcop-Vicar.
Când nu am mai v\zut alt\ sc\pare, am mers la Mitropolie. Aici,
„ca prin minune”, în clipa sosirii, l-am v\zut în cerdacul uneia dintre
cl\diri pe Preasfin]itul, c\ruia i-am dezv\luit faptul c\ investiga]iile
medicale au scos în eviden]\ rezultate anormale [i c\ orice medicamente luate au dat gre[.
Sora mea a fost îndrumat\ s\ se închine [i s\ se roage la Cuvioasa
Parascheva, s\ mearg\ „acas\ [i s\ se spovedeasc\”!
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Dup\ ce ne-am rugat cu lacrimi, drumul spre gar\ a fost pres\rat
cu razele speran]ei, fiind încredin]ate c\ sora se va face s\n\toas\.
A[a s-a [i întâmplat, dup\ rug\ciuni fierbin]i [i spovedanie sincer\.
Anonim\

***
Rug\ciunea de mam\

Am primit la serviciu un telefon prin care eram anun]at\ c\ fiul
meu de 5 ani [i 9 luni, lovit de o ma[in\, este în spital, lovit la cap,
are contuzii cerebrale grave [i a intrat în com\.
A stat în com\ 14 zile. În aceast\ perioad\, m-am rugat Bunului
Dumnezeu, Sfintei Fecioare [i Cuvioasei Parascheva. Zdrobit\ de
durere, eram pe punctul de a ceda fizic [i psihic când am aflat c\ s-ar
putea ca b\iatul s\ r\mân\ mut. În spital, o b\trân\ m-a îndemnat s\
vin la Ia[i [i s-o rog pe Sfânta Parascheva s\ fac\ o minune. A[a am
[i f\cut: am rugat-o cu lacrimi.
Când m-am întors la spital, b\iatul s-a trezit, a prins mâna mea [i
mi-a pronun]at numele. Uria[e sentimente de bucurie [i mul]umire
au inundat sufletul meu.
Aceste sentimente sunt împ\rt\[ite tuturor ca [i cum s-ar fi întâmplat ieri. De atunci, din aprilie 1992, vin des în Ia[i s\-i mul]umesc Sfintei Cuvioase Parascheva, s-o rog s\ nu ne p\r\seasc\, s\
înal] rug\ciuni Bunului Dumnezeu Celui în Sfânta Treime sl\vit.
Anonim\, One[ti

***
Sfânta se roag\ din inim\

În 2009, infarctul, repetat de cinci ori în dou\ luni, a atras dup\
sine mai multe intern\ri la Serviciul Cardiologic de la Spitalul Fundeni.
Aici mi s-au depistat dou\ artere ale inimii înfundate în propor]ie de
90 %. Am f\cut mai multe încerc\ri de a fi operat la Fundeni [i la
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Ia[i. În noiembrie am venit la Ia[i pentru opera]ie, dar am cerut ajutorul Sfintei Parascheva, dup\ care profesorul-doctor m-a trimis din
nou la Bucure[ti [i de aici la Constan]a.
Mi-am dorit s\ revin la Ia[i, dar boala s-a agravat. Nu mai aveam
mult de tr\it, întrucât nu-mi mai sim]eam mâinile [i nu aveam circula]ie normal\. Inima mea era din ce în ce mai slab\. M\ apropiam
încet dar sigur de moarte.
Într-o noapte m-am visat în spital, iar în camera de al\turi se
ruga o monahie în mod impresionant, cu mâinile ridicate. La încetarea rug\ciunii, m\icu]a s-a întors spre mine în chip foarte cuvios,
cu capul în jos, iar eu am recunoscut-o. Era Sfânta Parascheva de la
Ia[i. Chipul ei smerit [i blând mi-a r\mas în memorie pentru toat\ via]a.
A doua zi am primit un telefon de la Debre]in, din Ungaria, de
unde un profesor cu care vorbisem m\ anun]a s\ merg la Târgu Mure[
pentru opera]ie. Acest lucru s-a [i întâmplat, iar opera]ia a fost în
premier\ pe ]ar\. Acum m\ simt bine [i mul]umesc Sfintei Cuvioase
Parascheva pentru ajutorul ei bun.
Benescu Ion, Constan]a

***
So]ul meu s-a n\scut a doua oar\

Cufundat\ în adâncul neputin]ei, ascultând cumplita sentin]\ de
condamnare la moarte a so]ului meu, mi-am alungat durerea, [i m-am
lini[tit cu gândul la Sfânta Parascheva, t\m\duitoarea de boli foarte
grave.
Rug\ciunea mea avea toat\ smerenia [i disperarea unui om care
[tie c\ va r\mâne singur, dar [i cu dorul de a vorbi Maicii Parascheva, de a-i spune durerea mea imens\, de a m\ sf\tui cu ea [i de a-i
cere ajutorul.
M-am îndreptat cu toat\ credin]a la racla cu sfintele moa[te, iar
acolo lacrimile mele au început s\ curg\ firesc, f\r\ sfor]are. Erau
lacrimile care curgeau din ochi [i din suflet, ca un izvor nesfâr[it de
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durere [i de neputin]\, de cuno[tin]\ a p\catelor [i de dorin]\ de
îndreptare.
Am sim]it în acea clip\ c\ drumul spre vindecare s-a deschis,
fiind îndruma]i de prieteni la doctori iscusi]i. În a treia zi dup\ opera]ie, so]ul meu a intrat în com\, fiind la o clinic\ de reanimare a
unui spital din Bucure[ti. Atunci, am rugat fratele din Ia[i s\ mearg\
la Sfânta Parascheva cu un buchet mare de flori [i s\ implore salvarea
lui Florin. La rândul meu, am mers la M\n\stirea Radu-Vod\, închinându-m\ la moa[tele Sfântului Nectarie. Dup\ dou\ zile, so]ul meu
[i-a revenit, s-a n\scut a doua oar\, cu toate c\ medicii nu-i d\deau
nici o speran]\.
Acum, la doi ani dup\ ce marea minune s-a întâmplat, so]ul meu
se simte bine [i, împreun\ cu mine, mul]ume[te lui Dumnezeu, Preasfintei N\sc\toare [i tuturor sfin]ilor pentru izvorul minunilor rev\rsat
în cas\. Nici urm\ de cumplita boal\, nimicit\ de blânde]ea de har a
sfintei cuvioase.
Pentru aceast\ împlinire a n\dejdii, consider\m c\ n-ar fi de-ajuns
nici sute de ani s\-I mul]umim lui Dumnezeu. Aceast\ suferin]\ vindecat\ de Sfânta Parascheva ne-a înv\]at s\ ne rug\m pentru binele
nostru [i pentru al întregii lumi.
Anonim\, so]ia domnului Florin, diagnosticat, pe 23 aprilie 2008,
cu îngrozitorul diagnostic: cancer esofagian

***
Visul care aduce via]a

În septembrie 2003, m-am sim]it r\u, iar în urma analizelor am
descoperit c\ am cancer uterin destul de avansat, aproape de metastaz\.
Am sim]it o enorm\ ran\ în suflet, [tiind c\ cei doi copii, Ioana [i
Victor, au nevoie de sprijinul meu. Doream din toat\ inima s\ tr\iesc
nu pentru mine, ci pentru ace[ti copii, d\rui]i de Dumnezeu.
Aveam 36 de ani [i singura salvare era s\-mi pun toat\ credin]a
[i toat\ fiin]a numai în mâinile lui Dumnezeu [i ale Sfintei Cuvioase
Parascheva. Doctorii erau reticen]i la [ansele de vindecare. Cancerul
era avansat.
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Într-o str\fulgerare de lumin\, am realizat c\ singura speran]\ pe
care o am este la Dumnezeu. Am mers la catedral\, m-am spovedit,
m-am împ\rt\[it [i m-am rugat Cuvioasei din toat\ inima s\ mijloceasc\ pe l=ng\ Dumnezeu pentru a m\ l\sa în via]\.
Am fost operat\ la Spitalul „Elena Doamna”, dup\ care, a treia
noapte, m-am visat la racla Sfintei Parascheva, plângând [i spunându-i
c\ o iubesc. În vis, Sfânta mi-a r\spuns c\ voi r\mâne cu cei doi copila[i.
În ziua urm\toare, doamna doctor Popovici mi-a spus c\ opera]ia
a decurs bine, dar mai mult nu-mi poate promite nimic, sugerând c\
acest cancer poate s\ apar\ în alt\ parte. Îns\ eu nu m-am temut de
recidivarea bolii, întrucât îmi pusesem n\dejdea în promisiunea Sfintei
Parascheva.
Ruga]i-v\ cu inima [i cu sufletul plin de iubire!
Liliana Micu, Italia

***
Doctorul cel ceresc

Când aveam 16-17 ani, am fost operat\ de un nodul la sân. Fiindc\
îmi era foarte fric\ de doctori [i de spitale, am alergat pentru prima
dat\ la Sfânta Parascheva, rugând-o cu lacrimi disperate s\ m\ ajute.
Ea era singur doctor de care nu îmi era fric\, singura mea speran]\.
M-am reîntors în spital [i m-am odihnit foarte bine în noaptea
dinaintea opera]iei. Dac\ pân\ atunci eram îngrozit\ c\ voi suferi o
mutilare, în ziua opera]iei frica mi-a disp\rut complet, am mers singur\ [i lini[tit\ în sala de opera]ie. Dup\ aceea am ajutat vreo dou\
bolnave, cu opera]ii mult mai grave.
Dup\ câ]iva ani, mi s-a descoperit o ran\ adânc\ pe colul uterin,
am suportat ni[te teste, suspectându-se o situa]ie precancerigen\.
Am a[teptat dou\ s\pt\mâni rezultatele [i, bineîn]eles, m-am îndreptat iar\[i, speriat\, la Sfânta Parascheva, doctorul meu ceresc. În
final, totul a ie[it bine [i, la orice încercare, merg la Cuvioasa cu
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sufletul înc\rcat [i revin acas\ lini[tit\, pentru c\ Sfânta m\ a[teapt\
cu c\ldur\, vindecând, prin rug\ciunile ei, neputin]ele noastre.
Laura, 24 de ani

***
Semin]ele mor]ii s-au r\spândit prin trup

În 1990, la un control medical, am descoperit un adev\r cumplit:
mama mea avea cancer de col uterin cu metastaz\. Semin]ele mor]ii
erau r\spândite acum prin întregul trup. Doctorii la care am fost mi-au
confirmat acela[i adev\r: mama avea s\ moar\ în câteva luni.
V\zând c\ nimeni nu-i mai d\dea nici o [ans\, pr\bu[it\ de durere, am alergat la Sfânta Parascheva s\ o ajute.
Am internat-o pe mama în spital, dar profesorul-doctor, v\zând
cele 14 boli, a refuzat s\ o opereze, spunând c\ pacienta ar muri pe
masa de opera]ie [i c\ nu mai avusese, în cei 35 de ani de activitate,
un caz a[a de grav.
Cu ajutorul rug\ciunilor f\cute la Mitropolie, cu lacrimi fierbin]i,
cu lucru[oarele mamei atinse de sfânta racl\, m-am înt\rit în fa]a
mamei, nu d\deam o lacrim\, l-am înduplecat pe doctor s\ o opereze,
iar mama a fost salvat\, spre uimirea tuturor.
Acum doi ani, am trecut prin mai multe încerc\ri din pricina
p\catelor mele: m-am îmboln\vit, am r\mas f\r\ serviciu, iar apoi [i
f\r\ ajutorul de [omaj. În urma fractur\rii claviculei am mers s\pt\mânal pentru pansament la Ia[i, dar, din autogar\, primul drum îl
f\ceam la Mitropolie, ca s\ nu pierd Acatistul Sfintei Parascheva.
Aici m-am rugat [i pentru ob]inerea unui serviciu, de[i eram bolnav\. Am c\utat a[a aproape un an, iar la 40 de zile de la pomelnicul
dat la Sfânta Parascheva mi-am g\sit [i un loc de munc\.
În 2009, de ziua Cuvioasei, de[i aveam probleme de s\n\tate din
cauza rinichilor, am suportat ploaia toren]ial\, fiind un pelerin r\bd\tor, dârz [i demn. Am stat de pe data de 13 octombrie de la ora 16
pân\ noaptea, 14 octombrie, la ora 2 numai în ap\ [i frig o ghetu]\
cânt\rea, cred, 1,5-2 kg, atât de ud\ era. N-am putut s\ nu merg.
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Sim]eam c\ îi sunt datoare Sfintei Parascheva. {i dac\ nici de ziua ei
nu vin s\ o salut, atunci când?
Maria C., Roman

***
Feti]a mea bolnav\ de moarte nu are nici o vin\

În 2008, feti]a mea, în vârst\ de 11 ani, a fost dus\ cu salvarea la
neurochirurgie. A[a am aflat cu durere diagnosticul: malforma]ie
arterio-venoas\ pe creier – neoperabil\, din na[tere. Mi s-a mai spus
c\ Alexandra nu va tr\i. Starea ei se înr\ut\]ea rapid.
Mânat\ de speran]\ [i înt\rit\ de credin]\, am alergat la Sfânta
Cuvioas\ Parascheva, rugându-m\ cu lacrimi s\-mi salveze fiica.
Sim]eam c\ o durere adânc\ s-a deschis în mine, [i îmi d\deam seama
c\ feti]a mea, bolnav\ de moarte nu are nici o vin\. Ea suferea doar
din pricina p\catelor noastre.
Preotul din Catedral\ a citit rug\ciuni pe h\inu]ele feti]ei mele
bolnave, le-a stropit cu sfânta agheasm\ [i m-a sf\tuit s\ citesc 40 de
zile Acatistul [i Paraclisul Sfintei Parascheva. A[a am f\cut. {i mare
mi-a fost mirarea când, venind la spital, nu mi-am mai aflat fiica la
terapie intensiv\, conectat\ ca o legum\ la aparate, ci venind singur\ în
întâmpinarea mea.
Dup\ câteva zile a fost externat\. Acum are 14 ani, merge la
[coal\ [i î[i dore[te s\ urmeze cursurile unui liceu de muzic\. Am în
minte imaginea fiicei mele, care cu ani în urm\ nu putea s\ ]in\ un
pix în mân\ [i abia se ]inea pe picioare, iar acum sunt recunosc\toare
Sfintei Parascheva pentru minunea vindec\rii. Lacrimile mele de
mul]umire privind-o nu se vor usca niciodat\.
Ani[oara, Ia[i, mama feti]ei Alexandra-Alina

***
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Minune de ziua Sfintei

Pe 4 decembrie 2009, so]ul meu a fost operat la urgen]\. Am aflat
diagnosticul groaznic: cancer. În ianuarie 2010 i s-a scos so]ului
meu a doua tumoare, iar pe 25 martie, la Cluj, internându-se pentru
o nou\ opera]ie, mi s-a spus c\ so]ul nu mai are mult de tr\it. Celulele
r\zvr\tite împotriva organismului începeau s\-[i fac\ lucrarea de
moarte. {i se r\spândeau f\r\ odihn\, necontenit.
Cople[it\ de negura disper\rii, m-am spovedit unui p\rinte de la
Mitropolie, apoi timp de 40 de zile am citit acatistul la picioarele
Cuvioasei Parascheva, am dat de poman\ câte o pâine [i am st\ruit
în rug\ciune.
Pe 4 octombrie 2010, am mers la Bucure[ti pentru opera]ie, dar pe
5 octombrie i s-a f\cut externarea [i i s-a propus revenirea pe 12 octombrie. Dar minunea s-a produs în ziua de 14 octombrie, de ziua
Sfintei, când opera]ia a reu[it numai datorit\ Cuvioasei Maici Parascheva, a bunei Maici a Domnului, a bun\t\]ii Domnului nostru Iisus
Hristos.
Plin\ de raza recuno[tin]ei [i a bucuriei, v\ spun tuturor celor
care sunte]i în necazuri mari s\ v\ ruga]i neîncetat, s\ credem cu
t\rie [i, dac\ nu vom dezn\d\jdui, vom avea ajutor. De asemenea,
spovedanie din copil\rie, post [i rug\ciune.
Ne închin\m lui Dumnezeu [i cinstim sfintele tale moa[te, Cuvioas\ Maic\ Parascheva! Amin!
Anonim\

***
Lacrimi de durere [i de bucurie

O femeie din Ia[i a venit plângând la mine, cu râuri de lacrimi, [i
c\zând la p\mânt mi-a apucat picioarele. Am ridicat-o degrab\ [i am
sf\tuit-o s\ mearg\ la icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului
din biseric\ [i s\ se roage fierbinte. Într-un târziu am în]eles durerea
ei: cei doi copii ai fiicei ei aveau boli grave, unul dintre ei era autist,
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iar altul suferea de o boal\ incurabil\. Printre suspine m-a întrebat:
„Ce s\ fac?” {i i-am r\spuns: „Roag\-te la Sfânta Parascheva cu toat\
inima, aga]\-te de picioarele ei [i nu-i mai da drumul. {i nepo]ii t\i se
vor vindeca”. „Cum s\ fac asta?” a zis ea: „Roag\-te Maicii Parascheva”.
„Când?” „Mereu de acum încolo.” „{i cât\ vreme?” a zis ea. „De acum
[i pân\ se fac s\n\to[i. Nu te opri din rug\ciune, a[a cum nu te opre[ti
din respirat. {i nu-i da drumul.”
Femeia pierdut\ s-a ridicat în picioare. A f\cut semnul Sfintei
Cruci [i a plecat cl\tinându-se. Dup\ câteva luni, am v\zut-o din nou
la biseric\. Plângea iar\[i, nemângâiat\. Am luat-o de mân\ [i am
întrebat-o: „De ce nu ai f\cut cum ]i-am spus?”. A privit printre lacrimi
la mine: „A[a am f\cut p\rinte, [i copilul cu autism a început s\ vorbeasc\, spune mama [i tata, iar cel\lalt începe s\ î[i revin\, de[i toti
doctorii îl condamnaser\ la moarte. Lacrimile mele acum sunt de
bucurie, de mul]umire [i de recuno[tin]\, dar [i din con[tiin]a propriei nevrednicii. Mul]umesc Sfintei noastre m\icu]e, Parascheva!”.
Pr. I.I.

***
Mi se infectase jum\tate din cap

Sunt c\s\torit [i tat\ a 4 copii. M-am îmboln\vit grav, îmi pierdeam des cuno[tin]a [i în anul 2006 medicii m-au diagnosticat:
tumoare pe creier. Cu lacrimi de umilin]\, am venit în Ia[i, la Sfânta
Parascheva, am luat ulei sfin]it de la Sfântul Maslu, agheasm\ [i am
cerut preo]ilor s\ mi se fac\ rug\ciuni.
În urma opera]iilor, m-am îns\n\to[it, dar dup\ o perioad\ de 4 ani,
boala a recidivat, necesitând o nou\ interven]ie chirurgical\ pe
creier. Îns\ din cauza unei erori medicale, mi s-a infectat jum\tate
din cap. Aceast\ grea încercare m-a determinat s\ vin iar la Sfânta
Parascheva, care m-a salvat din nou de pe patul mor]ii, în ziua de 6
decembrie 2010.
Ast\zi, pentru mine [i familia mea, nu este zi în care s\ nu aduc
mul]umiri lui Dumnezeu, Care mi-a oferit ajutorul nesperat prin
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rug\ciunile Sfintei Parascheva. De asemenea, nu uit s\ fac zilnic
milostenie, s\ postesc [i s\ m\rturisesc tuturor cât bine poate face
Dumnezeu omului ce se încrede în El, prin sfin]ii S\i.
Anonim

***
Trei ani [i jum\tate mi-am tr\it propria apocalips\

Totul a început de la un banal chist sinovial pe mâna dreapt\,
pu]in dureros [i u[or inestetic. Prima opera]ie a fost mai mult un
moft, din considerente estetice. Mi s-a spus c\ va fi o opera]ie absolut
banal\, care va dura zece minute, f\r\ internare, dup\ care voi pleca
acas\, f\r\ probleme. Era 1 mai 2001. Cel care m-a operat era directorul spitalului, profesor universitar, a[adar, pentru el interven]ia era
una foarte simpl\. Dar a fost voia lui Dumnezeu ca totul s\ nu fie a[a
cum mi se spusese. La jum\tate de or\ dup\ ce am plecat de la spital,
am sim]it o tensiune cumplit\ în mân\, bandajul s-a îmbibat de sânge,
care a început s\ curg\ abundent. A trebuit s\ ne întoarcem de urgen]\
la clinic\ [i, întrucât profesorul plecase, s-a creat panic\ [i agita]ie
mare. Într-un final, când acesta s-a întors, nu mai era nici o sal\ de
opera]ie liber\, a[a c\ a trebuit s\ redeschid\ mâna în triaj, într-un
spa]iu impropriu pentru o asemenea interven]ie. S-au adus o mas\ cu
instrumentar [i un pat, iar un col] al s\lii de a[teptare s-a transformat
într-o a[a-zis\ sal\ de opera]ie. {i, lucrându-se în vitez\ [i mare
panic\ (pentru c\ pierdusem mult sânge), f\r\ toate preg\tirile unei
opera]ii [i f\r\ condi]ii optime, am fost infectat\ cu mai mul]i viru[i
incurabili (pioceanic [i hepatit\ C). Anestezia nu a mai ]inut, a[a c\
s-a lucrat pe viu. Mi-au dat un câmp de tifon s\-l mu[c, ca s\ nu urlu
de durere.
Trei ani [i jum\tate mi-am tr\it propria apocalips\. Rana nu s-a
mai închis. Au urmat alte [apte opera]ii, în diferite centre [i clinici
renumite, cu profesori renumi]i, în care mâna mi-a fost cur\]at\, cauterizat\, înghe]at\, dup\ toate metodele, vechi [i moderne, totul f\r\
rezultat. De fiecare dat\, mi se garanta c\ e ultima interven]ie [i c\
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rana se va închide. Când ajungeam acas\, constatam c\ nu e a[a [i c\
iar\[i totul a fost zadarnic. Organismul era epuizat de anestezii [i
antibiotice. La una dintre interven]ii nu m-am ridicat dou\sprezece
ore din com\. Sim]eam moartea suflându-mi în ceaf\ [i nu puteam
nici m\car s\ primesc Împ\rt\[ania, pentru c\ v\rsam tot ce înghi]eam.
Dup\ ace[ti trei ani [i jum\tate de chin, în care toat\ energia, to]i
banii [i toate speran]ele se irosiser\ prin spitale [i opera]ii, duhovnicul
meu, Preasfin]itul Calinic, mi-a dat o buc\]ic\ din ve[mântul Cuvioasei
Parascheva. L-am prins cu bandaj pe ran\. Dup\ vreo s\pt\mân\, a
ie[it prin deschiz\tura r\nii un fir gros de a]\ chirurgical\. N-am mai
vrut s\ merg la nici un medic, a[a c\, în fiecare zi, tr\geam de acel fir
cât puteam, pân\ când, într-o zi, s-a desprins din ]esuturi [i a ie[it.
Din acel moment rana s-a închis [i totul a r\mas un vis urât.
A vrut Dumnezeu ca nimeni din casa mea s\ nu fie infectat, de[i
pioceanicul era contagios. Iar în final, când nu mai speram nimic de
la oameni, când singurul sentiment era un dispre] profund pentru
[tiin]\ [i speciali[ti, dublat de un la fel de profund autodispre], a
hot\rât s\ îmi trimit\ ajutorul Cuvioasei Parascheva, f\r\ s\ îl cer [i
f\r\ s\ [tiu s\ îi mul]umesc.
Prof. Emanuela Istrati-Macovei

***
S-a rugat lâng\ mine pân\ a venit ambulan]a

În vara anului 1995, m\ întorceam de la nunta unui coleg din
Boto[ani. Am oprit la Ia[i pentru a m\ închina la Sfânta [i a rezolva
câteva probleme. Terminasem seminarul în acel an [i voiam s\ dau
la Facultatea de Teologie.
Aveam tren la ora 4 dup\ amiaza spre ora[ul meu, Tg. Neam].
Îns\ luat de vâltoarea metropolei, am întârziat mult, a[a c\ am sosit
în gar\, pe la 4 [i 5 minute. Trenul tocmai pleca. Luase ceva vitez\.
Cu incon[tien]\ de copil, dar [i cu un teribilism naiv, am s\rit spre
tren [i am apucat o bar\ de sus]inere de la o u[\. M-am prins bine de
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ea, îns\ am observat c\ din cauza vitezei tot mai mari [i a curentul
care se formeaz\ sub tren, picioarele mele erau trase dedesubt, acolo
unde cu]itele uria[e ale ro]ilor de fier îmi amenin]au via]a. De pus
picioarele pe scar\ nici vorb\. Atunci, într-o str\fulgerare de gând,
mi-am dat seama c\ îmi voi pierde picioarele. Nu de via]\ îmi era
mie, ci mai ales de faptul c\ nu voi mai fi niciodat\ preot, lucru pe
care-l visam de mic. Mâinile îmi amor]iser\ pe bara rece [i cedam
încetul cu încetul picioarele spre h\ul de sub ro]i. Atunci, cu un
ultim efort, am ridicat picioarele la piept. Viteza trenului era mare.
Era un accelerat spre Pa[cani. Ajunsesem deja departe de gar\, spre
Canta. Am strâns picioarele la piept, m-am proptit în ele [i m-am
aruncat în gol. Am c\zut pe pietrele mari t\ioase de pe calea ferat\,
întâi cu um\rul [i apoi cu capul. Nu mi-am pierdut pentru nici o clip\
cuno[tin]a, dar am sim]it la tâmpl\ un izvor cald, frem\tând. Era sângele
meu. Am încercat s\ m\ mi[c, dar eram atât de ame]it, încât nu am
reu[it deloc.
Trimis de Dumnezeu, un muncitor s-a apropiat [i m-a luat în bra]e.
Eram plin de sânge, lumea se strânsese ca la urs, nimeni nu [tia dac\
voi supravie]ui. Omul bun, cu hainele pline de sânge, m-a strâns la
piept [i – Dumnezeu s\-l mântuiasc\ – i-a zis „Tat\l nostru”. Credea
c\ voi muri. Apoi mi-a f\cut semnul Sfintei Cruci pe fa]a plin\ de
sânge. A stat acolo lâng\ mine, rugându-se – ce minune de om! –
pân\ când s-a auzit sirena salv\rii. Eram con[tient, dar tot mai sl\bit.
Mi-au pus oxigen, m-au s\ltat în ma[in\ [i m-au dus la Spitalul de
Neurochirurgie. Acolo, medicul de gard\, v\zând rana de la tâmpl\,
a zis: „Tinere, nu [tiu ce se poate întâmpla. Ai pe cineva în Ia[i?”
„Nu, am r\spuns eu. Dar vreau s\ dau un telefon.” Ame]it, ]inut de o
asistent\, m-am târât pân\ la telefon. I-am spus mamei: „Am avut un
accident la tren”. Ea era înc\ traumatizat\ de un accident cu un tân\r
din Tg. Neam], care î[i pierduse ambele picioare într-un accident de
tren. „Unde”, a întrebat mama sfâr[it\, „la picioare?” „Nu, la cap”,
am r\spuns eu. Mama a le[inat. Într-un târziu, tata a în]eles pericolul
[i a gonit cu vitez\ mare spre Ia[i. Au sosit amândoi în mai pu]in de o
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or\ (100 de km), palizi, pierdu]i. Au întrebat ici colo de mine. Nimeni
nu [tia nimic. Mai apoi, dup\ c\ut\ri, m-au g\sit stând lini[tit pe o
banc\. Eram pansat la cap, la mân\ [i la um\r. Îns\ aveam chef de
glume. M-au externat pe loc.
P\rin]ii mei nu au mai stat nici o clip\. Au mers imediat la Catedral\, la Sfânta Parascheva, acolo unde am plecat capul r\nit pe trupul
ei plin de mireasm\ cereasc\. {i am rugat-o s\ m\ vindece. Preasfin]itul mi-a citit rug\ciuni de s\n\tate [i mi-a dat sfaturi de rug\ciune st\ruitoare.
Timp de câteva luni, când deschideam ochii [i încercam s\ focalizez pe o foaie de hârtie, o t\ietur\ de cu]it îmi spinteca tâmpla.
Aveam examen greu la facultate, cu 5 candida]i pe un loc. Îns\ nu
am putut s\ citesc nici m\car o pagin\ înainte de cele trei examene:
la dogmatic\, istorie bisericeasc\ [i limba român\. Îmi amintesc cum
priveam prin cea]\ atunci când semnam cererea de înscriere la examen.
M-am prezentat la examen numai din amintiri. Din nou, Sfânta
Cuvioas\ Parascheva mi-a pov\]uit mintea [i mâna, c\ci, de[i cu o
durere imens\ de cap (trebuia s\ focalizez pe foaie) am scris foarte
bine [i am luat o medie mare. Mul]umesc, Sfânt\ Cuvioas\ Paras-cheva
pentru tot ce ai f\cut pentru mine!
Pr. V.I.

***
Întoarcerea la via]\

Aveam 25 de ani, eram muncitor în Cipru. Am avut un teribil
accident de ma[in\ [i am fost operat pe creier. Am ajuns în com\
profund\. Dup\ ce medicii au semnat certificatul de deces, p\rin]ii
mei, Neculai [i Maria, s-au închinat la racla Sfintei Parascheva, în
timpul unei sfinte slujbe. Imediat dup\ terminarea slujbei, ei au
primit telefon din Cipru c\ m-am trezit din com\.
În semn de mul]umire, am revenit în ]ar\ pentru a m\ închina la
Sfânta Parascheva.
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M\ întreb: „Eu sunt un om r\u, n-am postit, nu sunt un cre[tin
rug\tor... Ce-am f\cut eu bun c\tre Sfânta Parascheva, ca s\ mijloceasc\ pentru întoarcerea mea la via]\? Trebuia s\ m\ fi l\sat s\ mor
pentru p\catele mele!”.
Afirm c\, dup\ ce m-am f\cut s\n\tos, în fiecare zi, merg în
Cipru la Biserica „Sfânta Parascheva” pentru a aprinde o lumânare
[i pentru a-i mul]umi.
Anonim

***
Riscam s\ orbesc

Ast\zi am venit s\ dau mul]umire pentru tot binele pe care Cuvioasa mi l-a f\cut de-a lungul timpului.
M-am n\scut în 1985, cu o boal\ destul de rar\ [i foarte grav\.
Aveam lichid în zona cutiei craniene, care îmi afecta creierul [i de
asemenea ochii. Mai pe scurt, riscam s\ orbesc [i s\ am [i un handicap
mintal sever. Diagnosticul pus de medici la Spitalul Roman, Spitalul
de copii din Ia[i [i la Spitalul Universitar din Bucure[ti a fost hidrocefalie. Ce reprezint\ aceast\ boal\? Foarte mult chin [i moarte sigur\.
Ori mori în chinuri, ori tr\ie[ti [i suferi toat\ via]a, fiind handicapat
mintal în stare foarte grav\. Este destul a da o c\utare pe internet sau
a întreba un medic ce reprezint\ aceast\ boal\. Este mai grea [i decât
cancerul. Dac\ de alte boli se mai cunosc cazuri care s-au vindecat,
chiar [i complet, prin diverse procedee moderne, în cazul acestei boli
nu se cunosc cazuri de vindecare complet\, poate doar par]ial, dar cu
un tratament foarte scump.
La vârsta de aproape un an, am fost adus de bunica mea la racla
cu sfintele moa[te ale Cuvioasei, într-o stare foarte grav\: în pragul
de a orbi [i de a ajunge handicapat. Lun\ de lun\, pân\ în jurul
vârstei de 3 ani, am mers la Spitalul nr. 9 din Bucure[ti, unde sunt
cele mai grave cazuri de handicap mintal din ]ar\. În timpul tratamentului, se f\ceau slujbe la Cuvioasa Parascheva, la Ia[i [i la Roman,
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Sfântul Maslu [i Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Pe mama o
îmb\rb\tau medicii, dar [tiau to]i c\ sunt ca [i pierdut! Îmi mai
d\deau o [ans\: dac\ reu[eam la Spitalul Militar din Bucure[ti s\ rezolv cu ochii, ca s\ nu orbesc, [i la Spitalul Universitar din Bucure[ti, dac\ mi s-ar fi pus o valv\.
Dar la câteva s\pt\mâni de când fusesem la Sfântul Maslu, situa]ia
mea s-a îmbun\t\]it vizibil. Erau profesori universitari care nu credeau ce se întâmpl\. S-a dat acceptul pentru opera]ie [i aceasta a fost
un succes. De[i atunci erau timpuri de ateism declarat, mul]i din
medicii [i profesorii universitari care m\ vedeau spuneau c\ este... o
minune dumnezeiasc\!
La vârsta de 3 ani m-am vindecat complet. S-au f\cut rug\ciuni
de mul]umire la Cuvioasa Parascheva [i, de-a lungul vie]ii, L-am sim]it
de multe ori pe Dumnezeu, ocrotindu-m\. Ast\zi sunt complet vindecat!
Numai c\ eu, în cei aproape 26 de ani, nu am venit s\-i mul]umesc
Cuvioasei. Nu am fost foarte credincios [i, venind problemele [i
necazurile peste mine, gr\mad\, mi-am adus aminte de Sfânta Parascheva, iar ast\zi am venit s\-i mul]umesc [i s\ m\ rog la ea. E prima
oar\ dup\ atâta timp! Am sim]it o u[urare, f\când acest lucru. M-am
spovedit la duhovnicul meu [i am luat canon pentru nerecuno[tin]a
mea de atâ]ia ani!
Mare e[ti Tu, Doamne, [i minunate sunt lucrurile Tale! Dumnezeului nostru, slav\, în vecii vecilor. Amin!
Bogdan, 26 de ani, Neam]

***
Rândul Sfintei Parascheva

M\rturisesc c\ Sfânta Parascheva m-a ajutat ori de câte ori i-am
cerut ajutor. Fiind din Ia[i, mergeam mereu la Mitropolie, când
ap\reau probleme de s\n\tate în familie sau pentru a cere sprijin
pentru copii la [coal\. Îns\ nu m\ închinam Cuvioasei de hramul ei.
Dar în 2005, fiica mea, Mihaela, în vârst\ de 25 de ani, avea o
suferin]\ la un genunchi. Umblând din spital în spital, în Ia[i, în
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Bucure[ti [i înapoi, f\r\ nici un rezultat, am constatat c\ nimic nu o
vindeca. Doar i se atenua durerea prin calmante.
În 2006, de hramul Cuvioasei, am mers pentru prima dat\ în
via]a mea [i m-am a[ezat la un rând imens. Dup\ mai bine de 10 ore,
am renun]at s\ mai stau.
În anul urm\tor, tot de hram, am mers din nou, preg\tit\ suflete[te
s\ m\ închin la sfintele moa[te. De aceasta dat\, am ajuns nea[teptat
de u[or. S-a petrecut a[a de repede de parc\ m-a luat cineva pe sus [i
m-a a[ezat lâng\ sfintele moa[te. Dup\ ce am plecat, în mai pu]in de
o or\, m-a sunat o fost\ coleg\ [i mi-a povestit de suferin]a fiicei ei,
cronicizat\ de trei ani. Dup\ sfatul ei, am mers la alt medic [i a doua
zi, fiica mea a avut diagnosticul corect [i programare urgent\ pentru
opera]ie.
Mul]umesc Bunului Dumnezeu c\, prin rug\ciunile Sfintei Parascheva, opera]ia a decurs foarte bine [i fiica mea s-a vindecat complet.
Aurica Gheorghiu, din Ia[i

***
Fiul meu a fost salvat dintr-o com\ de gradul IV

În diminea]a zilei de 27 ianuarie 2011, a survenit un accident
rutier în urma c\ruia fiul meu cel mai mare, Mircea, în vârst\ de 22
de ani, a fost grav accidentat. A intrat în com\ de gradul IV, cu hematom
subdural acut, contuzie pulmonar\ [i cerebral\ grav\, fracturi vertebrale [i parez\ facial\.
Din cauz\ c\ nu rezista pân\ la Bucure[ti, medicul de gard\ de la
Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i a decis s\-l opereze de urgen]\.
Acesta ne-a spus c\ procedurile medicale au fost realizate dup\ posibilit\]ile omene[ti, atât cât se putea, dar numai Dumnezeu poate face
minuni.
Din momentul accidentului, am apelat la doi preo]i [i, împreun\
cu ceilal]i doi copii ai mei, ne-am rugat având speran]a numai în
Dumnezeu. O rug\ciune din tot sufletul, cum numai durerea [i suferin]a ]i-o d\.
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Am mers în fiecare zi la Mitropolie [i m-am rugat la Cuvioasa
Parascheva, iar în Paraclisul din incinta Spitalului de Neurochirurgie
m-am rugat la Sfântul Ioan Rusul. Acolo am descoperit o carte cu
via]a, paraclisul [i minunile sfântului.
Dumnezeu a primit rug\ciunile noastre [i, dup\ 24 de ore, copilul
meu a ie[it din com\. A urmat o perioad\ de recuperare grea, cu
urcu[uri [i coborâ[uri, iar când am mers la control, dup\ dou\ luni,
medicul ne-a dat vestea cea bun\: datorit\ restabilirii rapide a st\rii
de s\n\tate, a fost acceptat\ opera]ia de cranioplastie, care, în mod
normal, se face dup\ 6 luni, dar, atunci, s-a f\cut la 3 luni de la accident.
Acum, când relatez aceast\ minune, dup\ 5 luni de la prima opera]ie, pot afirma c\ Mircea s-a ref\cut, în totalitate, [i mai are o lun\
de concediu medical, dup\ care poate începe din nou serviciul.
Mul]umim, în fiecare zi, lui Dumnezeu [i sfin]ilor care l-au ajutat s\ treac\ de la moarte la via]\, l-au apropiat mai mult de Biseric\
[i de Dumnezeu, iar pe noi ne-a înv\]at cum s\ ne rug\m din tot sufletul, cu lacrimi, [i s\ pre]uim via]a, cu tot ce ne d\ Dumnezeu!
Anonim\, Boto[ani

***
Doi copii în suferin]\

Sunt înso]itoare a doi copii cu handicap de grad 1. De 7 ani, vin
mai des la Sfânta Parascheva, rugându-m\ pentru cei doi copii ai
mei, handicapa]i, de care am grij\, mereu, de la vârste mici. Georgiana,
fiica mea, a f\cut o criz\ de convulsie la 9 luni, dup\ care aceste
crize se repetau, f\când [i câte 15 crize pe zi, pân\ la 9 ani. Acum, ea
este absolut dependent\ de mine, în alimenta]ie [i îngrijire. Tr\ie[te
într-o lume a ei [i este hiperchinetic\. Nu e u[or de îngrijit, dar consider
c\ Domnul mi-a dat putere [i r\bdare s\ o pot cre[te. Mul]i m\ judec\
pentru faptul c\ nu o dau în grija Statului, dar eu m\ rog la Dumnezeu
s\-i ierte c\ gândesc a[a, deoarece este [i ea om [i nu o pot p\r\si
niciodat\.
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{i fiul meu, Liviu, sufer\ de o afec]iune la coloana vertebral\, de
la 9 ani, când a c\zut de pe o caban\ [i [i-a tasat câteva vertebre. În
timpul spitaliz\rii, a contractat [i doi viru[i, care l-au îmboln\vit grav,
fiind la un pas de leucemie. Dar o minune îl men]ine. Vin cu b\iatul
la spital [i trec pe la Sfânt\ de fiecare dat\, mul]umindu-i [i rugându-m\.
Între timp, am fost [i eu bolnav\, operându-m\ la vezica biliar\. Din
cauza fetei, care nu poate r\mâne singur\, deoarece, astfel, nu se alimenteaz\ [i nu doarme, am fost nevoit\ s\ plec acas\ dup\ dou\ zile
de la opera]ie. Singur\ mi-am f\cut injec]iile [i m-am pansat. Am
fost, de asemenea, la un pas de septicemie. Medicii m-au operat f\r\
anestezie [i am trecut cu bine [i peste aceast\ încercare.
Mul]umesc lui Dumnezeu pentru toate. De[i tr\iesc într-o camer\
de c\min [i so]ul meu nu lucreaz\, consider c\ am tot ceea ce îmi trebuie, sunt împ\cat\ cu mine îns\mi, am ce mânca [i cu ce m\ îmbr\ca,
nu sunt datoare la nimeni [i asta este o minune.
Mariana F., 40 de ani, Foc[ani

***
H\inu]a care s-a atins de racla Cuvioasei

În calitate de medic primar la Clinica oncologic\ a Spitalului
„Sfântul Spiridon” din Ia[i, relatez minunea vindec\rii so]ului meu,
Andrei George, c\ruia medicii de la Terapie intensiv\ nu-i d\deau
prea multe speran]e de via]\, în urma unei interven]ii chirurgicale
soldate cu multiple complica]ii.
În disperarea mea, am fugit la Mitropolie, la moa[tele Sfintei Parascheva, [i l-am rugat pe preotul de acolo s\ m\ înve]e cum s\ accept
ceea ce se întâmpla în via]a noastr\. Dup\ o rug\ciune asupra mea,
p\rintele m-a îndemnat s\ revin cu o h\inu]\ a bolnavului la Sfânta
Parascheva.
Fiica mea a adus o bluz\ la racla Cuvioasei, asupra c\reia s-au
f\cut rug\ciuni. Eu am a[ezat aceast\ h\inu]\ la cre[tetul bolnavului
[i nu m-am dezlipit de el 5 zile [i 5 nop]i. Suferin]ele au fost de
nedescris. În timpul zilei, diverse persoane înl\turau bluza de lâng\
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bolnav. Cu înc\p\]ânare, o a[ezam din nou la locul ei. Nimeni nu
credea. Eu credeam [i m\ rugam permanent.
So]ul a început s\-[i revin\, dar nu imediat [i nu perfect. To]i
spuneau c\ este o minune. Doar ea [i fiica mea [tiam a cui era minunea.
Eu, Elena Teodora, am avut fericirea s\ v\d harul Sfintei Parascheva prin îns\n\to[irea so]ului meu, într-un moment când nimeni
nu mai spera.
Elena Teodora Albulescu, Ia[i

***
Pomelnicul care aduce bucurie

Pentru mine [i familia mea, dar [i pentru ni[te cuno[tin]e pentru
care m-am rugat, Cuvioasa Parascheva a f\cut o mul]ime de minuni.
În momente de zbucium sufletesc pun icoana la piept, apoi m\ lini[tesc, îmi schimb starea sufleteasc\.
Îmi amintesc câteva minuni din via]a mea ivite prin rug\ciuni:
fiul meu s-a vindecat de enurezis; fiica [i mama de alte boli; în 2007
am l\sat la Mitropolie un pomelnic pentru s\n\tatea p\rin]ilor (mama
suferea de cancer, tata de maladia Parkinson). Dup\ 40 de zile situa]ia
mamei s-a îmbun\t\]it; dup\ alte 40 de zile a disp\rut [i starea precar\ a tat\lui.
În 2008, am vândut un inel de aur [i am depus banii în urna de
lâng\ moa[tele Cuvioasei. Aceasta ca mul]umire pentru toate minunile s\vâr[ite. Dup\ ceva timp am mai depus un l\n]i[or de aur în
aceea[i urn\. În fiecare an, de ziua Cuvioasei, în familia mea are loc
câte o întâmplare fericit\: la serviciu s-a rezolvat o situa]ie dificil\,
so]ul a reu[it la un concurs pentru un post foarte bun [.a.
Mihaela, Ia[i

***
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Febra rug\ciunii r\core[te inima

Sunt mama unei feti]e splendide, dar care a devenit extrem de
sensibil\ la r\ceal\.
Trebuia s\ mearg\ la cre[\, apoi la gr\dini]\, deoarece acas\ n-avea
cu cine r\mâne, to]i fiind salaria]i. La intervale mici, de dou\ s\pt\mâni, lua antibiotice.
În aceste împrejur\ri, a venit bunica feti]ei cu îndemnul de a lua
c\m\[u]a de corp curat\ [i a o atinge de racla Sfintei Parascheva.
Era chiar 14 octombrie 1991, n-am reu[it s\ ajungem la racl\,
îns\ o m\icu]\ a luat c\m\[u]a, a trecut-o pe la racla cu sfintele
moa[te, în timp ce eu îngenungheasem, cu lacrimi în ochi [i cu ruga
în inim\ [i pe buze.
Acas\, am îmbr\cat-o pe feti]\, care avea febr\ de peste 39 de
grade, cu toate c\ i s-au administrat antibiotice. Dup\ doar 15 minute,
febra a sc\zut la 38, apoi la 37,5, [i-a revenit, a mâncat, iar acum nu
mai are probleme mari de s\n\tate.
Anonim\

***
Sfânta s-a ridicat [i m-a binecuvântat

Am fost diagnosticat\ cu o afec]iune grav\ la rinichi, necesitând
control de specialitate [i interven]ie chirurgical\. Înainte de a veni la
Ia[i, am avut un vis: într-o sal\ mare era racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfânta s-a ridicat, m-a binecuvântat [i m-a privit cu dragoste.
I-am v\zut chipul luminos, ca al unei copile de vârsta majoratului.
Diminea]a, m-am trezit fericit\, cu trupul viguros.
Ajuns\ la Ia[i, m-am închinat la sfintele moa[te. La examenul
medical, bucuria mare a fost c\ totul s-a redus la o medica]ie care
mi-a permis imediat vindecarea f\r\ interven]ie chirurgical\.
Acum, în mai 2010, am venit din nou pentru investiga]ii pentru o
alt\ neputin]\ a trupului. Vârsta înainteaz\, via]a se scurge, neputin]ele se înmul]esc, dar prezen]a sfintei în via]a l\untric\ nu lipse[te nici
o clip\.
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Cred cu adev\rat c\ Sfânta ocrotitoare va face tot ce este pl\cut
St\pânului vie]ii.
Mirela

***
Puterea de a merge

La vârsta de 27 de ani am c\zut dintr-o c\ru]\, mi-am fracturat
coloana [i am fost operat\ la Ia[i, dar medicii nu-mi d\deau speran]a
c\ voi mai merge vreodat\.
Am venit la Cuvioasa Parascheva împreun\ cu to]i copiii mei [i
m-am rugat mult, cu lacrimi fierbin]i.
Am sim]it minunea f\cut\ de Sfânta de la Ia[i. Acum am 35 de
ani, merg perfect [i m\ bucur de via]\ frumoas\ al\turi de copila[ii
crescu]i cu mult\ rug\ciune.
Lidia Popa, Bac\u

***
Dup\ ce s-a închinat la sfintele moa[te, a acceptat opera]ia

M\ numesc Mesalina, iar mama mea se nume[te Anica. Mama
mea a fost foarte bolnav\ în tinere]e. Dup\ vreo nou\ intern\ri, boala
de care suferea nu ceda la nici un tratament. La a zecea internare la
Spitalul „Sfântul Spiridon”, fostul doctor chirurg Gheorghe Chipail\
a propus-o pentru opera]ie. Mama s-a înfrico[at [i a cerut externarea.
Tata, nereu[ind s-o înduplece pentru aceast\ opera]ie, a îndemnat-o
s\ se închine la Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Aici, tat\l meu a explicat p\rintelui refuzul ei. Sfin]ia Sa i-a citit o rug\ciune, dup\ care ea
a cerut s\ se întoarc\ la spital imediat.
Opera]ia a fost una reu[it\. Atunci avea doi copii, apoi, la doi ani
dup\ opera]ie, a mai n\scut un b\iat. Ast\zi, se bucur\ de cei trei copii,
[ase nepo]i [i o str\nepoat\ de patru ani.
Mesalina

***
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Cancerul de piele

M-am rugat împreun\ cu toate rudele pentru s\n\tatea m\tu[ii
mele, Ana, c\reia, în 1998, i se pusese un diagnostic dur: cancer la piele
în prim\ faz\.
Au venit multe s\pt\mâni la Catedral\, au participat la rug\ciuni,
la Sfântul Maslu. Sfânta Parascheva, mult milostiv\ [i grabnic ajut\toare, a ascultat rug\ciunile. M\tu[a s-a vindecat [i acum se bucur\ de urma[i.
Cornelia

***
O batist\ curat\, atins\ de sfintele moa[te

Cu cinci ani în urm\, am avut necazuri cu picioarele: îmi cre[teau ni[te fire de p\r sub piele. Dac\ m\ epilam, firele cre[teau [i pielea
se infecta [i mai mult. M-am chinuit mul]i ani folosind plante, creme
naturiste, ceaiuri, antibiotice, creme recomandate de un dermatolog,
dar toate îmi f\ceau [i mai mult r\u.
Am citit pe internet despre minunea f\cut\ cu so]ul unei femei,
c\ruia îi ap\ruser\ ni[te bube mari pe fa]\, care se infectau [i sângerau.
Ne[tiind ce s\ mai fac\, so]ia i-a adus so]ului o batist\ curat\ atins\ de
sfintele moa[te ale Cuvioasei Parascheva de la Ia[i. Dup\ dou\ s\pt\mâni i-a trecut tot ce avea pe fa]\.
Astfel, mi-am legat speran]a de Sfânta Parascheva. M-am rugat
la sfintele moa[te ale Cuvioasei, apoi am lipit în fiecare sear\ pe
picioare vat\ sfin]it\.
Dup\ dou\ s\pt\mâni, pielea era la fel, dar nu mi s-a spulberat
n\dejdea, am continuat. Nu dup\ mult timp, am observat c\ pielea
nu se mai infecta atât de mult, iar peste o lun\ mi-a disp\rut complet
suferin]a.
Loredana O., Suceava,

***

55

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Numai Dumnezeu [i Maica Parascheva l-au salvat!

În 1980, fiul meu, Adrian-Constantin s-a accidentat, c\zând pe
ciment [i lovindu-se la cap. A avut hemoragie, iar medicii de la urgen]\
au constatat fractur\ de craniu. A stat 10 zile în spital la Roman, apoi
a mers la Ia[i la neurochirurgie.
Pentru c\ diagnosticul era sumbru, ne-am rugat pentru s\n\tatea
fiului nostru la Sfânta Parascheva. Dup\ o s\pt\mân\, copilul a fost
externat, recomandându-i-se doar evitarea, pentru un timp, a eforturilor fizice.
Numai Dumnezeu [i Maica Parascheva l-au salvat! Nu este [i
aceasta o minune? La început nu ni se d\dea nici o speran]\, apoi l-am
luat acas\ s\n\tos, ast\zi are 41 de ani [i niciodat\ n-a avut vreo tulburare ulterioar\.
Angela, Roman

***
Marie, d\-te jos!

Am fost foarte bolnav\, am avut un accident vascular, am stat
mult\ vreme în spital. Eram imobilizat\ la pat, [i mergeam cu un
c\ru]. Doctorii au certificat sec paralizia.
În c\ruciorul meu, m-am rugat Sfintei Parascheva, dorind s\ pot
veni la ziua ei a[a cum obi[nuiam în fiecare zi de 14 octombrie. În
timpul rug\ciunii, am auzit o voce „Marie, Marie, d\-te jos!”, de dou\
ori. A treia oar\ m-am încumetat [i m-am ]inut de perete [i de pat.
Nu mai sim]eam piciorul [i mâna stâng\. Am mers! Am stat apoi la
marginea patului, sprijinit\ [i am început s\ citesc acatistul Sfintei.
Diminea]a, profesorul dr. Cru]escu, fiu de preot, a spus: „Maria, credin]a
te mântuie[te!”
De atunci, am început s\ merg, întâi câ]iva pa[i, apoi din ce în ce mai
bine. În fiecare an vin s\-i mul]umesc Sfintei Cuvioase Parascheva.
Maria }., Bucure[ti

***
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Cuvioasa m-a atins cu mâna ei vindec\toare!

Am acum cu mila lui Dumnezeu 77 de ani. Înc\ de la vârsta de
14-15 ani, aveam mare credin]\ în Sfânta Cuvioas\ Parascheva.
Eram bolnav\ de TBC osos, iar doctorii m-au sf\tuit s\ nu m\ c\s\toresc [i s\ nu am copii.
Într-o noapte, am visat-o pe Sfânt\, c\reia i-am adresat rug\mintea de a m\ ajuta. Dând din cap ca aprobare, Cuvioasa a atins cu
mâna fistula de la stern. Dup\ câ]iva ani [i dup\ câteva opera]ii, mam f\cut bine, m-am c\s\torit [i am un copil.
Verginia S., C\l\ra[i

***
Credin]a sfarm\ piatra

Programat\ fiind pentru opera]ie de litiaz\ coledocian\, la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Ia[i, cu o zi înainte, „la prima or\”, am
rugat-o pe sora mea s\-mi aduc\ agheasm\ de la Sfânta Parascheva.
Imediat dup\ consumarea ei, am început s\ vomit, iar starea general\
mi s-a îmbun\t\]it rapid. În ziua opera]iei, domnul doctor a constatat
cu uimire c\ litiaza biliar\ a disp\rut.
Andreea, 21 de ani, Ia[i,

***
Nu a mai fost nevoie de chimioterapie

Am o via]\ uneori cu mai pu]ine, alteori cu mai multe probleme
cotidiene. Lucrez în Italia. Mi-am crescut singur\ copilul, iar când
am aflat c\ acesta are cancer la pl\mâni timpul s-a oprit în loc. Durerea
care mi-a umplut inima este cu neputin]\ de descris în cuvinte.
Înainte de a afla diagnosticul feti]ei, m-am visat pe un câmp
negru care s-a desf\cut în dou\. M-am însp\imântat, dar a ap\rut o
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lumin\ [i am auzit o voce, care m-a îndemnat s\ nu-mi fie fric\, s\
aprind nou\ lumân\ri, iar a zecea la Sfânta Parascheva, unde s\ m\
rog.
Dup\ opera]ie, medicul m-a avertizat c\ feti]a va avea nevoie de
chimioterapie îndelungat\. Aducându-mi aminte de visul cu Sfânta
Parascheva, m-am rugat la ea st\ruitor. Reîntoars\ în Italia, am aflat
de la doctor c\ nu mai este nevoie nici de tratament medicamentos,
nici de chimioterapie, deoarece analizele au ie[it bune.
Ast\zi (16 august 2010) sunt o mam\ fericit\, [i îi mul]umesc
Sfintei Cuvioase Parascheva pentru via]a copilului meu. Totodat\ îi
sf\tuiesc pe to]i s\ se roage cu lacrimi [i vor primi ajutor de la Sfânta
milostivirii.
Mihaela Stelian – o mam\ singur\ cu o fiic\ –
„tot universul meu”

***
Na[terea în dureri

În 1981, în urma opera]iei de cezarian\ la un spital din Ia[i, am
f\cut septicemie. Cu toate antibioticele utilizate pentru tratare, [ansele
de a sc\pa erau minime. Am ajuns s\ nu mai reac]ionez la nici un
tratament. Infec]ia se r\spândise sever în întregul organism.
Am fost externat\, dar nu am putut merge [i am fost purtat\ pe
bra]e. Medicii au afirmat c\ doar Cel de Sus m\ mai poate ajuta.
Am plâns la racla Sfintei Parascheva, care m-a ajutat, d\ruindu-mi
mie via]\, iar copilului meu – o mam\. Mereu vin la racla Sfintei,
ori de câte ori ajung la Ia[i, [i-i mul]umesc pentru minunea s\vâr[it\
cu mine.
Maria

***
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Mâna vindec\rii

În 2003, am urmat un tratament, pentru c\ aveam o ran\ pe colul
uterin ce trebuia cauterizat\. Fiind speriat\ de consecin]ele bolii, am
luat tratament, dar a mers la moa[tele Sfintei Cuvioasei Parascheva,
am citit în fiecare sear\, cu râvn\, acatistul [i am luat vat\ de la sfintele moa[te. Într-o noapte, am sim]it o for]\ deosebit\ care în câteva
secunde a disp\rut.
În zilele urm\toare, citind, cu aten]ie, acatistul, la Icosul al 6-lea:
„Bucur\-te, mâna vindec\rii”, am l\crimat [i am realizat c\, în acea
noapte, mâna Sfintei Parascheva s-a apropiat de trupul meu.
Dup\ tratament [i cauterizare, rana s-a închis.
Andreea

***
Întoarcerea la via]\

Tat\l meu a suferit o opera]ie banal\ la Spitalul Jude]ean Suceava
`n noiembrie 2010. Post-operator, a fost infectat cu un microb din
spital [i a f\cut o septicemie sever\. Nimeni nu-i mai d\dea [anse de
vindecare. În Ajunul Cr\ciunului, starea tat\lui meu evoluase c\tre
com\ septic\ [i, chiar c=nd m\ preg\team s\ aprind lum=narea, a
revenit la via]\, chiar `n ziua de Cr\ciun a anului 2010. Rug\ciunile
la Sf=nta Parascheva au lucrat minunat. ~n urm\toarele 4 luni, vindecarea lui a fost total\, a[a `nc=t, `n aprilie 2011, tata a devenit din
nou s\n\tos, vioi [i lucid, la cei 81 de ani.
A fost o minune adev\rat\; avem [i fotografii ale acestei `nvieri!
M\rit\ fie Sf=nta Parascheva!
~n anul 2002, Sf=nta Parascheva mi-a auzit rug\ciunile [i m-a
vindecat de cancer.
Angela, Suceava

***
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100 de trandafiri albi

În urma unui accident rutier, am stat în com\ timp de o lun\, dar,
dup\ rug\ciunile mamei adresate Cuvioasei Parascheva, am revenit
la via]\, de[i medicii de la Neurochirurgie nu-mi mai d\deau speran]e.
În semn de recuno[tin]\, mama a adus câte un trandafir alb Sfintei
Parascheva, în decursul a 100 de zile. Ulterior, a donat un inel de
aur, drept contribu]ie la restaurarea raclei. Eu, fiul cel „înviat din mor]i”,
lucrez în Italia, de unde v\ trimit m\rturisirea despre minunea
sfintei.
Ioan Bogdan, Ia[i

***
Trebuia s\ ajung într-un c\ru] cu rotile

Suferind de o afec]iune grav\ a coloanei vertebrale, am venit la
Mitropolie când nu mai credeam în nimeni [i nimic. Sim]eam c\, din
clip\ în clip\, voi muri. În via]a mea, era numai întuneric [i nici o
speran]\. Un om în c\ru] cu rotile, tân\r, ce speran]\ mai are?, îmi
spuneam, dezn\d\jduit\. Plângând la racla sfintei [i dând un pomelnic
pentru rug\ciune, m-am rugat la Sfânta Parascheva s\-mi aduc\ lumin\
în via]\. {i lumina a venit...
Vin de departe s\ o vizitez; mi-e tare drag\, cu mul]umirea c\
sunt vindecat\ de acea cumplit\ boal\. {i am convingerea c\ „orice
vom cere Tat\lui, crezând, vom lua”.
Ana-Maria

***
În genunchi în fa]a Sfintei

De la 28 de ani, am diverse probleme de s\n\tate, dar mai acute
erau durerile la ambii genunchi, care nu-mi permiteau nici urcarea la
etajul al treilea unde locuiesc.

60

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Într-o zi, cu dureri atroce, la care s-au mai ad\ugat [i alte nemul]umiri suflete[ti [i de serviciu, am ajuns la moa[tele Sfintei Parascheva, plângând din tot sufletul [i implorând ajutorul ei. În noaptea
urm\toare, am visat c\ aud vorbindu-se despre cump\rarea unei
perechi de înc\l]\minte pentru Sfânta Parascheva, deoarece perechea
veche se tocise, pentru c\ Sfânta mergea la cei care îi cereau ajutorul
[i îi vindeca. F\r\ nici o explica]ie, f\r\ vreun tratament, au disp\rut
durerile de genunchi.
Acum am 47 de ani, nu mai am probleme mari de s\n\tate [i sunt
con[tient\ c\ s-a produs cu mine o minune înf\ptuit\ de Sfânta Parascheva, c\reia îi mul]umesc mereu din tot sufletul, rugând pe Dumnezeu s\ ne aib\ în paz\ pe noi, pe to]i.
Olgu]a R., Ia[i

***
Marama de cea]\

Sunt o tân\r\ m\mic\ [i implor iertare de la Dumnezeu dac\ gre[esc cu ceva în aceast\ scurt\ relatare, dar tr\it\ intens.
În 1985, luna martie, am devenit pentru a doua oar\ m\mic\. Am
n\scut pe Alina-Elena. Dup\ botezul feti]ei mele, m-am sim]it foarte
r\u: credeam c\ se pr\bu[e[te totul în jur – era o maram\ de cea]\.
Mi-am luat copiii [i am plecat la sora din Dobrogea. Acolo medicii
mi-au propus opera]ie de apendicit\, pe care am refuzat-o, din dorin]a
de a-mi al\pta „îngera[ul”.
O cons\teanc\ m-a sf\tuit s\ merg la Sfântul Maslu, în 7 vineri, la
racla Cuvioasei Parascheva [i s\ folosesc din f\ina [i din uleiul sfin]it.
M-am reîntors la Ia[i, am l\sat îngera[ul în p\tu], l-am închinat [i
am plecat împreun\ cu cel\lalt îngera[ de 2 ani [i 9 luni la Sfântul
Maslu.
În cea de-a 7-a vineri, în timpul slujbei de Sfântul Maslu, am
sim]it c\ toat\ cea]a pleac\ din fa]a mea [i corpul mi s-a înc\rcat cu
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mult\ putere. Am alergat spre cas\ plin\ de bucurie, de n\dejde [i de
credin]\.
Marusia Popescu, Ia[i

***
La izvoarele milostivirii

În 1984, trebuia s\ fiu supus\ unei importante opera]ii, având
probleme mari cu inima. Datorit\ credin]ei adânci în izvoarele milostivirii divine, am refuzat opera]ia, rugându-m\ neîncetat cu n\dejde
puternic\ în Cuvioasa Parascheva al c\rei ajutor a sosit îndat\. Dup\
un control de specialitate efectuat dup\ o lun\, medicul a constatat
cu nedumerire c\ nu mai este necesar\ nici o opera]ie, c\ „a avut loc
o adev\rat\ minune”, deoarece aceste cazuri se vindec\ doar chirurgical.
Desigur [i de aceast\ dat\ Sfânta Cuvioas\ Parascheva a vegheat
asupra mea, având aceea[i dragoste puternic\ [i mângâietoare de
care d\ dovad\ întotdeauna pentru cei ce se roag\ cu râvn\ [i încredere.
Alexandrina, Ia[i

***
Odihna cea plin\ de bucurie

~n urma pierderii nea[teptate a so]ului, am suferit de insomnie
cronic\, înc=t nici o medica]ie nu era eficient\. Disperat\, am mers la
racla Sfintei Parascheva, unde am cerut preotului slujitor o rug\ciune
[i un remediu pentru suferin]a mea.
Acesta mi-a dat o batist\ atins\ de m=na Cuvioasei, pe care am
a[ezat-o sub cap. Din acel moment mi-am sim]it capul ca un j\ratic.
Imediat am c\zut într-un somn profund p=n\ a doua zi la aceea[i or\.
De atunci nu am mai avut probleme cu somnul. Sunt mereu recunosc\toare Sfintei Parascheva.
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{i pe nepotul meu de 8 ani l-a vindecat Cuvioasa. Acesta î[i pierduse auzul din cauza unui zgomot asurzitor de la o ma[in\. ~n urma
atingerii copilului de racl\ [i dup\ rostirea rug\ciunii lui: „Sf=nt\,
ajut\-m\ s\ aud!”, minunea s-a produs.
Ca recuno[tin]\ pentru binefacerile primite mi-am pus în bun\
r=nduial\ via]a duhovniceasc\ personal\ [i, am d\ruit un set de Sfinte
Vase pentru Catedrala din Roman.
Iuliana, Ia[i

***
Alte vindec\ri

În urm\ cu 9-10 ani, so]ul meu a f\cut o depresie. Dup\ mai multe
intern\ri, [i-a revenit, dar a început s\ bea, s\ se împrieteneasc\
adesea cu persoane dubioase, s\ fie foarte violent [i murdar, aducând în
locuin]a de la bloc diferite lucruri adunate de prin tomberoane.
Eu mi-am pus n\dejdea în credin]\, gândind c\ Dumnezeu nu-mi
va da mai mult decât puteam duce. Ie[eam pe strad\ plângând, m\
rugam la racla Cuvioasei, plângând. Astfel, am cunoscut un p\rinte
care m-a ajutat enorm. Dup\ ani de suferin]e [i necazuri, dar [i de
rug\ciune, s-a f\cut un pic de lumin\ în familie: so]ul nu mai este
violent, are grij\ de nepo]el, merge la biseric\, uneori se spovede[te.
Maria, Ia[i

***
De[i am suferit arsuri grave, ce mi-au afectat aproape 52 % din
corp, la vârsta de 17 ani, prin rug\ciunile Sfintei Parascheva, m-am vindecat complet, ba mai mult, am avut parte [i de reu[it\ profesional\.
La vârsta de 45 de ani, am suferit de depresie, dar m-am vindecat, dup\ ce am dat pomelnice la Sfânt\.
Florica, Ia[i

***
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Am suferit de o infec]ie ginecologic\ grav\ de care nu sc\pam
oricâte medicamente luam. Dup\ rug\ciuni cu lacrimi, Sfânta mi-a
adus vindecarea, de care nu m\ simt vrednic\. Maica Parascheva
este de mare ajutor [i vindec\toare de boal\.
Maria

***
Am fost vindecat de piatr\ la rinichi.
Ioan, Ia[i

***
Am fost vindecat\ de neoplasm malign.
Marcela

***
În octombrie 2009, Sfânta Parascheva m-a ajutat enorm, deoarece
am sim]it ajutorul dumnezeiesc în timpul opera]iei la inim\.
Dumitru Mihai, F\lticeni

***
În octombrie, de ziua Sfintei Parascheva, m-am rugat la racla
Sfintei Parascheva cu mare speran]\. Am sim]it ajutor sfânt în
noiembrie, când analizele au ie[it bune. St\rui în rug\ciune pentru
ajutor în via]\.
Anonim\, student\ în anul II,
diagnosticat\ cu cancer ganglionar

***
Am fost vindecat de o afec]iune pancreatic\.
Ioan Alexandru

***
Am sim]it ajutorul constant al Sfintei Parascheva la 8 opera]ii.
Doamna Bologa, Piatra Neam]

***
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Am fost ajuta]i de Sfânta Parascheva la o interven]ie chirurgical\
suferit\ de un membru al familiei noastre.
Familia Gorodea, Bucure[ti

***
Dup\ ce am stat în com\ timp de o s\pt\mân\, din cauza unui
accident vascular cerebral, am fost vindecat\, de Sfânta Parascheva,
prin rug\ciunile fiicei mele, Carmen.
Elena, Drobeta Turnu Severin

***
Prin mijlocirea Sfintei Parascheva am fost vindecat de pancreatit\.
Mihai

***
Am fost salvat dintr-o opera]ie grea pe cord, în urma unei înjunghieri produse într-o [coal\ din Piatra-Neam].
Anonim

***
Am fost vindecat\ de cancer, în urma unei opera]ii reu[ite, realizate pe 14 octombrie, ziua Sfintei Parascheva.
Ani[oara Iacob, Ia[i

***
În 2008, am cerut ajutor Preacuvioasei Parascheva, înainte de a
merge la opera]ie cu fiica mea de 17 ani, care c\zuse pe ghea]\ [i-[i
dislocase trei discuri lombare. Opera]ia a trecut cu bine pentru c\ am
avut mereu încredere c\ a[a va fi, de parc\ cineva era al\turi, insuflându-mi speran]\ [i credin]\. Fiica mea s-a vindecat complet, iar
acum este student\.
Tatiana, 44 de ani, Boto[ani

***
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Cople[it\ de probleme de s\n\tate [i probleme materiale, am
venit s\ cer ajutorul Sfintei Parascheva de la Ia[i. Rug\ciunile mele
nu au r\mas f\r\ r\spuns [i, nu dup\ mult\ vreme, starea s\n\t\]ii
mele s-a ameliorat, în acela[i timp revenindu-mi [i din punct de vedere material. Drept mul]umire, am donat, în 2007, coroana de aur
care se afl\ pe capul Sfintei Parascheva [i alte obiecte biserice[ti.
Mariana Boda, Bucure[ti

***
Sfânta Parascheva a ajutat-o pe mama s\ supravie]uiasc\ acum 6 ani
unei opera]ii de cancer. Acum ea este s\n\toas\. Sfânta este „ocrotitoarea familiei” mele.
Cristian, Bucure[ti

***
Am fost vindecat\ de o boal\ de stomac [i de depresie.
Alina-Raluca

***
Am fost vindecat\ de dureri oculare de care sufeream în copil\rie,
conform m\rturiei mamei mele, Viorica.
Beatrice-Petronela, Boto[ani

***
Am fost vindecat\ de cancer.
Maica Singlitichia,
de la M\n\stirea Pas\rea de lâng\ Bucure[ti

***
Am primit ajutor în g\sirea unui tratament corect pentru vindecarea unei boli.
Cristina, Boto[ani

***
66

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Am fost vindecat\ de reumatism.
Florentina B.

***
Am fost vindecat\ de cancer, dup\ rug\ciuni la racla Sfintei Parascheva. Am fost ajutat\ [i la serviciu: atunci când s-au f\cut restructur\ri, eu nu am fost dat\ în [omaj.
Elena Duliche, Ia[i

***
M\rturisesc c\, în a[teptarea unui rezultat la a doua serie de analize
medicale (primele semnalând prezen]a unui virus cancerigen), m-am
rugat la Sfânta Parascheva [i am primit vestea bun\ c\ nu am tumoare.
Anonim, Suceava

***
Mul]umesc Sfintei pentru vindecarea miraculoas\ a ochiului drept.
Anonim

***
Dup\ opera]ia de extirpare a rinichiului drept am fost vindecat\
datorit\ rug\ciunilor s\vâr[ite la racla Sfintei Parascheva.
Rahila, Suceava

***
Am ob]inut ajutor pentru vindecarea tat\lui meu, de cancer pulmonar, [i pentru na[terea unui copil.
Gina, Roman

***
Am fost salvat\ de o iminent\ opera]ie pe inim\, dup\ un infarct.
Ioana, Ia[i

***
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B\iatul meu, pân\ la 4 ani, nu a vorbit, dup\ care, prin grija
Sfintei Parascheva c\reia ne-am rugat cu n\dejde, s-a vindecat.
Elena

***
M\rturisesc c\, dup\ rug\ciunile la racla Sfintei Parascheva, mi-a
reu[it opera]ia de cancer.
Anica

***
Sunt un copil salvat, prin opera]ie, de o boal\ grea, dup\ rug\ciuni fierbin]i la moa[tele Sfintei Parascheva
Denis Gabriel-Dumitru

***
Sunt un copil vindecat de astm, prin rug\ciunile Sfintei.
Ana-Bianca

***
Când am venit la racla Sfintei, cu so]ul meu, bolnav de cancer la
limb\, am sim]it în podul palmei dou\ zvâcnituri puternice, semn c\
Dumnezeu mi-a ascultat ruga, pe care a îndeplinit-o ulterior. So]ul
meu tr\ie[te [i este s\n\tos.
Elena

***
Mul]umesc Sfintei pentru vindecarea de cancer de col uterin.
Gabriela Strugaru, Bucure[ti

***
Copilul meu, Sebastian, a fost vindecat în urma rug\ciunilor c\tre
Sf=nta Parascheva de cancer la vezica urinar\.
Anonim

***
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Ungându-m\ cu vat\ cu ulei de la racla Sfintei, pe mâna care m\
durea foarte tare, de mult timp, chiar de a doua zi, mi-a disp\rut
durerea.
Profira, 72 de ani

***
Un p\rinte Ioan, care îmi relatase minunea restabilirii vederii
sale, m-a îndrumat s\ vin la Ia[i, pentru a m\ închina Sfintei Parascheva. Sufeream de o boal\ dermatologic\ la care nici un tratament
medical nu avea efect. Rugând-o pe Cuvioas\, Dumnezeu mi-a scos
în cale, în mai pu]in de o s\pt\mân\, o doamn\ doctor foarte bun\,
care m-a vindecat. Îi mul]umesc Sfintei c\ e mereu al\turi de mine.
Anonim\

***
Înc\ din copil\rie am venit la Cuvioasa Parascheva împreun\ cu
tat\l meu s\-mi îndeplineasc\ dorin]a de a auzi. Acum am 40 de ani
[i-i mul]umesc Sfintei, pentru c\ mi-a redat auzul. Sfânta Parascheva
este doctorul tuturor oamenilor!
Mina

***
Am venit la Mitropolie cu so]ul meu, Gheorghe, care era bolnav
de cancer. În timp ce ne rugam la Sfânta Parascheva, am atins mâna
Sfintei [i am sim]it în podul palmei dou\ zvâcnituri puternice – semn
c\ mi-a ascultat ruga. Dup\ noile analize, medicii au constatat dispari]ia bolii.
Eugenia

***
Sunt o cre[tin\ din Tecuci. La vârsta de 30 de ani m-am îmboln\vit foarte grav. M-am rugat Cuvioasei Parascheva [i am sc\pat de
acea afec]iune. De atunci vin în fiecare an la ziua Cuvioasei spre a-i
mul]umi direct pentru binele f\cut.
Anonim\

***
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Am avut un nodul la sânul drept, ap\rut când primul copil avea
[ase luni. Am fost operat\, dar dup\ 16 ani, mi-a ap\rut altul la acela[i
sân. M-am speriat, m-am trezit la 12 noaptea [i am citit acatistul
Sfintei Parascheva, trei nop]i la rând. Dup\ cinci zile, la palpare, nu
mai aveam nimic. Sfânta Cuvioas\ m-a vindecat.
O alt\ minune: terminasem Colegiul de institutori [i, dup\ doi
ani, nu mai puteam profesa, deoarece nu aveam trecut în foaia matricol\ modulul de psihopedagogie, de[i îl f\cusem. Am postit trei zile
la rând (luni, mar]i, miercuri, pân\ la ora 15), iar când am sunat
miercuri mi s-a spus c\ mi-l elibereaz\. Sfânta m-a ajutat [i de
aceast\ dat\. Alte colege n-au avut aceast\ bucurie.
Anonim\

***
Am apelat la ajutorul Cuvioasei Parascheva într-un moment greu,
când, ca profesoar\, am asistat la pierderea cuno[tin]ei unei eleve,
dup\ ce fusese vaccinat\. Dup\ încerc\ri repetate de resuscitare,
când feti]a era galben\ ca ceara [i cu buzele învine]ite, la rug\ciunea
mai mult mecanic\ decât con[tientizat\, am sim]it respira]ia copilei
care-[i revenea, treptat, din le[in.
De atunci, fiecare c\l\torie la Ia[i înseamn\ pentru mine o chemare
divin\ la moa[tele Cuvioasei, care este mijlocitoare la Tat\l ceresc.
M\ consider nevrednic\ de ajutorul constant pe care-l simt în
via]a mea. Mul]umesc, Maic\ Parascheva!
Elena Apetri, Ucraina

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat de fiecare dat\ când i-am adresat
rug\min]i. Înainte de fiecare examen, i-am sim]it sprijinul.
Când medicii mi-au dat diagnosticul de sindrom de suprasolicitare nervoas\ [i m-au sf\tuit s\ amân cu un an examenul de admitere
la facultate, m-am dus la Cuvioasa. Atingându-i mâinile, am sim]it
c\ acestea s-au mi[cat, ca un semn prin care am con[tientizat c\
70

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

vindecarea poate fi [i miraculoas\, dac\ exist\ credin]\. De atunci,
mi-a disp\rut orice simptom.
Anca Panciu

***
Am fost vindecat\ de migrene.
Nelia, Vrancea.

***
Vin la Sfânta Parascheva ca la un medic care m\ vindec\ de
bolile trupe[ti [i suflete[ti. Adresez un îndemn tuturor: Când sim]i c\
te încarci cu întuneric, vino [i roag-o, c\ nu vii în zadar; ea te
r\spl\te[te cu mult\ dragoste [i mil\.
Mariana, Cluj-Napoca

***
Adresez mii de mul]umiri din suflet Maicii Parascheva pentru c\
mi-a scos în cale un medic foarte bun, care m-a tratat de depresie.
Mirela, Cluj-Napoca

***
Am fost vindecat de o boal\ psihic\, prin citirea Paraclisului
Maicii Parascheva. În timpul rug\ciunii am avut senza]ie de foc în
tot corpul, dar apoi m-am t\m\duit.
Marius S., Ia[i

***
Am fost vindecat de schizofrenie.
Dan-Mihail, Ia[i

***
În preajma Cr\ciunului, am constatat, prin palpare, c\ am noduli
la sân. M\ sim]eam sl\bit\, transpiram foarte tare [i aveam insomnie.
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Am ajuns în Ia[i, dar, înainte de a merge la medic, m-am rugat la
Cuvioasa Parascheva s\ m\ îndrume c\tre un doctor bun [i s\ m\
înt\reasc\ în lupta cu suferin]a.
Dup\ opera]ie [i în a[teptarea rezultatului analizelor, mi-am pus
mereu n\dejdea în Cuvioasa de la Ia[i.
M-am bucurat c\ am întâlnit la spital oameni cu suflet mare care,
în final, mi-au spus c\ totul va fi bine, întrucât voi dep\[i acest cancer
benign. Acum îi îndemn pe to]i semenii mei s\ se roage, pentru c\
Sfânta ne este al\turi la necazuri [i la durere.
Anonim\, Vaslui

***
La Sfânta Parascheva m-am rugat pentru o persoan\ internat\
într-un spital de psihiatrie [i am primit, aproape instantaneu, un semnal
de îns\n\to[ire. Acea persoan\ este catolic\, inten]ioneaz\ s\ treac\
la ortodoxie, deci minunea s-a ar\tat din nou, pentru c\, prin rug\ciunile Sfintei, sufletele g\sesc drumul spre cer.
Anonim

***
Stresat\, derutat\, am ajuns în dezn\dejdea care îmi insufla gândul
de a nu-mi mai dori s\ tr\iesc. V\zându-m\ nesprijinit\ de familie,
am venit des s\ cer ajutor Sfintei Parascheva pentru a ie[i din întunericul în care m\ afundasem. Sfânta mi-a salvat sufletul de la p\cat.
M-am lini[tit suflete[te, am sim]it c\ m-am schimbat, am mai mult\
credin]\ [i sunt mai bun\ cu semenii.
Ecaterina

***
Am visat c\ Sfânta Parascheva mi-a spus c\ se va sfâr[i durerea
de la piciorul stâng, umflat, care m-a chinuit toat\ iarna. De la visul
din zorii acelei dimine]i, eu care scriu cu lacrimi în ochi aceast\
întâmplare, n-am mai avut acele groaznice dureri.
Silvia

***
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Am avut necazuri din cauza unei sânger\ri la piciorul drept. Dac\
m\ loveam, se cicatriza pu]in, apoi sângera din nou. Dup\ ce am pus
o bucat\ de vat\ de la Sfânta Parascheva, s-a cicatrizat imediat [i, de
atunci, nu mai am probleme.
Gic\ G., Ia[i

***
Chiar când nu mai aveam nici o speran]\, m-am vindecat de cancer.
Viorica

***
În 1974, m-a ajutat Sfânta Parascheva pentru vindecarea fiului
meu, Nicolae. În 2010, am avut-o lâng\ mine pe Cuvioasa, care m-a
salvat de la o boal\ grea: tumoare intestinal\.
Ruxanda

***
În anul 2005, copilul meu, în vârst\ de 5 ani, Marius, s-a îmboln\vit, [i noi am fost cu el la mai mul]i doctori. Ajun[i la Sfânta Cuvioas\ Parascheva, am urmat sfaturile unui duhovnic de a-l împ\rt\[i
în fiecare duminic\ [i s\rb\toare.
Ca urmare, copilul s-a vindecat trupe[te, iar noi, familia, ne-am
vindecat [i trupe[te, [i suflete[te. Acum Marius mai are un fr\]ior.
Împreun\ venim des, cu bucurie sufleteasc\, s\-i mul]umim Sfintei
pentru ajutorul dat.
Vasilica, Gala]i,

***
Fiind bolnav\ de depresie, din cauza p\catelor tinere]ii, am amânat
mult timp spovedania. M-am rugat la Sfânta Parascheva s\-mi dea
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lacrimi de poc\in]\ [i putere. Am reu[it s\ m\ spovedesc, s\ m\ împ\rt\[esc, luând Sfintele Taine, dup\ care am sim]it o bucurie enorm\.
Anonim\

***
Fiind tân\r\ mam\, am fost anun]at\ de ginecolog, la câteva luni
dup\ ce n\scusem, c\ urma s\ fiu programat\ pentru o interven]ie
chirurgical\.
Având ni[te complica]ii [i la coloan\ [i stând mult la pat, am
sim]it c\ nu voi mai putea suporta o durere în plus.
Cu toat\ credin]a [i durerea, m-am rugat chiar de ziua Sfintei, pe
14 octombrie 2005, dup\ care am plecat cu sufletul împ\cat [i m-am
programat pentru interven]ia propus\. Spre uimirea doctorului [i a
mea, mi s-a spus c\ nu mai am nimic, nefiind cazul s\ intervin\. A
fost o adev\rat\ minune.
Anonim\

***
Aveam dureri cumplite la cap. Stând în genunchi lâng\ sfintele
moa[te, la finalul acatistului, am sim]it un fulger în mijlocul capului.
Deodat\, am fost cuprins de o bucurie [i o lini[te f\r\ margini, iar
capul a devenit limpede.
Anonim

***
Mi-am revenit miraculos, în urma unui accident de ma[in\.
P\rin]ii mei s-au rugat la Cuvioasa Parascheva, în timp ce eu eram
internat\ în spital. Ast\zi sunt s\n\toas\ [i am doi copii minuna]i.
Elena-Cristina, Piatra-Neam]

***
Sunt cardiac\, dar am mult\ evlavie la Sfânta Parascheva. Într-un
an, de ziua Sfintei, de[i era foarte mare aglomera]ie, am reu[it s\
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ajung la Sfintele moa[te. Sfânta m-a înt\rit, înc=t am stat la rând,
chiar dac\ era lumea de pe lume. Am sim]it c\ sunt ajutat\, a[a cum
mi s-a întâmplat când am fost internat\ la Bucure[ti cu o hemoragie
mare.
Daniela-Carmen, Gala]i

***
În 1970, feti]a mea, Gabriela, era bolnav\. Ca mam\ îndurerat\,
m-am rugat, am plâns la Cuvioasa Parascheva [i minunea s-a petrecut dup\ trei s\pt\mâni. Mul]umesc mereu Domnului [i Preacuratei
Parascheva pentru s\n\tatea adus\ Gabrielei.
Maria

***
M-am bucurat de ajutorul Cuvioasei, deoarece aveam dureri
foarte puternice la coloana vertebral\. De ziua Sfintei, am fost la
sfânta racl\, m-am rugat mult, iar acum nu mai am probleme.
Sinel

***
Am fost binecuvântat\ de Sfânta Parascheva de mai multe ori. În
14 octombrie 1992, eram internat\ la maternitate. Mi s-a f\cut o injec]ie
gre[it\ [i am intrat în com\, dar Sfânta m-a scos din ghearele mor]ii. În
mai 2010, am ajuns la racla ei s\-i mul]umesc pentru ajutor.
Anisia-Adriana, Bra[ov

***
Am auzit de o femeie din jude]ul Vaslui, care ducea o via]\ grea.
I-a spus so]ului s-o aduc\ la Cuvioasa, pentru c\ î[i pierduse vederea.
So]ul a luat-o de bra], dar ea sim]ise deja c\ vede ca prin cea]\. Ajuns\
la racla sfintei, s-a rugat cu plângere mult\ [i a v\zut clar.
Anonim
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Am avut o opera]ie, apoi starea s-a înr\ut\]it p\rând de nedep\[it.
Am citit acatistul Sfintei Parascheva, sear\ de sear\, timp de 40 de
zile. De dou\, trei ori pe s\pt\mân\ m-am rugat la racla ei. Nu sunt
total vindecat\, dar boala nu a avansat.
Angela H., Ia[i

***
Sunt o mam\ care a trecut prin multe necazuri. În 2002, mi-a
murit un fiu în vârst\ de 33 de ani, într-un accident de ma[in\, în Italia.
Dup\ doi ani, cel mai mic fiu, tot în urma unui accident de ma[in\, a
fost în com\ profund\ timp de trei s\pt\mâni. Cu rug\ciuni [i ulei de
la candela Sfintei Parascheva, fiul [i-a revenit. {i el are evlavie la
Sfânta Parascheva.
De asemenea, eu, tot prin Cuvioasa Parascheva, m-am vindecat
de tuberculoz\.
Maria G., Vaslui

***
Un preot c\lug\r a suferit mul]i ani în temni]ele comuniste. Treptat,
[i-a pierdut vederea [i ajunsese aproape la orbire. S-a rugat de cineva
s\-l duc\ la Sfânta Parascheva. Ajuns aici, s-a închinat cu mult\ credin]\ [i a început s\ vad\. De atunci, s-a sim]it îndatorat [i o dat\ pe
an venea la Sfânta [i se ruga fierbinte. A[a a fost ajutat pân\ la sfâr[itul vie]ii sale.
C\lug\r anonim

***
Prin rug\ciune, Sfânta Cuvioas\ Parascheva m-a vindecat de
orbire. De atunci, din 1983, vin, în fiecare an, s\-i mul]umesc Sfintei.
Lia M., Banat

***

76

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

În urm\ cu 4 ani, am fost de fa]\ la citirea paraclisului Cuvioasei
Parascheva de c\tre un p\rinte. De atunci, n-a mai trebuit s\ port
ochelari de citit.
Costel B., Ia[i

***
Mul]umesc Cuvioasei Parascheva pentru minunea care mi s-a
f\cut, deoarece am sc\pat de o boal\ cumplit\: hepatita C.
F\ni]a

***
În copil\rie, m\ trezeam noaptea, umblam prin cas\, ie[eam prin
curte, f\r\ s\ con[tientizez. Mi-am revenit dup\ rug\ciunile c\tre Maica
Parascheva.
Valerica

***
Relatez despre intoxicarea cu monoxid de carbon a unei colege
de liceu. Aceasta a ajuns în com\, iar colegele, auzind c\ doctorii
nu-i d\deau speran]e de via]\ Cristinei, s-au dus în ziua hramului
Cuvioasei [i s-au rugat Sfintei. De[i se credea c\ i-a fost afectat
creierul [i va r\mâne cu sechele, totu[i a început s\ fie hr\nit\ [i s\
respire f\r\ aparate. Colegele s-au rugat în continuare pentru îns\n\to[irea ei, ceea ce s-a [i întâmplat.
Anonim, Piatra Neam]

***
Cu 25 de ani în urm\, botezasem o feti]\, Iuliana-Alina, care, la
câteva luni, a f\cut o complica]ie la ficat. I-am dus, în spital, feti]ei,
h\inu]e atinse de sfânta racl\. Feti]a acum este bine, dar ]ine regim
alimentar.
Pe multe femei le-am îndemnat s\ se roage [i s\ ating\ haine ale
unor bolnavi de racla Maicii de la Ia[i [i tot eu am fost martor\ [i
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într-un an secetos, când racla Cuvioasei a ajuns [i la V\ratec, unde
maica Sozonta avea o mân\ rupt\ [i dup\ ce a atins racla cu moa[tele
Sfintei Parascheva, m=na i s-a vindecat f\r\ s\ apeleze la doctori.
Anonim\

***
Am avut arsur\ grad 4 la mâna stâng\ [i pe fa]\. Dup\ pansare,
asistentul a afirmat c\-i jale cu mâna. Eu am mers la Mitropolie, m-am
rugat cu lacrimi Sfintei Parascheva [i, când am revenit la pansare,
acela[i asistent a r\mas uimit, fiindc\ mâna se vindecase.
Elisabeta, Ia[i

***
De când m\ [tiu, vin la racla Maicii Parascheva, care mi-a împlinit
cereri referitoare la diverse probleme de s\n\tate, în momente de
cump\n\ [i la diferite examene.
Odat\, având dureri cumplite la maxilar, m-am rugat la Maica
Parascheva, care m-a ajutat s\ g\sesc un bun medic chirurg, sc\pând-m\ de o infec]ie ce lucrase crunt în trupul meu. M-am vindecat
[i sunt încredin]at\ c\ Maica noastr\ ocrote[te Moldova [i Ia[ul.
Tot cu ajutorul Sfintei, cei trei copii, to]i licen]ia]i, au o via]\ frumoas\, binecuvântat\.
Camelia, 63 de ani, Ia[i

***
De mic\ n-am mers în picioare [i am avut un rinichi blocat.
Mama mea a stat ani de zile cu mine prin spitale. La vârsta de cinci
ani, medicii mi-au spus c\ nu mai este nimic de f\cut. Mama a cheltuit a[a de mult, c\ duceau lips\ [i de hran\ [i voia s\ m\ abandoneze.
Acas\ mergeam ca un c\]el. Apoi am fost dus\ de mama în trei
duminici consecutiv la moa[tele Sfintei Parascheva. La câteva zile
am început s\ merg, iar acum, datorit\ Sfintei, sunt s\n\toas\.
Corina L., 23 de ani
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În 2002, dup\ ce am s\rutat moa[tele Sfintei Parascheva, de ziua
ei, nu am mai fumat. Sfânta m-a izb\vit-o de aceast\ patim\, de[i
eram de nou\ ani o aprig\ fum\toare. De atunci, cu toate c\ am trecut
prin multe greut\]i, nu am mai fumat niciodat\.
În fiecare an, dup\ pelerinajul din 14 octombrie, am câte o realizare, simt puterea [i ajutorul Sfintei.
Aurora

***
M-am rugat la racla Sfintei s\-mi alunge patima fumatului. Am
reu[it s\ dep\[esc mai multe ispite [i am luptat mult.
Mariana

***
În 1994, m-am spovedit la Mitropolie în postul Cr\ciunului. Aveam
14 ani [i nu puteam în nici un fel s\ m\ las de fumat. Îns\, cu ajutorul
p\rintelui duhovnic, prin rug\ciunile Maicii Parascheva, am renun]at
total la acest viciu.
Ionu] Bârsan

***
Prin anii 2000-2003, la priveghiul din noaptea de 13 spre 14 octombrie, au venit dou\ femei, la ceva timp una de cealalt\. Prima era
îndr\cit\, a doua tot bolnav\, dar se manifesta mai pu]in. Amândou\
s-au vindecat, cu darul Cuvioasei! De fa]\ cu mine!
Prima era adus\ de doi jandarmi, se zb\tea foarte tare, avea p\rul
vâlvoi, spum\ la gur\ [i privirea pierdut\. Cum s-a atins de Sfânt\, s-a
izbit cu picioarele de racl\ [i a urlat, apoi s-a întors singur\.
Cea de-a doua, atingându-se de racl\, a strigat: „M\ arzi cu lacrimile tale de sânge, Paraschevo!”, apoi s-a lini[tit.
Simt c\ a f\cut Sfânta minuni [i în via]a mea: am reu[it s\ intru la
facultatea dorit\, am luat examene grele, m-am c\s\torit cu un b\iat
bun, iar acum locuiesc în Ia[ul Sfintei Cuvioase.
Crina-Steliana
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Mul]umesc Cuvioasei Parascheva pentru c\ mi-a vindecat fata,
Alina, care suferise de depresie.
Niculina

***
Am fost vindecat\ de scleroz\ multipl\, rugându-m\ Sfintei Parascheva.
Liliana, Bac\u

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat s\ scap de dependen]a de droguri.
Ioan, Ia[i

***
Am fost vindecat de traumele produse de înghi]irea unei piuneze.
Vladimir

***
Am fost vindecat\ de strabism.
Roxana, Ia[i

***
Sunt un copil care nu puteam s\ m\nânc deloc, dar am fost salvat
de la moarte de Sfânta Parascheva.
Nicolae

***
Am fost salvat de patima fumatului.
Anonim, Ia[i

***
Am fost izb\vit de patima be]iei [i în acela[i timp am fost înt\rit
în credin]\.
Emil
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Am fost izb\vit de patima fumatului.
Petru, Ia[i

***
Am fost vindecat\ de insomnie.
Anonim\

***
Mul]umesc Cuvioasei pentru vindecarea fiului meu, Ioan, care,
de[i trebuia s\ fie operat de prolaps rectal, la vârsta de 4 ani, în urma
închin\rii la racla Sfintei Parascheva, s-a îns\n\to[it complet.
Pr. Vasile, Ia[i

***
De patru ani, am r\ni sângerânde la picioare. Am încercat tratament medicamentos, dar [i prin plante medicinale. Neavând cu ce s\
mai cump\r medicamente, m-am oprit la rug\ciunea permanent\, la
gândul c\ vindecarea vine numai de la Dumnezeu. M\ rog mereu
numai cu lacrimi, am doar o pereche de bocanci pe care-i îngrijesc,
îi vopsesc [i sper s\ se domoleasc\ frigul. Îi mul]umesc Domnului
pentru via]\, pentru puterea de a dep\[i toate dificult\]ile.
Acum m\ bucur c\ picioarele au început s\ se vindece din senin,
f\r\ s\ iau medicamente.
Gabriel

***
M-am considerat mult timp un om bogat în cele p\mânte[ti, dar
s\rac în cele cere[ti: aveam magazin, bani, ma[in\, o femeie frumoas\, dar tr\iam în p\cat [i eram departe de Dumnezeu.
Am rugat-o pe Sfânta Parascheva s\ m\ aduc\ pe drumul cel
bun. În timp de un an de zile, am pierdut magazinul, banii, ma[ina [i
so]ia a divor]at de mine.
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Consider c\ am câ[tigat minte ca s\ m\ rog pentru mântuire. În
prezent, cu ajutorul Sfintei Parascheva [i al tuturor sfin]ilor, îmi construiesc un palat foarte frumos în cer pe care nu mi-l ia nimeni. Nu
cred c\ cineva m\ consider\ nebun c\ am pierdut toate cele p\mânte[ti.
Sunt de p\rere c\, dac\ ne apropiem mai mult de Dumnezeu, vom
vedea c\ mai bun\ este mila Lui decât via]a.
Trofin Simon-Petru

Închin\tori la racla cu moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
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II
Familia – darul iubirii lui Dumnezeu

Sfânta Parascheva rugându-se.
Fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, sec. XVI

Nu-i timpul s\ mori!

În copil\rie, am primit adesea ajutorul Sfintei, încât îmi doream
s\ ajung ca Sfânta Parascheva, s\ ajut oamenii.
De[i doctorii nu mi-au dat speran]a c\ voi avea copii, dup\ trei
ani de rug\ciuni, am n\scut o feti]\. Provin dintr-o familie credincioas\: mama mea m-a adus pe lume, dup\ multe ispite, stând în spital
timp de opt luni [i rugându-se neîncetat.
Prin credin]\, am sc\pat de dou\ ori de opera]ie la coloan\ [i de
litiaz\ biliar\. Ca student\ la Teologie, am ob]inut luminarea min]ii
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[i reu[it\, iar ca profesor, am schimbat comportamentul elevilor [i i-am
îndemnat la rug\ciune.
La na[terea fiicei, am trecut prin moarte clinic\. Mi-a dat putere
în timpul na[terii un glas care mi-a spus c\ nu-i timpul meu s\ mor.
Acest curaj încerc s\-l transmit [i celor din jur.
Cornelia S., Ia[i

***
Nu voi înceta s\ plâng

În 1983, aveam doar un fiu [i am decis s\ nu mai dau na[tere
altui copil. G\sisem motive: sunt multe neajunsuri, sunt la început
de drum, n-ar avea cu cine r\mâne acas\...
A[a, eu, nenorocita [i p\c\toasa, am recurs la întreruperi de sarcin\, f\r\ a gândi la p\catul s\vâr[it. Dar Dumnezeu nu a mai
îng\duit a tr\i cu astfel de p\cate.
Într-o noapte de miercuri, mi-a ap\rut în vis o femeie extraordinar
de frumoas\: înalt\, brunet\, cu p\rul lung pân\-n p\mânt. A coborât
ni[te trepte, s-a întors cu fa]a spre mine [i cu ar\t\torul mâinii drepte
mi-a zis: „Anul \sta o s\ r\mâi o singur\ dat\ gravid\. Dac\-l dai
afar\, mori!”
A doua zi mi-am zis c\ este doar un vis. Important este c\ visul s-a
repetat joi spre vineri [i sâmb\t\ spre duminic\. Mesajul a fost identic.
În acel an am r\mas îns\rcinat\ [i am dat na[tere Nicoletei.
Acum [tiu c\ frumoasa din vis era Sfânta Cuvioas\ Parascheva
despre care citisem în „Lumea credin]ei”, într-o întâmplare similar\.
A[a a îng\duit „buna” s\-mi arate importan]a credin]ei, întrucât
în vremea avorturilor nu aveam nici o leg\tur\ cu Biserica.
Datorit\ Cuvioasei, tr\iesc, ca mam\, fericirea de a avea al\turi
de b\iatul Florin pe Nicoleta, fiica cea minunat\. {i nu voi înceta s\
plâng pentru copiii pe care i-am omorât.
Anonim\

***
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Evadarea prin rug\ciune

Scriu despre o minune f\cut\ de Sfânta Parascheva, în timpul
colectiviz\rii, într-un sat din Bucovina. Aici, preotul Ioan E. a fost
obligat s\-i conving\ pe s\teni s\ semneze pentru colectivizare.
Preotul a r\spuns cu fermitate: „Treaba mea este s\ slujesc Bunului
Dumnezeu”, [i a refuzat categoric. Dup\ pu]in timp, preotul a fost
arestat [i dus la închisoarea din Boto[ani. Preoteasa Eugenia a fost
dat\ afar\ din înv\]\mânt, r\mânând cu doi copii sub patru ani, muritori de foame. Nu dup\ mult timp, a primit vestea c\, în curând,
preotul va fi transferat la închisoarea de la Suceava (unde de]inu]ii
st\teau cu picioarele în ap\ pân\ la genunchi).
Speriat\, preoteasa a venit la Ia[i [i s-a rugat, al\turi de copii, cu
lacrimi, Sfintei Parascheva. S-a reîntors la casa parohial\, care era
împrejmuit\ cu un gard înalt, iar noaptea poarta se încuia. A doua zi,
dis-de-diminea]\, în gr\din\, preoteasa Eugenia a g\sit o tân\r\
foarte frumoas\, dar s\rman îmbr\cat\. A întrebat-o pe unde a intrat
[i a chemat-o în cas\. Pentru c\ n-a primit r\spuns, a plecat în alt\
camer\, pentru a-i aduce un pache]el cu mâncare. Când a venit cu
pache]elul, tân\ra disp\ruse.
Noaptea a visat-o pe Sfânta Parascheva, care sem\na cu tân\ra
din gr\din\ [i care i-a spus ca în diminea]a urm\toare s\ fie preg\ti]i,
pentru c\ va veni cineva la ora 8 s\-i duc\ acolo unde situa]ia p\rintelui va fi rezolvat\. Totul s-a petrecut a[a cum a spus tân\ra, iar p\rintele Ioan a fost eliberat.
Silvia

***
S\ nu ne pierdem speran]a

Îmi doream foarte mult o feti]\. M\ rugam mereu la Sfânta Parascheva, în fiecare zi de 14 octombrie implorând îndeplinirea dorin]ei.
M-am bucurat când am aflat vestea cea mare. În luna a treia de sarcin\, am f\cut o infec]ie (toxoplasmoz\) [i medicii m-au avertizat c\
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voi avea un copil cu handicap mintal sau copilul va muri la na[tere.
N-am acceptat s\ avortez [i m-am rugat mult s\ fie copilul s\n\tos.
Ast\zi, am o feti]\ de doi ani, perfect s\n\toas\. Mul]umesc bunului Dumnezeu pentru minunea f\cut\ prin ruga Sfintei Cuvioase,
care m-a ajutat, dându-mi putere. E bine s\ nu ne pierdem niciodat\
speran]a, pentru c\ Dumnezeu este mereu al\turi de noi.
Anonim\

***
Pr\bu[it\ de plâns

Am fost martora multor suferin]e ale semenilor, pe care i-am
ajutat cu dragoste [i rug\ciune. Una dintre ele este din vara anului
1999, când o cre[tin\ din Vaslui era gata s\ se pr\bu[easc\ de mult
plâns [i mult\ durere dezv\luit\ la racla Sfintei Parascheva: dorea s\
mai aib\ un copil, dar nu putea duce sarcina. Am înso]it-o la spital,
unde a fost internat\ [i a primit tratamentul pentru men]inerea sarcinii,
am vizitat-o la spital, am încurajat-o [i m-am rugat pentru ea.
Dup\ doi ani, femeia suferind\ mi-a l\sat un bile]el, prin care
mi-a mul]umit de ajutor [i mi-a spus c\ are un b\ie]el.
Eugenia A., Ia[i

***
O familie de preot

Multe [i mari binefaceri a rev\rsat Sfânta Parascheva în familia
noastr\.
Când am n\scut pe b\iat, [tiam de la prima na[tere c\ nu voi avea
lapte. Dar îmi doream nespus s\-l cresc foarte natural. Am dezn\d\jduit pu]in, dar mi-am revenit, dup\ repetate îndoieli, gândind la
Sfânta Parascheva, ca la salvatoarea mea.
M-am adresat ei, rugându-m\ în genunchi, dar [i în gând, s\-mi
dea posibilitatea de a-l putea hr\ni natural. Dar, [tiind c\ eu sunt neputincioas\, am formulat astfel rug\ciunea: „Sfânt\ Parascheva, acesta
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este copilul t\u. Îngrije[te-l [i hr\ne[te-l tu, c\ eu nu sunt în stare. Fii
tu mama lui!”.
Minunea n-a întârziat s\ apar\. Am sim]it cum m\ cople[ea
Maica Parascheva cu darul s\u: laptele copila[ului ei. De fiecare dat\
când îl al\ptam, avea din bel[ug, încât se s\tura repede.
Dar, cu aceast\ rug\ciune repetat\ [i con[tientizat\, am observat
c\ Ioan, fiul nostru, nu seam\n\ cu nimeni din familie. Are o evlavie
pe chip [i un comportament blajin, încât pare mai matur, dar [i mai
inocent decât majoritatea copiilor de vârsta lui. Acestea sunt tr\s\turile pe care i le-a d\ruit Sfânta Parascheva, ca adev\rat\ mam\.
De mic, a avut înclina]ii spre preo]ie. Cu o râm\-juc\rie din bile
de lemn [i clopo]ei metalici, el „c\delni]a” prin cas\, cântând „Doamne
miluie[te”, iar pe bunici, de la 4 ani, îi punea s\ fac\ metanii.
În gr\dini]\, desena predominant icoane cu chipuri de sfin]i, din
imagina]ie sau dup\ model.
O alt\ minune a fost vindecarea so]ului meu de insomnie. Fiind
preot, se confrunta cu multe ispite, mai ales înainte de a sus]ine doctoratul, încât inten]iona s\-l abandoneze.
Aducând de la Mitropolie o fa]\ de pern\ sfin]it\ la Sfânta Parascheva [i ]inând-o sub cap, nop]i la rând, ungându-se cu mir, rugându-se cu lacrimi, so]ul meu s-a înt\rit suflete[te [i trupe[te. Dup\ câteva
luni de chin, în care insomnia îi topea energia din timpul zilei, a
reu[it s\ doarm\, a]ipind rugându-se [i trezindu-se cu rug\ciunea.
Ajutorul Sfintei îl sim]im constant în via]a familiei noastre. Ne-a
adus realiz\ri profesionale nea[teptate: so]ul a devenit preot de caritate, eu sunt profesoar\ de francez\ cu gradul didactic I, fiica noastr\
a reu[it la un liceu bun, în clasa a V-a, iar fiul nostru a ob]inut, în 5 luni,
4 cupe la competi]iile de [ah, de[i a frecventat foarte pu]in clubul.
De câte ori avem probleme, apel\m la Sfânta Parascheva, pe
care o avem mijlocitoare la Maica Domnului, al\turi de al]i sfin]i:
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Sfântul Grigorie
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de Nazianz, Sfântul Dimitrie, Sfântul Nicolae, Sfântul Nectarie [i
mul]i al]ii.
Tr\im în n\dejdea mântuirii, mul]umind lui Dumnezeu pentru
binefacerile rev\rsate, din bel[ug, prin sfin]ii S\i.
Veronica, Ia[i

***
Acatistul rostit în somn

Nu puteam avea copii, dar, dup\ multe rug\ciuni, dorin]a mi s-a
împlinit. De[i în toat\ perioada sarcinii analizele medicale nu erau
bune, din care cauz\ medicii m\ sf\tuiau s\ avortez, totu[i am continuat s\ m\ rog, încât memorasem, prin repetare, acatistul Preacuvioasei. M\rturisesc c\ noaptea, când m\ întorceam în pat, îmi
r\sunau în minte frânturi din acatist.
De ziua Sfintei, am cump\rat o c\ciuli]\ [i am atins-o de moa[tele ei, rugând-o s\ nasc un copil s\n\tos.
Am mers doar pe mâna lui Dumnezeu [i am învins toate obstacolele.
Astfel, în ziua de 15 noiembrie 2008 s-a n\scut o dulcea]\ de
feti]\, pe nume Ana-Ioana, perfect s\n\toas\, inteligent\ [i foarte frumoas\, iar primul meu drum a fost c\tre Sfânta Biseric\.
Îi voi mul]umi Sfintei pân\ la moarte [i cer ocrotirea sa permanent\.
Anonim\

***
Ca un copil

De[i cu durere în suflet, am fost nevoit\ s\ renun] la dorin]a de a
m\ închina Sfintei, de hramul s\u, deoarece trebuia s\ merg la serviciu.
Totu[i Dumnezeu mi-a împlinit rug\mintea de a-mi vedea tat\l, de
care nu mai [tiam nimic de 3-4 ani. La dou\ luni dup\ un pelerinaj la
Ia[i, am aflat de el, iar dup\ 4 luni, acesta s-a întors acas\ s\n\tos [i,
astfel, p\rin]ii mei stau sub acela[i acoperi[ [i la ora actual\, dup\
mai bine de 4 ani de la aceast\ minune.
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În timpul pelerinajului, am avut parte de multe întâmpl\ri minunate: Dumnezeu mi-a scos în cale oameni care au avut grij\ de mine
ca de un copil, oferindu-mi hran\ [i ad\post.
Gabriela, Prahova

***
R\bdare uria[\

M-am n\scut într-o familie de ]\rani. Înc\ de mic\ am avut probleme de s\n\tate, accidente, opera]ii, îns\ am supravie]uit.
La 20 de ani m-am c\s\torit, dar am doi copii cu handicap gradul I.
Fiica are handicap sever, este dependent\ de mine, totu[i e lumina
ochilor mei. {i b\iatul a avut un accident. I s-a fracturat coloana vertebral\. Pentru ei vin des în Ia[i la tratament, trec mereu pe la racla
Sfintei Parascheva s\-i mul]umesc pentru r\bdare [i putere [i s\ o
rog pentru s\n\tate. Am suferit [i eu o opera]ie dificil\, urmat\ de o
infec]ie care putea duce la septicemie. Îmi duc cu greu existen]a,
îns\ sunt adesea fericit\ c\ pot s\ ajut pe al]ii mai nec\ji]i decât mine,
f\r\ s\ a[tept r\splat\. Adesea din pu]inul meu d\ruiesc [i altora,
considerând c\ omul trebuie s\ se mul]umeasc\ [i cu mai pu]in, a[a
cum m\ mul]umesc [i eu stând de 20 de ani într-o camer\ de c\min,
dup\ ce am fost în[elat\ [i mi s-a r\pit apartamentul, r\mânând pe
drumuri.
Cu ajutorul credin]ei am trecut prin foarte multe necazuri, dar
sunt d\ruit\ cu r\bdare, îi iert pe to]i, îi iubesc, nu simt durerea, ci
nevoia de a ajuta pe al]ii.
Mariana, Boto[ani

***
Bunica a ]inut post negru în fiecare vineri

Pentru familia mea, Sfânta Parascheva a fost o mare ocrotitoare.
Bunica îmi povestea c\, la cutremurul din 1977, a visat c\ Sfânta i-a
vegheat, astfel c\ nesuferind nici o pagub\. Ca om foarte evlavios,
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bunica s-a învrednicit de multe daruri [i minuni din partea Bunului
Dumnezeu [i a Sfintei Parascheva. Deoarece în tinere]e trebuia s\
lucreze [i în zi de duminic\, a visat, în timp ce î[i programa concediul,
c\ o femeie i-a spus: „Duminic\, s\ vii s\ lucr\m la biseric\, m\car o
or\!”, apoi i-a pus un batic pe cap. Fiindc\ Sf=nta a ajutat-o într-un
moment greu s\ scape de la moarte de-a lungul vie]ii sale, bunica a
]inut post negru în fiecare vineri.
Bunica trimitea anual pomelnice la m\n\stirile din Bucure[ti, la
hram f\cea coliv\ în cinstea Sfintei Parascheva, iar odat\ i s-a spus
în vis s\ dea mai multe lucruri de poman\ tot în numele Sfintei.
Dup\ ce bunica a plecat la Domnul, am visat-o; mi s-a spus c\ a
ajuns în rai, pentru c\ au ajutat-o comorile Sfintei Parascheva din
ni[te palate foarte frumoase. Ea, Cuvioasa, a fost lâng\ bunica [i în
clipa mor]ii.
Sper c\ toate rudele îi vor urma bunicii prin via]a [i comportamentul exemplar de care a dat dovad\ pe acest p\mânt.
Ana-Maria, Bucure[ti

***
Sfânta reune[te familia

Când familia noastr\ a fost într-un mare impas [i doream s\ ne
desp\r]im, Sfânta Parascheva a f\cut un miracol [i ne-a reunit. Am
devenit, dup\ rug\ciuni s\vâr[ite la sfintele moa[te, mai buni, mai
iert\tori, mai credincio[i – mai ales so]ul, care nu era educat în spiritul
credin]ei.
Împreun\, cu ajutorul Sfintei, ne-am crescut frumos fiica, MihaelaCristina, care ne-a adus numai bucurii.
Tot împreun\ revenim s\ ne rug\m [i s\-i mul]umim Sfintei Parascheva pentru tot ajutorul dat.
M\rioara [i Simion, Bucure[ti

***
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Reanimarea prin credin]\

Fiiind viitoare m\mic\, îns\rcinat\ în luna a patra, am sim]it o
bucurie de nedescris la mi[c\rile pruncului. Dar, dup\ un timp, am
intuit c\ ceva nu este în regul\ [i m-am dus la un control medical.
Am fost trimis\ de urgen]\ la opera]ie, deoarece copilul d\dea în
putrefac]ie.
Dup\ opera]ie, m-am sim]it foarte r\u. La ecograf s-au v\zut
ni[te ustensile medicale uitate în abdomen.
M-am rugat cu n\dejde la Sfânta Cuvioas\ Parascheva s\-mi
aline durerile insuportabile.
La reanimare, ca prin miracol, am sc\pat cu via]\.
Iulia

***
Calea liber\

În timpul studen]iei la Ia[i, mi-am cunoscut viitorul so] din Bucure[ti. Dându-mi seama c\ pot sta al\turi de el toat\ via]a, m-am
rugat la Sfânta Parascheva pentru c\s\torie. Înaintea nun]ii au fost
multe impedimente, între care [i împotrivirea socrilor. Dup\ ce am
f\cut cununia civil\, piedicile de tot felul au disp\rut [i socrii în[i[i
au fixat data nun]ii în preajma s\rb\torii de 14 octombrie. Atunci,
am [tiut c\ Sfânta Parascheva ne-a ar\tat semnul binecuvânt\rii ei.
Anonim\

***
Lini[tea familiei

Am venit la Cuvioasa când nu mai aveam speran]a de a tr\i ca
un om normal. Acas\ aveam un copil bolnav, iar p\rin]ii lucrau toat\
ziua. {eful meu nu s-a ar\tat în]eleg\tor, precizând c\, dac\-i mai
important copilul decât serviciul, atunci s\-mi caut de lucru în alt\
parte.

91

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Cuprins\ de durere, i-am cerut ajutorul Sfintei ca s\ m\ pot bucura
de copil [i de familie. Am ajuns s\ m\ bucur de s\n\tatea copilului [i
de lini[tea familiei.
Nicoleta

***
Tabloul din vis

În 1995, am divor]at, pentru c\ so]ul, plecat în Italia, m\ p\r\sise.
Mâhnit\ c\ n-am avut parte de o c\snicie frumoas\, am plâns [i
m-am rugat Cuvioasei Parascheva. Noaptea am visat un tablou, cu
chipul unui b\rbat. Câteva zile am reflectat adânc asupra visului,
dup\ care l-au dat uit\rii. Dup\ o lun\, un b\iat din sat mi-a cerut
mâna, iar dup\ alte câteva s\pt\mâni, p\rin]ii ne-au dat binecuvântarea. Ne-am propus s\ p\str\m amintirea acestei zile, întrucât era 14
octombrie 1995, s\rb\toarea Sfintei Parascheva. De atunci form\m o
familie fericit\.
În timpurile acestea tulbur\toare în privin]a serviciului, am avut
câteva probleme, dar n-am suferit, pentru c\ am primit ajutorul
Cuvioasei de la Ia[i, am sim]it o putere ce vine de undeva, care nu
m\ l\sa s\ fiu dus\ de valurile grele. Al\turi de cele materiale, îmi
doresc, prin rug\ciune permanent\, [i toate cele trebuincioase sufletului.
Maria, Bac\u

***
Renun]area la patimi

Provin dintr-o familie din Suceava. Am mult\ evlavie la Cuvioasa,
care m-a ajutat s\ ob]in rezultate foarte bune ca student\.
Voi istorisi acum câteva aspecte legate de dragostea Sfintei Parascheva pentru familie.
Eu aveam un tat\ stresat [i înclinat spre câteva vicii: consum de
alcool, jocuri de noroc, pariuri sportive, cu toate c\ avea [i câteva
datorii. Mama [i eu ne-am rugat mult pentru el. Tata mergea la biseric\, dar nu se concentra suficient, încât s\-[i abandoneze patimile.
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Am st\ruit în rug\ciune la Sfânta Parascheva [i, surprinz\tor, am
aflat prin telefon c\ tata a reu[it s\ se bucure de Taina Spovedaniei.
Nu se spovedise de mul]i ani. Atunci a f\cut familiei promisiuni frumoase. Acum este mult mai calm, vorbe[te lini[tit [i are un chip mai
luminos. A renun]at [i la patimile stric\toare de suflet.
Student\, Ia[i

***
Alte minuni

De ziua Sfintei Parascheva, m-am rugat pentru a avea un copil,
pe care mi-l doream foarte mult. Într-adev\r, minunea s-a petrecut [i
de atunci nu ezit niciodat\ s\ vin la Cuvioasa s\ m\ rog pentru familia
mea.
Cezar

***
Rugându-ne la Sfânta Parascheva, am ob]inut ceea ce ne doream: s\
avem un copil, de[i to]i medicii considerau c\ so]ul este infertil.
De atunci, ne-am rugat la Sfânta de multe ori pentru s\n\tate în
probleme grave [i totdeauna ne-a uimit puterea [i bun\tatea ei.
Ina [i Cezar

***
M-am rugat pentru a avea un copil, fapt ce s-a împlinit, cu ajutorul Sfintei Parascheva. Acesta a devenit preot în jude]ul Bac\u.
Viorica

***
M\rturisesc c\ Sfânta Parascheva mi-a redat atmosfera de armonie
familial\.
Carmen, Ia[i

***
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Sunt mam\ a [ase copii. La a patra sarcin\ mi s-a sugerat de c\tre
doctori s\ avortez, suspectându-se c\ f\tul ar avea ni[te malforma]ii.
Dup\ rug\ciuni la Sfânta Parascheva, am n\scut un copil de 4,550 kg,
care este acum în clasa I, perfect s\n\tos.
Anonim\

***
Am fost ajuta]i s\ avem copii. Pe 14 octombrie ni s-a n\scut primul copil.
Adriana [i Mihai, Bucure[ti

***
Am înfiat, prin mijlocirea Sfintei Parascheva, dou\ feti]e: AlexandraGeorgiana [i Maria-Lumini]a.
Livia [i Marian, S.U.A.

***
Mul]umesc Sfintei Parascheva pentru realizarea visului de a
avea un copil.
Anonim

***
Rugându-m\ Sfintei Parascheva, fiica mea, Maria-Lumini]a, [i-a
dorit un copil, de[i înainte nu avea astfel de planuri.
Consider c\ Sfânta le-a luminat mintea [i le-a oferit în]elepciune
copiilor mei, care erau preocupa]i doar de situa]ia material\.
Maria

***
Prin rug\ciunile f\cute la racla Sfintei Parascheva, am reu[it s\
ne întemeiem un c\min fericit.
T. Aurel [i Maria-Gabriela

***
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Am reu[it prin mult\ rug\ciune s\ ne realiz\m visul de a avea un
copil. Am crezut din tot sufletul în ajutorul Cuvioasei. Acum bucuria
tr\it\ m\ determin\ s\ în]eleg c\ nimic nu e mai presus de puterea lui
Dumnezeu, C\ruia nu contenesc s\-I mul]umesc.
Anonim\

***
Cu smerenie [i mare credin]\ m-am rugat de s\rb\toarea Sfintei
Parascheva pentru împlinirea dorin]ei de a avea copii. În urm\torul an,
am n\scut doi b\ie]i gemeni s\n\to[i, frumo[i, spre bucuria noastr\, a
p\rin]ilor.
Violeta

***
Prin rug\ciuni st\ruitoare de a na[te copii, mi s-a împlinit bucuria de avea un b\iat. Acum, ca mam\, m\ rog Sfintei Parascheva s\-i
c\l\uzeasc\ b\iatului pa[ii în via]\ [i s\-l înt\reasc\ în credin]\.
Tatiana Bozeanu, Roman

***
Tot timpul sarcinii, am venit s\ m\ închin la moa[tele Sfintei
Parascheva, care ulterior mi-a mângâiat clipele vie]ii mele [i b\ie]elului meu, Andi. Acum, Sfânta este mereu în gândul [i în inima
mea: m\ ascult\, m\ ajut\, m\ p\ze[te [i m\ lini[te[te.
Anonim\

***
Cu 27 de ani în urm\ am avut o na[tere foarte grea. Am n\scut-o
pe Ingrid-Aurica, pentru care m\ rog acum la Maica Parascheva.
Anonim\

***
De fiecare s\rb\toare a Sfintei Parascheva, vin s\ m\ închin [i
îmi pun o dorin]\ semnificativ\. Ultima cerere împlinit\ a fost na[terea
95

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

celor doi gemeni ai mei: Alexandru [i Alexandra – dou\ minuni d\ruite de Cuvioasa Parascheva.
Ioana

***
~n 1997, am fost pentru prima dat\ la Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Pân\ atunci am pierdut patru sarcini. Dup\ scurt timp am r\mas îns\rcinat\, iar acum am un copil de 12 ani [i altul de 5 ani [i
jum\tate. Nu încetez s\-i mul]umesc Sfintei pentru ajutorul primit.
Georgeta Enea, Buz\u

***
Mul]umesc Bunului Dumnezeu, Cuvioasei Parascheva [i tuturor
sfin]ilor pentru ajutorul dat în perioadele dificile din via]\: vindecarea bolilor, dar [i pentru na[terea a doi copii minuna]i.
Irina

***
Am 40 de ani, [i îi sunt recunosc\toare Sfintei Parascheva pentru
c\ mi-a d\ruit un copil [i m-a readus la credin]\.
Mihaela T., Piatra Neam],

***
În octombrie 2009, am venit pentru prima oar\ la Ia[i, la Preacuvioasa Parascheva. M-am rugat pentru iertare [i pentru a avea copii,
pe care mi-i doream de 10 ani, de când m\ c\s\torisem.
În octombrie 2010, fiind îns\rcinat\, am venit pentru rug\ciuni
de mul]umire.
Acum, ne dorim s\ venim cu bebelu[ul pentru închinare, la cea
care ni l-a d\ruit.
Elena Alina Constantinescu, Bucure[ti

***
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Am rugat-o pe Sfânta Parascheva s\ m\ ajute s\-mi g\sesc un so]
bun. L-am întâlnit dup\ o lun\ de la rug\ciune. Dup\ c\s\torie, am
aflat c\ amândoi am în\l]at rug\ pentru o bun\ c\snicie. Acum, so]ul
meu a abandonat patima fumatului.
Teona

***
Ca tat\, m-am rugat la Sfânta Parascheva pentru s\n\tatea copilului care urma s\ se nasc\. Avem copii buni la suflet, iubitori, iar eu
ca tat\ m\ rog s\ tr\iesc al\turi de ei cât mai mult, s\ le ofer tot ce-[i
doresc, s\ fim o familie unit\.
Marius

***
Am tr\it împreun\ 12 ani de zile în întuneric.
Dup\ ce ne-am închinat, am dat pomelnice [i am citit acatistul
Sfintei Parascheva, la trei s\pt\mâni ne-am umplut de lumina c\s\toriei religioase.
Vasilica [i Vasile

***
Cu rug\ciuni st\ruitoare la racla Sfintei Parascheva, Dumnezeu
mi-a d\ruit în chip minunat o feti]\ deosebit\.
Ana-Maria, Br\ila

***
M\rturisesc c\ am pierdut un copil la na[tere, dar la al doilea mia ap\rut în vis Sfânta Parascheva [i mi-a vorbit, încurajându-m\ c\
pruncul va tr\i, mângâindu-m\ de trei ori pe burt\ [i binecuvântându-m\.
Copilul nu a avut nici o problem\, iar acum are 27 de ani.
Elena

***
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Cu ajutorul sfânt, mi-am g\sit jum\tatea. Simt c\ Sfânta Parascheva, mult folositoare, î[i revars\ dragostea [i minunile ei asupra
întregii familii, în fiecare zi.
Anonim

***
Ne-am rugat cu st\ruin]\ pentru ca fiii no[tri s\-[i întemeieze
familia lor [i s\ aib\, la rândul lor, copii. Sfânta Parascheva i-a ajutat:
[i-au format familia lor, locuiesc în Italia [i se bucur\ de venirea pe
lume a urma[ilor.
Ioan [i Maria

***
Dup\ rug\ciuni fierbin]i la Sfânta Parascheva, am primit ajutor
pentru fiica mea, Alina, care a n\scut un copil la 28 octombrie 2010.
Pentru aceasta, o sl\vesc [i o pream\resc din tot sufletul.
Margareta

***
Relatez vindecarea copilului meu de o lun\ care nu se putea
hr\ni decât prin sond\. Dup\ ce ne-am rugat Sfintei Parascheva, am
constatat c\ b\ie]elul nostru, {tefan-Nicolae, a început s\ bea lapte cu
biberonul. Slav\ lui Dumnezeu [i Sfintei Cuvioase Parascheva mii
de mul]umiri.
Anonim, Sibiu

***
Am fost salvat\ de la moarte de Cuvioasa, dup\ opera]ia pe
creier efectuat\ la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i, în 1988.
Acum, toat\ familia o preasl\ve[te pe Sfânta Parascheva.
Georgeta G., Bac\u

***
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În 2008, am fost infectat cu virusul HIV, ceea ce m-a împins la o
tentativ\ de sinucidere. Cineva m-a sf\tuit s\ m\ rog la moa[tele
Sfintei Parascheva. Am ezitat, dar, am venit. Nu-mi dau seama ce s-a
întâmplat, dar acum [tiu c\ sunt vindecat; tr\iesc. Testele au ie[it bine.
S-a întâmplat o minune de[i nu sunt un om care s\ merite ajutorul
unui sfânt. Mul]umesc, Sfânt\ Parascheva, c\ m-ai adus la o nou\
via]\.
Drago[

***
Cu câ]iva ani în urm\, dintr-o cauz\ [tiut\ doar de Bunul Dumnezeu, am surzit complet. Medicii nu mi-au dat nici o [ans\ pentru a-mi
recupera auzul, dar, prin mijlocirea Cuvioasei, a fost posibil. De
atunci am un ata[ament mare pentru Sfânta Parascheva, c\reia îi voi
mul]umi tot restul vie]ii.
Andra, Gala]i

***
Am trecut printr-o grea încercare, având noduli la glanda tiroid\.
M-am rugat Cuvioasei Parascheva, iar medicii au constatat c\ nu mai
am nici un nodul pe gland\.
Acum m\ rog, cu lacrimi, la maica bun\ Parascheva, s\ m\ vindece, prin rug\ciunile ei, de nodulii de la rinichi. N\d\jduiesc c\ m\
voi face bine [i c\ voi veni s\ spun, tuturor, minunile f\cute de Cuvioasa Parascheva.
Anonim\

***
Sunt bucuroas\ c\ bunicul meu, diagnosticat cu un cancer, f\r\
nici o [ans\ din partea medicilor, [i-a îndreptat, împreun\ cu to]i ai
casei, ruga c\tre Maica Domnului, c\tre Sfânta Parascheva [i Sfântul
Ioan Rusul.
Bunicul meu s-a vindecat.
Anonim\
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În 2004, mi s-a depistat o grav\ afec]iune hepatic\. Am hot\rât ca în
fiecare vineri s\ m\ rog la racla Sfintei Parascheva pentru vindecare.
Dup\ un an de tratament intens, medicii ie[eni au constatat c\ sunt
vindecat. Consider esen]ial faptul c\ aceast\ vindecare m-a adus c\tre
credin]a ortodox\. Mul]umesc, Sfânt\ Parascheva!
Adrian, Ia[i

***
Sunt din Turnu-Severin. Am avut cancer, gradul 2. Unul dintre
medici mi-a propus s\ vin pe 12 octombrie la opera]ie.
Dup\ primirea diagnosticului, am urmat tratamentul, dar am
plâns la icoana Maicii Domnului, am ]inut post [i am citit acatistul
Sfintei Parascheva. Pe 12 octombrie, la internare, mi s-a spus c\
boala a stagnat [i nu mai este nevoie de opera]ie.
M\rioara, 62 de ani
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La Ia[i, de Sfânta Parascheva
Mihaela Rugin\

Ora[ul blând e-n s\rb\toare,
Împodobit cu mir ceresc.
S-aud cânt\ri tânguitoare
Din sfânt l\ca[ bisericesc.
Din toat\ ]ara se adun\
Cre[tini în strai de s\rb\toare.
E ziua Sfintei Parascheva,
A tuturor izb\vitoare.
E-mpodobit\ cu flori racla
{i busuioc înmiresmat;
Pio[i s-adun\ pelerini,
La Sfânta ce i-a a[teptat.
Deasupra raclei sfinte, arde
Un candelabru de argint.
Este lumina ta, copile,
Iubita ]i l-a d\ruit.
Mereu lumin\ s\ primeasc\
Sufletul t\u neprih\nit,
{i Dumnezeu s\ te a[eze
În locul de dureri scutit.
Cât pe p\mânt va sta Sfânta,
{i-n racl\ se va odihni,
În veci candela ei va arde
{i tu în pace vei dormi.
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III
D\ruitoarea de în]elepciune

Sfânta Parascheva vestind Evanghelia.
Fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, sec. XVI

Sfânta Cuvioas\ Paracheva este asaltat\ de închin\tori, mai ales
în vremea hramului ei. Îns\ un alt fenomen cu explica]ii mai presus
de logica omeneasc\ este asaltul studen]ilor din Ia[i, în timpul sesiunilor. Mare de tineri, cu c\r]ile sau cursurile în mân\ se a[az\ r\bd\tori la rândul care duce la moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva.
Lacrimi [i zâmbete, fric\ [i n\dejde, singur\tate [i mul]umire, ne[tiin]\ [i râvn\, ingenuitate [i experien]\, timiditate [i emo]ia începutului, toate sim]irile tinerilor care vor s\-[i cl\deasc\ un viitor pe
t\râmul min]ii sunt aduse ca o ofrand\ la picioarele Sfintei. {i cu o
r\bdare dincolo de veac, Cuvioasa îi ascult\ pe to]i, le cump\ne[te
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cererile, îi îndeamn\ la înv\]at, le deschide mintea „pentru primirea
înv\]\turilor celor bune”. Ea este Înv\]\toarea de har a studen]ilor
ie[eni. {i sunt sute de mii de tineri care m\rturisesc ajutorul ei sfânt
în examenele de la facultate [i în examenele acestei vie]i. C\ci via]a
este un extemporal la umanitate, prin care noi ne v\dim apartenen]a
noastr\ la cer, prin rug\ciune [i fapte bune. Desigur, Sfânta Cuvioas\
nu încurajeaz\ lenea pioas\, nici rug\torii care nu s-au întâlnit cu
cursurile. Ea nu ofer\ reu[ite miraculoase celor care nu merit\, în
defavoarea celor care au înv\]at. Ceea ce face ea, [i sunt mii de m\rturii despre aceasta, este c\ deschide mintea, p\trunde inima de dor
de în]elepciune, d\ putere de aprofundare, analiz\ [i sintez\, odihne[te creierul, anuleaz\ emo]iile, timiditatea [i frica, însenineaz\ firea
curat\ a sufletului tân\r [i o orienteaz\ spre R\s\ritul cel de sus, actualizeaz\ în noi poten]ele ascunse de descoperire [i uimire în fa]a
frumuse]ii lui Dumnezeu rev\rsat\ în har peste crea]ia acestei lumi.
(Pr. Dr. Ioan V. Istrati)

Mâna Sfintei Parascheva

Când Bunul Dumnezeu î]i d\ruie[te bucuria de a fi p\rinte, atunci,
dator e[ti fa]\ de copii s\-i cre[ti, s\-i educi [i s\ faci tot ce-]i st\ în
putin]\ ca via]a copiilor t\i, pe care i-ai primit în dar, s\ o ridici la
în\l]imea darului; a[a tr\ie[ti, al\turi de ei, toate triste]ile vie]ii lor,
dar niciodat\ nu e[ti singur în acest demers. Preasfânta Fecioar\
Maria [i to]i sfin]ii la care te rogi î]i stau al\turi, în grija pentru sufletele pe care le-ai primit ca s\ le d\ruie[ti la rândul t\u iubire. De-a
lungul vie]ii mele de p\rinte, m-am convins, nu o dat\, de acest adev\r [i iat\ doar unul din aceste momente care arat\ c\ minunile se
petrec mereu, trebuie doar s\ crezi, s\ te rogi [i s\ le recuno[ti.
Fiica mea a absolvit cu bine Liceul de Art\ din ora[ul natal [i,
dup\ lungi discu]ii în care trebuia s\ aleag\ între artele plastice [i
medicin\ veterinar\, a decis s\ continue drumul artei, hot\rându-se
s\ urmeze cursurile Academiei de Arte din Ia[i. S-a preg\tit mult, cu
toat\ seriozitatea care-i era caracteristic\ [i a venit ziua examenului.
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Locuiam la ni[te prieteni în Ia[i, care ne-au pus la dispozi]ie toate
cele necesare în acea perioad\ [i c\rora le suntem foarte recunosc\tori.
În diminea]a examenului, fiica mea a plecat la Academie cu
toate emo]iile fire[ti unui asemenea moment, iar eu am r\mas acas\,
cu o cantitate cel pu]in egal\ de emo]ii. La un moment dat, tensiunea
mea psihic\ a devenit atât de mare, încât am sim]it foarte tare nevoia
s\ merg [i s\ cer ajutorul Cuvioasei Parascheva, cum am f\cut [i cu
alte ocazii, în timpul studiilor mele (liceul [i facultatea le-am f\cut la
Ia[i). Era cam între orele 11:30-12:00; examenul începuse la ora 9 [i
timpul de lucru era de patru ore. Stând lâng\ Sfintele Moa[te ale Cuvioasei, m\ rugam: „Cuvioas\ Maic\ Parascheva, ajut-o pe fiica mea
în acest moment important din via]a ei. Poart\-i tu mâna s\ fac\ o
lucrare frumoas\ [i s\ poat\ ocupa un loc la aceast\ facultate.”
A trecut timpul [i am mers s\ o a[tept s\ ias\ de la examen. În
sfâr[it, ne-am întâlnit [i nu mic\ mi-a fost mirarea când primele
cuvinte pe care mi le-a spus au fost acestea:
„Mam\, am avut ni[te emo]ii îngrozitoare [i mergea foarte greu
lucrarea. Dar, pe la 11:30-12:00, deodat\ mi-a venit a[a o u[urare [i
parc\-mi purta cineva mâna; am început s\ lucrez cu mult\ îndemânare [i am reu[it s\ termin la timp.”
Lucrarea fiicei mele, dup\ spusele profesorilor, a fost, de departe,
cea mai bun\ [i, dup\ toate probele sus]inute, a intrat la aceast\
facultate a doua, în ordinea mediilor; între timp a [i absolvit Academia de Arte, a sus]inut examenul de masterat, fiind foarte apreciat\,
[i, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate va reu[i s\ împlineasc\
ceea ce [i-a propus.
Eu nu pot decât s\ mul]umesc Bunului Dumnezeu, Sfintei Fecioare
Maria, Sfintei Cuvioase Parascheva [i tuturor sfin]ilor pentru tot ajutorul.
Am scris aceste rânduri în semn de adânc\ mul]umire c\tre
Cuvioasa Parascheva pentru tot ajutorul dat [i ca o mare rug\ciune,
s\ nu o p\r\seasc\ nici acum, când trece printr-o mare încercare. Am
toat\ credin]a c\, a[a cum a ajutat-o atunci, o va ajuta [i acum [i va
aduce lini[te [i bucurie în sufletele noastre.
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Mari sunt minunile pe care sfin]ii lui Dumnezeu le fac pentru noi
[i ele trebuie cunoscute, nu spre mândria noastr\, c\ noi suntem
nevrednici, ci spre slava lor [i a lui Hristos, Dumnezeul nostru. {tiu
c\ este a[a [i de aceea m\ rog Bunului Dumnezeu, M\icu]ei Lui
Sfinte [i tuturor sfin]ilor s\ nu m\ p\r\seasc\ niciodat\ [i s\ m\ ierte
pentru gre[elile mele cele mari [i nenum\rate. Aduc mijlocitoare pe
Sfânta noastr\ Maic\ Parascheva, c\reia m\ rog din tot sufletul [i am
toat\ încrederea c\ m\ va ajuta. Trebuie s\ am r\bdare [i s\ nu contenesc a m\ ruga.
Cu mult\ [i adânc\ recuno[tin]\, o mam\.
Anonim

***
Ajutor la examene

Am adunat numeroase bucurii, am primit r\spuns pentru orice
fel de cerin]\ [optit\ la racla cu sfintele moa[te ale Sfintei Parascheva, întotdeauna „grabnic ajut\toare”, „mult folositoare”. Mi s-au
îndeplinit întotdeauna cerin]e diverse, cum ar fi împ\carea cu prietene aflate în conflict, g\sirea unui duhovnic bun [.a., cât [i bucuria
reu[itei la cele mai dificile examene.
Ca student\ în ultimul an de facultate, am fost cople[it\ de subiectele cu grad mare de dificultate în vederea ob]inerii examenului
de licen]\, de timpul limitat... Imediat ce m-am rugat la Sfânta Parascheva, mi-am structurat bine preg\tirile, am primit [i ajutorul colegelor [i am ob]inut licen]a cu medie foarte mare, în condi]iile în
care doar 25% dintre candida]i au fost atunci admi[i la proba scris\.
M\rturisesc c\ oricând m-am rugat atât pentru mine, cât [i pentru
prieteni, m-am bucurat de rezultatele dorite [i cu siguran]\, nu este
întâmpl\tor faptul c\ foarte mul]i studen]i se închin\ zilnic la racla
Sfintei. Ajutorul pe care îl d\ la examene dificile este evident.
Daniela, Ia[i

***
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Ecua]ia sufletului

În 1978, la examenul de ob]inere a gradului didactic II, disciplina matematic\, n-am reu[it s\ rezolv ceea ce mi se cerea în biletul
de la examenul oral. Aveam emo]ii puternice, m\ blocasem, dar profesorul a încercat s\ m\ ajute. Totu[i eu parc\ nu auzeam nimic, nu
în]elegeam nimic. Am ie[it cu o stare de dezn\dejde, plângând în
hohote. A[a plângând, am ajuns la Sfânta Parascheva [i i-am m\rturisit c\ n-a f\cut nimic la examen, c\ sunt sup\rat\ [i ru[inat\ de
aceast\ nereu[it\. A doua zi a avut loc o minune... de neimaginat,
pentru c\ eram admis\! Am revenit s\-i mul]umesc milostivei fecioare,
care, cu certitudine, a fost mijlocitoare, pentru c\ f\r\ ea nu s-ar explica aceast\ reu[it\.
Angela, pensionar\, Roman

***
Deschiderea min]ii

Una dintre cele mai frumoase minuni este legat\ de prima sesiune
din via]a mea. Eram o student\ silitoare, dar, epuizat\, în sesiune
nemaiavând for]a de a repeta materia. Cu o zi înainte de examen m-am
rugat, în Catedral\, Sfintei Cuvioase Parascheva. Am l\sat totul în
mâna lui Dumnezeu. Minune! F\r\ a fi repetat atât cât trebuia, am
plecat la examen. Acolo, parc\ cineva mi-a luminat mintea încât îmi
amintea no]iuni înv\]ate în liceu pentru concursuri [i olimpiade [i de
la orele de curs din timpul semestrului.
Am ob]inut una dintre cele mai mari note, în timp ce aproape
50% dintre studen]i au picat examenul.
Alexandra

***
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Cea mai bun\ prieten\

Cunosc via]a Cuvioasei de la p\rintele duhovnic. A devenit cea
mai bun\ prieten\ a mea, deoarece continu\ s\ m\ ajute mult.
Când am venit pentru prima dat\ la hram, am stat 12 ore noaptea
în picioare pe frig [i ploaie, iar când m-am închinat, am plâns de
bucurie: nu-mi venea s\ cred c\ am rezistat atât [i am sim]it o lini[te
sufleteasc\ de nedescris. Într-o noapte, sim]indu-m\ foarte r\u, mi-am
alungat aceast\ stare, citind Acatistul Sfintei Parascheva. În sesiunea
de examene, m-am bucurat de ajutor, biruind oboseala [i stresul acumulate, [i primind prin rug\ciune dulcea]a reu[itei.
Anonim\, student\ la {tiin]e Economice

***
Aproape de Sfânta Parascheva

Mi-am dorit mult timp s\ fac studiile superioare la Ia[i. Am întâlnit îns\ refuzul tat\lui, care m\ voia acas\ [i nu în]elegea de ce
încercam s\-i explic: „E ceva în mine care m\ atrage acolo”.
Singura mea sc\pare a r\mas Sfânta Parascheva. Am apelat [i la
al]i apropia]i s\ se roage pentru mine, dar primeam r\spunsul:
„Roag\-te la Sfânta Parascheva [i vei ajunge acolo!”.
Nu m\ îndoiam de ajutorul Cuvioasei, îns\ credeam c\, prin slaba
mea rug\ciune, nu merit, nu sunt vrednic\. De fapt, nici ceilal]i membri
ai familiei nu-mi sus]ineau op]iunea. Nu eram sup\rat\ pe Cuvioasa,
dar eram dezam\git\ de mine îns\mi c\ n-am fost demn\ de ceea ce
îi cerusem Sfintei.
La câteva zile pân\ s\ înceap\ înscrierea în Ia[i, nu mi-a venit s\
cred c\ tat\l mi-a încuviin]at op]iunea. Am ajuns fericit\ la Mitropolie,
unde am sim]it atâta iubire la Sfânta Parascheva ca la nici un alt
sfânt. Acum sunt în anul al II-lea la facultate [i singurul lucru pe
care mi-l doresc este s\ r\mân întotdeauna aproape de Domnul [i de
Sfânta Parascheva.
Cristina, 19 ani, Craiova

***
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Structura inimii

În 1955, veneam des [i m\ rugam s\ primesc ajutorul pentru
reu[ita la Facultatea de Medicin\. Cu o sear\ înaintea probei orale la
anatomie, m-am întâlnit cu o tân\r\ c\reia îi c\zuse subiectul „Structura
inimii”. Auzisem [i eu despre rug\ciunea inimii: „Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul” [i
am rostit aceast\ rug\ciune, rugându-m\ [i Sfintei Parascheva s\-mi
deschid\ inima [i mintea pentru a reu[i la acest examen foarte greu.
Apoi am plecat acas\ [i am repetat cu aten]ie acest subiect. A
doua zi, la examen, am tras biletul pe care scria „Structura inimii” [i
am ob]inut nota maxim\.
Dr. D.N.

***
Batista

Am venit la Sfânta Parascheva înc\ de la 10 ani, atingând de sfânta
racl\ o batist\ nou\. Am tr\it un moment greu în 1982, la decesul
tat\lui care avea doar 52 de ani.
Dup\ numai dou\ s\pt\mâni m-am prezentat la examenul de la
ASE Bucure[ti, anul II. Am luat în mâna dreapt\ „batistu]a nou\”,
trecut\ pe la racla sfintei, am extras singurul bilet la care a fost capabil\ s\ r\spund [i am ob]inut cea mai mare not\ din grupele care au
fost examinate în ziua aceea. La Sfânta Parascheva m-am rugat [i m-a
ajutat toat\ via]a.
Doina-Paulina

***
Contesta]ia

La bacalaureat, am fost respins\ la o lucrare scris\ în limba
francez\. {tiam c\ scrisesem bine [i c\ r\spunsesem la toate cerin]ele
examenului.
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Dup\ ce am depus contesta]ie, m-am rugat mult la Sfânta Parascheva, care a f\cut pe profesorul corector s\ fie atent la con]inutul [i
forma lucr\rii. Rezultatul final mi-a adus bucuria reu[itei. Mul]umesc
din suflet Sfintei Parascheva.
Anonim\

***
Rug\ciunea unei mame

M-am rugat la Sfânta Parascheva s\ o ajute pe fiica mea, M\d\lina, la sus]inerea unui examen în martie 2011. Sfânta mi-a auzit
ruga fierbinte. M\d\lina, la cei 11 ani ai ei, s-a concentrat mult [i nu
numai c\ a reu[it la concurs s\-[i dep\[easc\ emo]iile, dar a luat
locul al II-lea. Am sim]it-o al\turi în rug\ciune pe Sfânta Parascheva
[i îi mul]umesc acum din suflet.
Anonim\

***
Partiturile de pian

Adesea am n\zuit la limanul rug\ciunii. I-am adus Preacuvioasei
Parascheva, înaintea examenelor, partiturile de pian, implorând-o s\
m\ ajute s\ nu gre[esc nici un sunet pentru a trece cu bine de sesiune.
Am adunat bucurii ale succesului, continuând s\ m\ rog pentru înt\rirea credin]ei [i pentru îndrumarea pe drumul cel curat al vie]ii.
Loredana

Alte minuni

Sfânta Parascheva m-a ajutat tot timpul atunci când m-am rugat
cu credin]\ tare [i concentrare adânc\, ob]inând rezultate bune la
înv\]\tur\. Sunt sigur\ c\, la un moment dat, având nevoie de un
transfer de la un liceu la altul, doar cu ajutorul Sfintei am reu[it. Îmi
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dau seama c\, adesea, am adunat în suflet bucuria succeselor, chiar
dac\, de cele mai multe ori, nu am meritat.
C.O.

***
Mai ales p\rin]ii mei, Viorel [i Maria, s-au rugat cu lacrimi la
Sfânta Parascheva s\ mijloceasc\ pentru reu[ita mea la examenul de
titularizare în înv\]\mânt. Cuvioasa a rev\rsat în sufletul meu bucuria succesului, deoarece am ob]inut nota maxim\ [i m-am situat pe
locul întâi, fiind repartizat\ pe un post foarte bun.
Cornelia

***
M\rturisesc c\ atunci când m-am rugat Sfintei Parascheva, cu
mult\ credin]\, am ob]inut rezultate foarte bune în vremea studen]iei.
Anonim

***
Am sim]it ajutorul Sfintei Parascheva atât la examenele de
înscriere la facultate, cât [i dup\ aceea, prin rug\ciuni fierbin]i la racl\,
încât mi se lumina mintea.
Am f\cut primii pa[i spre Cuvioasa în urma lectur\rii unei istorioare duhovnice[ti deosebite, despre roadele rug\ciunii.
Anonim

***
M\ rog adesea la Cuvioasa Parascheva, care m-a ajutat la multe
examene grele. La racla Sfintei g\sesc întotdeauna lini[tea sufleteasc\
pentru gândurile mele tulburate, dar [i pentru în]elegerea p\rin]ilor.
Roxana

***
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M-am rugat Sfintei s\ m\ ajute la examene, încât s\ iau burs\.
Pentru proba practic\ mi-a dorit doar promovare, dar cu ajutorul
Sfintei am ob]inut nota 10, prea mult pentru ceea ce merit.
Pentru dorin]ele pe care nu s-au îndeplinit, [tiu c\ a[a a considerat ea c\ e mai bine. Poate nu îmi erau de folos pentru suflet. Am
încredere deplin\ în Sfânta de la Ia[i, simt c\-i aproape de inima
mea, cu o puternic\ leg\tur\ de prietenie.
Roxana P.

***
Am terminat I.S.E. Ia[i în 1991. De câte ori aveam un examen
greu m\ închinam la racla Maicii Parascheva [i totdeauna luam
aceste examene.
Mihai, din comuna Poduri, Bac\u

***
Cuvioasa Parascheva m-a ajutat s\-mi pl\tesc o tax\ la [coal\ [i
mi-a luminat mintea în momentele când aveam gânduri negre.
Anonim\

***
Acum câteva luni m-am rugat Sfintei Parascheva s\ mijloceasc\
pentru ajutorul meu la înv\]\tur\. Dup\ rug\ciuni multe, am observat
c\ totul este altfel decât pân\ atunci: ca prin minune, ceea ce mi se
p\rea deosebit de dificil a devenit posibil, pentru c\ am ob]inut una
dintre cele mai mari medii într-o clas\ de mate-info.
Sunt convins\ c\ nimic nu este posibil f\r\ Dumnezeu, iar prin
rug\ciune [i credin]\ po]i trece de orice obstacol, chiar dac\ pare
imposibil.
Elev\

***
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Ca mam\, am tr\it emo]ia unui examen greu al b\iatului meu,
Bogdan, care î[i dorea s\ reu[easc\ la un liceu renumit din Ia[i. Cu
lacrimi în ochi, am venit la Sfânta Parascheva [i m-am rugat în timpul
examenului de matematic\ de clasa a IV-a. Copilul a m\rturisit c\ la
începutul probei, timp de jum\tate de or\, nu [tia s\ rezolve nici o
problem\, dar apoi, dintr-o dat\, i s-a luminat mintea [i le-a rezolvat
pe toate. Mi-am dat seama c\ momentele de inspira]ie le-a avut chiar
în timpul rug\ciunii c\tre Cuvioasa Parascheva.
Anonim\

***
Mul]umesc Cuvioasei pentru c\ m-a ajutat la promovarea a dou\
examene foarte grele [i a licen]ei. De asemenea, îi sunt recunsc\toare pentru ajutorul acordat celor doi copii ai mei, care sunt
s\n\to[i.
Anonim\, Bac\u

‘
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~nchinare Sfintei Cuvioase Parascheva
Prof. Ovidiu-Ioan Cherniciuc-Dumitrescu

Preacuvioas\ Maic\, ce mângâi cu iubire,
Cum vom putea noi, oare, sim]i cu-a noastr\ fire
Sfin]enia prin care la cor pe to]i ne tragi,
Precum o maic\-[i strânge la piept copiii dragi?
Cum vom putea nemernici, cu sufletul p\tat,
Cu buze necurate [i pline de p\cat,
S\ î]i cânt\m cu lacrimi cinstitul acatist?
O, sfânt\ bucurie în veacu’ acesta trist!
{i cu ce inimi, oare, la tine ne-închin\m
{i în ce gânduri, oare, str\ini ne îngrop\m,
Când grija acestei lumi ca [arpele ne strânge
{i suntem ap\sa]i de propriul neam [i sânge?
Tu, ca o maic\ bun\, aleas\ de Hristos,
E[ti floare a Moldovei, cu dulce, bun miros.
{i ca un bun pescar, cu mrejele credin]ei,
Ne tragi, din marea vie]ii, din groapa suferin]ei.
O, cât de greu mi-e, Maic\, prin lume dep\rtat,
S\ îmi duc crucea vie]ii, de nimeni mângâiat!
{i câte lacrimi calde [i pline de iubire
Vor uda racla ta la orice re-ntâlnire!
Când ne-amintim c\ tu pe to]i ne-ai ajutat
{i ne-ai hr\nit cu drag, cu har ne-ai ad\pat
{i-ai adunat la pieptu-]i o mare de cre[tini
{i ai f\cut minuni cu mii de pelerini!
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Nu vom putea deplin, prin fapte [i credin]\,
A-]i închina prinoase de recuno[tin]\;
Nu vom putea, o, Maic\, iubirea a-]i cunoa[te,
Decât pleca]i cu fruntea pe ale tale moa[te.
Acest mic dar, izvorât din adâncul inimii, îl aduc prinos
de mul]umiri Maicii noastre, care [i pe mine, nevrednicul,
m-a hr\nit [i ad\pat de la multa sa milostivire, cât am fost
aici cânt\re] la stran\.

Racla restaurat\ sfin]it\ de ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan [i de
Preasfin]itul P\rinte Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar, la 16 iunie 2009

115

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

116

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

IV
Împlinire prin munc\ [i rug\ciune

Sfânta Parascheva în pustie.
Fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, sec. XVI

Carier\ [i încredere

Am ob]inut recent un nou loc de munc\ la o firm\ pe un post de
conducere a unui departament. Ini]ial, am crezut c\ sunt înconjurat\
de colegi dornici s\-mi acorde tot sprijinul. În scurt timp, mi-am dat
seama c\ unii dintre colegi se luptau între ei pentru postul pe care
eram eu desemnat\, iar pentru a m\ înl\tura îmi creau, în fa]a subalternilor [i direct în fa]a [efului, o imagine urât\, a unei incompetente,
de[i în aparen]\ erau amabili.
Descoperind aceasta, am luat hot\rârea de a demonstra c\ sunt
un om serios [i dornic s\ evolueze cât mai repede. Am fost supus\
unor mari tensiuni, care m-au f\cut s\ oscileze între a demisiona sau nu.
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Ne[tiind ce decizie s\ iau, m-am rugat cu tot sufletul Sfintei Parascheva, a[a cum procedez tot timpul când am nevoie de ajutorul ei,
spre a lua cea mai bun\ hot\râre. În aceea[i sear\ m-am bucurat de
vizita unei prietene, care m-a convins s\ r\mân. Atunci am [tiut c\
Sfânta Parascheva mi-a ascultat ruga. Acum sunt un angajat care a
primit credit, atât de la subalterni, cât [i direct de la [ef.
Închei confesiunea printr-un sfat: Se poate reu[i prin bun\tate [i
în]elepciune pentru a ne reg\si pacea interioar\.
Elena

***
Gândul cel bun

În 2010, m\ aflam în imposibilitatea de a mai putea încheia contract cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate, deci în pericolul de a-mi
pierde locul de munc\.
Am alergat rug\toare la Cuvioasa Maic\ Parascheva [i i-am
cerut ajutorul pentru men]inerea în serviciu, având un credit ipotecar
de peste 50.000 de euro [i al]i 20.000 împrumuta]i.
Minunea nu a întârziat s\ vin\, Cuvioasa le-a rânduit cum nu se
putea mai bine, schimbând gândurile [efului de a renun]a la un om în
locul investi]iei unor bani, care se recupereaz\ oricum.
Sunt convins\ [i simt c\ Maica Parascheva a ascultat ruga mea,
c\ m-a ajutat [i m-a ocrotit.
Acum nu g\sesc cuvinte de mul]umire [i-i sf\tuiesc pe cei afla]i
în necaz s\-i cear\ ajutorul cu încredere, deoarece ea ne ascult\ cu
adev\rat, face minuni pentru noi, chiar dac\ suntem p\c\to[i [i nu
merit\m nimic din binefacerile [i binecuvânt\rile ei. Atât pot spune:
Sfânt\ Cuvioas\ Maic\ Parascheva, nu ne l\sa pe noi, p\c\to[ii!
Elena, 38 de ani, cadru medical

***
Ajutor academic

Sfânta Parascheva m-a ajutat mereu, împlinindu-mi dorin]a de a fi
acceptat într-un program postuniversitar, de[i nu aveam nici un sprijin.
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Am apelat din nou la ajutorul Cuvioasei pentru a m\ putea muta
în Ia[i, ceea ce s-a [i realizat. M-am d\ruit studiului academic, cu
bucurie [i speran]\, iar dup\ câ]iva ani de munc\ asidu\, Sfânta Parascheva mi-a asigurat un transfer la o facultate din str\in\tate.
Nu am g\sit sprijin la nimeni [i consider c\ singurele exemple
care ne dau putere [i credin]\ sunt sfin]ii.
Cuvioasei Parascheva m\ rog mereu, închinându-i imnuri de
cinstire.
Ducu

***
Rug\ciunea pentru cel\lalt

Auzisem de Sfânta Parascheva doar din c\r]i. Prietenul meu, Iacob,
a r\mas f\r\ serviciu timp de [ase luni. S-a str\duit mult s\-[i g\seasc\
de lucru. El a cump\rat Paraclisul Maicii Parascheva [i l-a citit timp
de 40 de zile, dar tot f\r\ serviciu a r\mas.
Am început s\ citesc, s\ m\ rog, de[i aveam serviciu. Pe data de
6 aprilie 2011, am aflat c\ Iacob [i-a g\sit serviciul pe care [i-l dorea
cel mai mult.
La aceasta se adaug\ [i faptul c\ noi ne-am împ\cat [i cu p\rin]ii
acum, în]elegându-ne foarte bine.
Cristina

***
Profesoara de microbiologie

M-am n\scut musulman [i am f\cut facultatea de medicin\ în
Ia[i. Nu [tiam nimic de cre[tinism, doar ceva vag despre Iisus [i
Maria, oricum respectam credin]a celorlal]i, îns\ nu eram religios
deloc. În sesiunea de var\, eram peste m\sur\ de stresat [i îngrijorat
c\ nu reu[isem s\ înv\] tonele de cursuri de la microbiologie. Era un
profesor spaima studen]ilor, o bibliotec\ de om, care pica tot ce mi[ca.
Plin de fric\ am început s\ înv\], dar era foarte greu, ca o pic\tur\ în
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ocean. Dup\ vreo trei zile de înv\]at pe rupte pot spune cu mâna pe
inim\ c\ nu [tiam nimic. Bacteriile se împleteau haotic în mintea
mea, f\ceam confuzii grave, ce mai, eram terminat. Într-o diminea]\,
cu dou\ zile înainte de examen, am v\zut câ]iva prieteni de-ai mei
români c\ pleac\. I-am întrebat: „Unde merge]i? La o bere?” Iar ei au
zis: „Nu, mergem la Sfânta Parascheva, la moa[tele ei [i ne rug\m ca
s\ lu\m examenul.” „Cine-i asta, vreo profesoar\ de micro?” am întrebat eu. „Nu m\i, e o sfânt\. Hai [i tu c\ te ajut\, e cea mai bun\ fiin]\
de pe p\mânt.” Am mers mirat [i contrariat, am intrat în Biserica mare,
unde nu a trebuit s\ m\ descal], am ajuns la un baldachin frumos [i
m-am rugat în felul meu: „Sfânt\ Parascheva, ordoneaz\ ideile în mintea
mea. Vreau s\ fiu un doctor bun”. Dup\ dou\ zile, a urmat cumplitul
examen. Zeci de studen]i ie[eau cu ochii în lacrimi de la acest tribunal. M-am dus [i eu, cu informa]ii insuficiente. Când am ajuns acolo,
mintea mi s-a lini[tit, îmi aminteam perfect cursul, parc\ era subliniat
cu auriu, exact ceea ce m\ întreba [tiam foarte bine.
Acum sunt c\s\torit cu o românc\, cei doi b\ie]i i-am botezat
cre[tini [i cred în ajutorul sfin]ilor.
Youssuf

***
Dactilografia minunilor

Neavând resursele financiare necesare pentru a continua liceul [i
facultatea, în anul 1950, am fost nevoit\ s\-mi caut un serviciu în
Ia[i, prin care s\-i între]in pe surorile [i p\rin]ii s\i.
Rugându-m\ la Sfânta Parascheva, mi-a venit în minte ideea de
a face dactilografia. Plin\ de speran]\, am urmat aceste cursuri, de[i
deseori nu aveam nici ce s\ m\nânc. Dup\ absolvirea lor, nu g\seam
nic\ieri un loc de munc\. Am început iar\[i s\ m\ rog Sfintei ca s\-mi
g\seasc\ o slujb\.
Într-o zi, aflându-m\ în fa]a G\rii centrale, am observat un domn
care ie[ea dintr-o cl\dire CFR. M-am adresat lui, întrebându-l dac\
[tie vreo modalitate de ob]inere a unei slujbe de dactilograf\. Acest
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domn mi-a facilitat intrarea în biroul CFR, unde, dup\ o prob\ de
dactilografie [i o discu]ie despre preg\tirea mea, am fost acceptat\
pe acel post, iar acum sunt pensionar\ a aceleia[i institu]ii. Am
lucrat o via]\ prin ajutorul Sfintei Parascheva.
Domnul lucreaz\ prin oameni. În cazul meu, Sfânta Parascheva
m-a ajutat s\-mi câ[tig existen]a. Sl\vit\ s\ fii, Maic\ Parascheva!
Maria, Ia[i

Alte minuni

Am mers plângând pe strad\, din cauz\ c\ nu aveam serviciu.
Am îngenuncheat, rugând-o pe Sfânta Parascheva s\ m\ ajute spre a
mi se alina suferin]a. Am plâns, dar n-am dezn\d\jduit, apoi visul mi
s-a împlinit.
Anonim\, 24 de ani, Ia[i

***
Pe data de 4 februarie 2011, am f\cut un pomelnic pentru ajutor
în g\sirea unui loc de munc\ pentru so]ia mea, Elena, dorin]\ ce s-a
împlinit pe 11 februarie 2011.
Anonim

***
Dup\ terminarea facult\]ii, timp de o s\pt\mân\, am avut interviuri pentru ocuparea unui post. De la o zi la alta, m\ rugam la Sfânta,
care m-a ajutat s\ trec de toate probele [i s\ ocup postul dorit.
Am sim]it cu adev\rat cum ajut\ Dumnezeu celui ce se roag\.
Anonim

***
Dând pomelnic la Sfânta Parascheva, mi-am g\sit un loc de
munc\ atât eu, cât [i so]ul meu, pentru care îi suntem recunosc\tori.
Anonim\

***
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V
Grabnica ajut\toare

Sfânta Parascheva rugându-se la
icoana Maicii Domnului din Vlaherne.
Fresc\ din Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, sec. XVI

Izvor de minuni

M\ numesc Paula [i m\rturisesc c\ am primit mereu sprijin [i ajutor
de la Sfânta, îns\, din cauza firii umane, unele n-au fost sesizate,
altele uitate.
Totu[i, câteva pic\turi din acest izvor al minunilor care este
Sfânta ar fi:
- totdeauna am primit ajutor la examene, mai ales când mintea
era obosit\ sau împrejur\rile erau neprielnice pentru preg\tire asidu\;
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- atunci când aveam probleme de cazare în Ia[i sau dureri fizice,
a fost „grabnic ajut\toare”;
- Sfânta mi-a d\ruit cel mai bun p\rinte duhovnic – o foarte mare
minune pentru mine. Prin p\rintele Pangratie m-am vindecat de dezn\dejde [i de gândul cel mai r\u care m\ înso]ea.
Când p\rintele duhovnic a plecat, Sfânta Parascheva mi-a devenit
maic\ duhovniceasc\ [i sprijin puternic, pentru c\ m\ aflam într-un
moment dificil: sus]inerea licen]ei.
Referitor la posibilitatea minunilor în via]a oamenilor:
Dac\ vorbim despre vedere pentru cei ce v\d, nu e o minune, despre
s\n\tate pentru cei s\n\to[i, nu e o minune, despre pace pentru cei în
pace, nu e o minune, despre îmbel[ugare pentru cei îmbel[uga]i, nu e
o minune. Dar dac\ vorbim despre acestea orbilor, celor bolnavi trupe[te [i suflete[te, celor în r\zboaie [i-n fr\mânt\ri, celor s\raci,
lipsi]i, obidi]i, f\r\ o bucat\ de pâine, f\r\ vreun ajutor omenesc –
toate cele primite în dar de la Dumnezeu, pentru rug\ciunile Maicii
Parascheva, sunt mari minuni. Pentru a «vedea» minunea nu sunt
necesari doar ochi [i urechi, ci, mai ales, o inim\ curat\ [i smerit\. S\
ne ajute Dumnezeu pe noi to]i (...) s\ vedem minunile [i s\-L sl\vim,
mul]umind [i Maicii Sale [i Sfintei Parascheva [i tuturor sfin]ilor.
Amin.”
Paula

***
Ochii blânzi

Sunt mam\ a trei copii: Maria, Iustiniana [i Serafim. De foarte
multe ori, toat\ familia merge în pelerinaje la sfintele m\n\stiri.
Cândva, am avut un vis frumos. Se f\cea c\ eu înconjurat\ de
copii m\ aflam lâng\ racla Sfintei Parascheva, iar copiii i-au luat
ve[mintele Cuvioasei. Cutremurat\ de fapta copiilor, dar mai ales înc\rcat\
de mustr\ri de con[tiin]\ pentru nepurtarea de grij\ ca mam\, am
început s\ plâng [i s\-i cer iertare Sfintei. La zbuciumul interior în
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care m\ afundasem, Sfânta Parascheva a p\r\sit racla stând vie, în
picioare lâng\ mine.
Avea un chip frumos, ochi blânzi [i bujori în obraji. Era înalt\...
În semn de r\spuns la rug\mintea mea de iertare, a clipit din ochi [i
mi-a zâmbit înclinându-[i u[or capul...
Am în]eles din acest vis c\ Sfânta Parascheva este de-a pururea
vie, c\ este mereu gata s\ ne ajute atunci când ne rug\m ei.
Revinim la Cuvioasa cu mult\ n\dejde de ajutor în via]a aceasta,
dar, mai ales, ne rug\m s\ mijloceasc\ pentru to]i, când sufletele noastre
vor pleca spre cel\lalt t\râm.
Violina, Ocna-Mure[

***
Str\ina de lâng\ noi

În 1999, dup\ ce m-am închinat la Sfintele moa[te, m-am a[ezat
în genunchi în apropiere. La un moment dat, s-a apropiat o femeie
cerând s\-i dau ceva de poman\. Nu-mi amintesc bine fa]a, dar mi-au
atras aten]ia detalii din îmbr\c\mintea str\inei: o hain\ din lân\ de
un castaniu deschis cu fire foarte fin lucrate, peste care se rev\rsau
dou\ codi]e din p\rul c\runt, iar în picioare un fel de opincu]e cu o
lucr\tur\ deosebit\, rafinat\.
Am scos din geant\ to]i banii pe care îi mai aveam [i când s\-i
dau, femeia cu chipul neobi[nuit disp\ruse. Am c\utat-o peste tot, în biseric\, afar\... Imediat dup\ aceea, mi-am g\sit un serviciu foarte bun.
În 2009, când am venit la Sfânta Parascheva, am sim]it o nea[teptat de mare lini[te. Mai târziu am în]eles de ce: fusesem acuzat\, pe nedrept, de un furt. Dar tot Cuvioasa îmi f\cu dreptate.
Daniela, Bac\u

***
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Gusta]i [i vede]i c\ bun este Domnul

M-am rugat la „Sfânta sufletului” meu de la Mitropolie, înc\ din
timpul liceului, uneori pentru diferite m\run]i[uri. V\zând c\ îmi
sunt îndeplinite cerin]ele bune, am prins încredere foarte mare în
Sfânta Parascheva.
Dup\ c\s\torie, am cinci copii, dar [i mari neîn]elegeri cu so]ul
c\zut în patima be]iei. La al cincilea copil, dup\ cezarian\, m-am
sim]it foarte r\u [i am stat o lun\ internat\ în spital. Sim]eam c\ m\
sting [i-mi era mil\ c\ r\mân copiii singuri pe lume. Pe copiii veni]i
în vizit\ la spital i-am sf\tuit s\ mearg\ la Sfânta Parascheva s\ se
roage pentru mine. Sfânta m-a ajutat [i am trecut peste acest obstacol.
~ntr-o dup\-amiaz\, b\iatul, Paraschiv, s-a urcat pe un sc\unel, în
hol, s\ se uite în oglind\. C\zu [i se lovi foarte r\u la fa]\. Am mers
cu el la spital, dar i s-au f\cut doar primele îngrijiri, urmând s\ revin\
a doua zi pentru consult la un medic specialist. În ziua urm\toare, nu
m-am mai prezentat la spital, pentru c\ Sfânta Parascheva l-a vindecat
(s-a dezumflat fa]a, [i a început s\ m\nânce dup\ multe ore de suferin]\).
Un alt val al încerc\rilor a fost cu al patrulea copil, Ioan, care a
suferit ni[te arsuri, op\rindu-se la gur\ cu lapte fierbinte, încât i-au
fost afectate papilele gustative. Orice gur\ de mâncare pentru el era
o suferin]\. Cu groaza c\ nu va mai avea sim]ul gustului, l-am dus la
racla Sfintei [i m-am rugat timp de o or\. De men]ionat c\ am str\b\tut câ]iva kilometri de la spital pân\ la Mitropolie, iar copilului îi
cump\rasem câte ceva de gustare din banii pe care i-a[ fi dat la tramvai.
În timpul orei de rug\ciune, am observat c\ deodat\ copilul începu
s\ m\nânce cu poft\, spunând: „Ce bun e!” Bucuroas\, cu ochii în
la-crimi, am mul]umit Sfintei.
Am trecut prin alte încerc\ri grele, odat\ cu revenirea so]ului
violent în familie. Apelul c\tre poli]ie a fost zadarnic [i am mers la o
vr\jitoare, care îmi d\du ni[te sticlu]e cu lichid, ce trebuia s\-l alunge
pe so]ul nedorit. A[ fi vrut s\ merg la Cuvioasa, dar m-am sfiit. Când
totu[i am ajuns, la ie[ire am c\zut pe piatr\ [i sticlu]ele cu acel lichid
s-au spart. Vineri noaptea, în vis, o m\icu]\ m-a sf\tuit s\ nu mai
merg la vr\jitoare, prevestindu-m c\ voi avea de suferit.
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Înf\[urându-m\ doar în haina rug\ciunii neîncetate, în Spovedanie [i Împ\rt\[anie, recunosc c\ am gre[it [i m\ bucur de roadele
rug\ciunilor, având cinci copii s\n\to[i, frumo[i, bine educa]i, de[i
n-au avut nici pensie alimentar\: trei au terminat facultatea, iar doi
sunt în liceu.
Maria

***
Schimbarea numelui [i a vie]ii

Mama s-a operat de cancer pancreatic. Cu mijlocirea Sfintei Parascheva, a tr\it câ]iva ani buni. Dup\ ce mama, Emilia, a sc\pat de
cancer, eu, fiul ei, R\zvan, care mult timp r\t\cisem în c\utarea unui
Sfânt protector, am ales-o pe Cuvioasa Parascheva. Tot timpul când
am avut greut\]i pe plan profesional sau familial [i m-am rugat ei,
am izbândit.
Numai cu ajutorul ei, so]ia mea a n\scut un copil s\n\tos.
În noiembrie 2009, fiind [ofer pe un TIR, m-am visat înspre diminea]\, a[ezat în genunchi, pe un platou de marmur\, iar în fa]a
mea, racla Sfintei Parascheva. Cuvioasa avea deasupra capului o
imens\ lumin\, de parc\ ar fi fost soarele. Am rugat-o s\-mi ierte
p\catele. Sfânta a încuviin]at iertarea, dar nu mi-a zis R\zvan (cum
m\ numeau to]i), ci Constantin, îndemnându-m\ s\-i aduc un covor
frumos [i straie la Sfânta racl\. Am dezv\luit unui p\rinte de la Mitropolie cele visate [i am fost trimis la Sfânta M\n\stire Galata pentru
brodarea ve[mintelor.
M\ simt lini[tit [i sunt de p\rere c\ fiecare om trebuie s\-[i fac\
via]a cât mai frumoas\, curat\ [i lini[tit\, pentru c\ ea, via]a, este ca
o excursie pe acest p\mânt, dup\ care urmeaz\ via]a ve[nic\, iar
preg\tirea de pe acest p\mânt ne va ajuta enorm. {i foarte important
este s\ avem un sfânt protector care ne ajut\ [i ne mângâie în
suferin]\, rugându-se pentru noi neîncetat la Tronul lui Dumnezeu.
R\zvan-Constantin M., Pa[cani,
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Florile Sfintei Parascheva

Dezv\lui aici ajutorul grabnic [i necontenit primit de-a lungul
anilor de la Sfânta Parascheva. Aflat\ în Ia[i ca elev\, departe de
casa p\rinteasc\, m-am rugat la Cuvioasa, lâng\ care m\ simt ca lâng\
o rud\ apropiat\. M-am n\scut pe 10 octombrie, a[ fi putut avea
numele Sfintei, [i de aceea, pe 14 octombrie am o deosebit\ bucurie
duhovniceasc\, [i simt c\ este [i ziua mea.
Uneori, am primit repro[uri pentru frecventarea slujbelor biserice[ti, atât din partea gazdei, cât [i la serviciu, în timpul comunismului.
Ori de câte ori m-am rugat cu st\ruin]\, Cuvioasa mi-a ajutat: la
examen, la serviciu, pentru c\s\torie, pentru ob]inerea unor obiecte
în gospod\rie, la na[tere u[oar\, la cump\rarea unei locuin]e [.a. Într-un
an, ca pelerin la Sfânta Parascheva, când am mers s\ m\ închin cinstitelor moa[te, mi-am dorit un buchet frumos de flori, fiind ziua mea
de na[tere. Am cump\rat câteva flori de busuioc pentru Cuvioasa,
dar nu mi-am luat privirea de la un buchet mare de flori pe care-l
avea o tân\r\. Dup\ ce m-am închinat, spunându-mi durerea, m-am
a[ezat la rând pentru închin\ciune la icoana Maicii Domnului. Tocmai
în acest moment buchetul mare de flori pe care-l admirasem mi-a
fost d\ruit de o tân\r\ necunoscut\. Surpriza pl\cut\ a fost mare, îns\
am sim]it c\ Sfânta Parascheva mi le-a trimis s\-mi aline durerea de
mam\, pentru c\ fiul, plecat în str\in\tate la studii, uitase de p\rin]i.
Am p\strat mul]i ani florile acelea [i continui s\-i mul]umesc Sfintei
Parascheva pentru toate florile ajutorului sfânt.
Olimpia M., Ia[i

***
Mersul c\tre Dumnezeu

Provin dintr-o familie nu tocmai cre[tin\ p\rin]ii nu merg la
biseric\, nu se spovedesc. Ei s-au desp\r]it de când eu aveam câteva
luni, când am r\mas în grija bunicii dinspre mam\. M-am n\scut cu
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o boal\ ereditar\, care, netratat\, mi-a creat probleme grele privind
deplasarea pe propriile picioare. N-am fost ajutat\ de nimeni, iar
c\derile zilnice erau puse pe seama neaten]iei mele.
Sim]indu-m\ o povar\ pentru familie, v\zându-m\ f\r\ un sprijin
omenesc, m-am deplasat greoi, uneori spre amuzamentul colegilor,
dar am absolvit cursurile unui liceu. Mi-am g\sit alinarea mergând
la biseric\, unde plângeam mult, spunând lui Hristos durerea [i necazurile care m\ împresurau.
Cu ajutorul unei cuno[tin]e, am mers peste Dun\re, la o m\n\stire, unde, la finalul slujbei, preotul m-a încurajat, spunându-mi
c\ m\ voi face s\n\toas\. În ziua de 13 octombrie 2008, m-am num\rat printre pelerinii veni]i s\ se închine Sfintei Parascheva. Stând
la rând, am sim]it dureri cumplite în picioare [i coloan\, dar m-am
sprijinit, în cele 20 de ore când am f\cut [i post negru, pe încrederea
[i bun\tatea sfin]ilor de a face minuni. Între timp mi-am dorit s\-mi
fi cunoscut tat\l, pe care l-am sunat în repetate rânduri, f\r\ nici un
rezultat.
Înl\crimat\ de durere, am avut marea bucurie de a cunoa[te,
printre pelerini, un tân\r student la teologie, care mi-a d\ruit o icoan\
a Sfintei Parascheva. Sper ca aceast\ prietenie s\ devin\ o minune la
care se adaug\ [i diminuarea durerilor fizice.
Oana-Andreea, 21 de ani, Gala]i

***
Trandafirul fecioriei

Eram teolog [i st\team mult în preajma Sfintei Parascheva, mai
ales în zilele dinaintea [i de dup\ hramul ei sfânt. Îmi pl\cea s\ stau
noaptea la racl\ [i s\ v\d mul]imile de pelerini, care dup\ ore multe
de stat în frig [i ploaie, se plecau cu iubire [i cutremur la trupul firav,
sfânt [i feciorelnic al Cuvioasei. Cât\ bucurie în chipurile lor, dar
câte lacrimi, durere ascuns\, sfial\ [i putere am sim]it în nop]ile acelea
în care lumea toat\ devenise un [uvoi de lumin\ – purtau lumân\ri în
mâini – pe calea c\tre Dumnezeu prin sfin]ii Lui.
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Aveam o prieten\, pe care o iubeam mult, dar amândoi ne f\g\duisem cur\]ia pân\ dup\ nunt\. Totu[i, din focul tinere]ilor, eram
din ce în ce mai aproape de p\cat, aprinzându-ne unul de altul ca
dou\ focuri. Într-o noapte, fiind la Sfânta, era 12 octombrie, înaintea
hramului ei, priveam mul]imile de pelerini [i ajutam pe cei b\trâni
sau cu copii în bra]e s\ se închine. Valuri imense de flori erau sortate
[i triate pentru a fi d\ruite închin\torilor, împreun\ cu o buc\]ic\ de
vat\ sfin]it\.
În spatele raclei, jos, am dat peste o b\trânic\ foarte slab\, de o
noble]e natural\, cu o profunzime în ochi greu de descris. Era înalt\,
iar trupul ei avea o svelte]e neobi[nuit\. Avea o hain\ lung\, cenu[ie,
pân\ la p\mânt, foarte diferit\ de ceea ce se poart\ acum. M-a privit
atent, a zâmbit [i a zis: „Nu strica darul fecioriei [i al preo]iei, pentru
care te-ai n\scut. {tiu c\ este greu. Dar prin rug\ciune, vei birui”.
Spunând acestea, mi-a dat un trandafir ro[u, de o frumuse]e f\r\ de
seam\n [i mi-a zis: „P\streaz\ preo]ia în sufletul t\u”. Am mul]umit,
dar aveam cumva revolta cum de aceast\ b\trânic\ [tie ce pericole
m\ pasc. Stânjenit [i mirat, am privit la trandafirul ro[u din mân\ [i
când mi-am ridicat privirile c\tre ea, disp\ruse. Am c\utat-o peste
tot, am întrebat fetele care sortau florile [i busuiocul de o b\trânic\
înalt\ [i nobil\ [i ele mi-au r\spuns c\ nu au v\zut toat\ ziua vreo b\trânic\ cu astfel de semnalmente. Eu cred c\ era Sfânta Parascheva.
Dup\ vreo doi ani am primit darul sfânt al preo]iei.
Pr. T.

***
{tergerea datoriilor

Într-o sâmb\t\, am ajuns la Mitropolie, aproape de sfâr[itul
slujbei. Regretam întârzierea, totu[i m-am bucurat c\ voi participa la
Acatistul Cuvioasei Parascheva. Dorindu-mi s\ stau cât mai aproape,
m-am a[ezat în fa]a icoanei din spatele sfintelor sale moa[te. În timpul
rug\ciunii, am auzit o voce de b\rbat spunând unei tinere: „Nu te
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uita la ei, pune-i direct în geant\!”. Aceea[i voce care-mi atr\sese
aten]ia, mi-a dat [i mie ceva, dar când am vrut s\ v\d ce este, mi-a
strâns mâna, spunându-mi cuvintele de mai devreme [i: „Sunt de la
Cuvioasa Parascheva”. Am sim]it în mâna strâns\ ni[te bani, i-am
primit, dar, când am constatat c\ sunt prea mul]i ([i nu simbolic cum
credeam), m-am ridicat pentru a-i înapoia. În acest timp, l-am v\zut
pe domnul generos împ\r]ind ceva mai multor persoane care intrau
în biseric\.
Am revenit, dându-mi seama c\ cel care d\ruia voia ca totul s\
fie f\cut cu discre]ie, în ascuns, c\ este un om bogat pentru care banii
nu înseamn\ foarte mult. Am fost surprins\: nu mi se mai întâmplase
niciodat\ s\-mi ofere un necunoscut atâ]ia bani, f\r\ a-mi cere ceva
în schimb. Am r\mas cu pumnul strâns, dar, deodat\, am desf\cut banii
înf\[ura]i. Erau 700 de lei; mult peste în]elegerea mea!
Cu o sear\ înainte, m-am gândit la datoriile pe care le aveam [i
îmi doream s\ le pot acoperi. M\ rugasem sfintei s\ pot pl\ti cumva
aceste datorii. Totu[i nu îndr\zneam s\ p\strez banii, ci, mai curând,
doream s\-i pun la cutia milei, ca s\ scap de tulburare. Îmi amintii,
deodat\, de cuvintele [optite: „Pune-i direct în geant\! Sunt de la Cuvioasa Parascheva”.
Ace[ti bani mi-ar fi fost de folos! Erau chiar de la Cuvioasa?
Chiar pentru mine?! Am cerut sfatul p\rintelui duhovnic, care îmi cuno[tea problemele. Am primit sfatul s\-mi acop\r o parte a datoriilor.
Imediat m-am lini[tit, [tiind c\ erau din mâinile Cuvioasei, care
mi-a ascultat rug\ciunile sau ale celor ce s-au rugat pentru mine.
Anonim\

***
Maica Domnului [i Sfânta Parascheva!

Meditez la faptul c\ via]a mea nu ar fi fost aceea[i f\r\ ajutorul
Maicii Domnului [i al Sfintei Parascheva.
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M-am n\scut cu o boal\ a inimii, descoperit\ abia la 20 de ani.
Am fost un copil trist [i însingurat, mai târziu o adolescent\ deprimat\
[i apoi o tân\r\ rebel\. Din fericire, în timpul studen]iei la Ia[i, am
descoperit-o pe Sfânta Parascheva, care m-a sus]inut, m-a ajutat la
examene, m-a p\zit de numeroase ispite [i, cel mai important, m-a
f\cut s\ m\ apropii de Maica Domnului, de care îmi era fric\, la
început, cunoscându-mi p\catele.
Maica Domnului [i Sfânta Parascheva mi-au c\l\uzit pa[ii în
via]\, împlinindu-mi dorin]e incredibile, nemeritate: mi-am revenit
din starea critic\ în care eram, m-am c\s\torit cu un om minunat, m\
bucur de o via]\ frumoas\ al\turi de doi copii s\n\to[i. Din cauza
bolii, nu aveam voie s\ am copii, medicii mi-au prezis un risc mare;
totu[i, am riscat, [tiindu-m\ aproape de Dumnezeu.
Când unul din copii, la vârsta de un an, a c\zut de la 1,5 m cu
capul pe ciment, pierzându-[i cuno[tin]a, iar medicii vorbeau de posibilitatea unei opera]ii la cap, singurul gând al meu era: „Maica
Domnului [i Sfânta Parascheva”. Durerea mea devenise atât de
mare, încât nu eram în stare s\ m\ rog, doar le pronun]am numele.
Am dus copilul la Mitropolie, un preot de la racla sfintei i-a citit rug\ciunile necesare, a luat [i tratament, iar peste o s\pt\mân\ copilul
[i-a revenit. Acum e mare [i înva]\ bine. Avem servicii bune [i toate
acestea sunt o adev\rat\ minune în ziua de azi.
Cea mai mare minune este c\, zilnic, familia mea simte mereu
aproape dragostea [i ajutorul lui Dumnezeu, ie[irea cu u[urin]\ din
situa]ii dificile.
Descoperindu-L pe Dumnezeu, îmi dau seama c\ boala mea de
inim\ a r\mas, [i-i mul]umesc adesea, pentru c\ mi-a îng\duit-o [i,
astfel, m\ str\duiesc s\ fiu mai aproape de El, s\ fac voia Lui,
bucurându-m\ pentru ajutorul [tiut [i ne[tiut.
Anonim\

***
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O pace de nedescris

M\ gândesc c\ toate zilele vie]ii noastre sunt minuni: înc\ de
când vedem lumina zilei cu ochii plini de dragostea mamei, apoi
zilele frumoase, lini[tite, dar [i zilele urâte, dureroase, c\ci suferin]a
este [i ea o mare minune. O minune, pentru c\ prin ea ne apropiem
din ce în ce mai mult de Dumnezeu, [i ne dorim s\ purt\m crucea,
care ne va elibera.
De mic\, îmi doream s\ fiu medic. În clasa a X-a, am avut o
interven]ie chirurgical\ reu[it\, dar cu unele complica]ii. Pe patul de
spital, am hot\rât s\ dau la medicin\, ca s\-i pot ajuta pe cei din jur.
Mi s-a trezit în suflet dorin]a de a m\ dedica slujirii aproapelui, spre
a r\spl\ti iubirea oferit\ de Dumnezeu. Uneori, durerea îmi smulgea
lacrimi de bucurie fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de to]i oamenii.
La terminarea primului an de facultate, m-am îmboln\vit grav [i
am ajuns la psihiatrie: nu m-am putut alimenta, nu am putut dormi,
nu mi-am mai dorit s\ tr\iesc. Medicii mi-au pus diagnosticul:
schizofrenie. Orice medicament administrat nu mi-a schimbat starea
[i n-a avut nici un efect. P\rin]ii m-au luat din spital [i m-au dus la
m\n\stiri din toat\ ]ara, de[i din mo[i-str\mo[i au fost catolici. Treptat
mi-am revenit [i cea mai mare minune a fost c\ am sim]it o atrac]ie
inexplicabil\ fa]\ de ortodoxie. Am g\sit alinare în Ia[i, la Sfânta
Parascheva; la racla ei am sim]it o pace [i o lini[te de nedescris.
Via]a Sfintei m-a luminat, a sim]it c\ sunt vie, c\ îmi vorbe[te [i se
roag\ lui Dumnezeu pentru toat\ lumea. E impresionant s\ sim]i lacrimi izvorâte din adâncul sufletului, lacrimi de bucurie, iubire [i
har. E impresionant s\ vezi credincio[i îngenunchind [i plângând.
Via]a mea s-a schimbat dup\ aceast\ încercare, atât trupe[te, cât
[i suflete[te. Boala a fost un antidot prin care în chip minunat inexplicabil m-am apropiat cu adev\rat de Dumnezeu. Schimbându-mi
concep]ia despre via]\ [i lume, m-am rugat lui Dumnezeu ca prin
mijlocirea Sfintei Parascheva s\ cunosc un b\iat credincios [i ortodox.
Într-adev\r, acum m-am îndr\gostit de un tân\r, de sufletul lui minunat
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care îmi d\ puterea de a merge mai departe. Împreun\ ne dorim o
familie numeroas\. Eu muncesc s\-mi dau examenele finale [i s\
devin un bun medic psihiatru, iubitor de Dumnezeu [i de oameni,
pentru c\ Dumnezeu este Iubire. Iubirea este singurul lucru care
poate schimba sufletul omului!
Emilia, Ia[i

***
Centura de siguran]\ a Sfintei

În toamna anului 2009, pe 13 octombrie, m\ gr\beam s\ ajung
cu ma[ina la o biseric\, unde urma s\ aib\ loc hramul Sfintei Parascheva.
Burni]a, drumul era în lucru, nemarcat, iar eu conduceam adâncit\ în gânduri. Deodat\, ma[ina a pierdut direc]ia, a ie[it din drum [i
s-a rostogolit 1,5 m în jos, în pr\pastie; parbrizul [i geamul lateral s-au
spart, plafonul, de sticl\, nu mai era, iar geanta, telefonul mobil [i o
iconi]\ a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus le-am g\sit în iarb\, dup\
ce au zburat prin plafonul ma[inii.
Am sc\pat f\r\ s\ p\]esc nimic! Doar o zgârietur\ la cap, care a
sângerat pu]in, f\r\ durere, iar a doua zi a disp\rut.
Dup\ accident, am f\cut radiografie la urgen]e [i totul a fost în
regul\. O confirmare a marelui ajutor primit de la Bunul Dumnezeu
este faptul c\, la spitalul unde mi-am f\cut investiga]iile, se afla o
copil\ de 10 ani, care c\zuse pe sc\ri, se lovise la cap [i vomita întruna.
„Doar c\zuse pe sc\ri [i vomita!” M\ consider protejat\ de Cuvioasa
Parascheva, care m-a salvat dintr-un accident atât de serios, cu ma[ina
f\cut\ praf. Cei care au v\zut ma[ina nu î[i pot închipui cum am sc\pat cu
via]\.
Supravie]uirea mea a fost o minune, pentru care îmi exprim
recuno[tin]a fa]\ de Sfânta Cuvioas\, mijlocitoare grabnic\ înaintea
lui Dumnezeu.
Marinela, Timi[oara
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Examenul con[tiin]ei

Sunt mama unei eleve sârguincioase, T.A., care a ob]inut multe
succese în urma rug\ciunilor c\tre Sfânta Parascheva. Am promis
Cuvioasei c\ voi m\rturisi tuturor despre minunile s\vâr[ite celor
care se roag\ sincer, când sunt înv\lui]i în cele mai dificile valuri ale
vie]ii.
Fiica mea, elev\ în clasa a XI-a, a sim]it ajutorul divin la
examene dificile, de limb\ spaniol\ (Euroed), apoi de limb\ francez\
(la Centrul Cultural Francez). În tot timpul desf\[ur\rii examenelor
fiicei mele, am îngenuncheat ore în [ir [i am citit mai multe acatiste
(Sfânta Parascheva, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Ioan Gur\ de
Aur [.a.).
Sunt o mam\ fericit\, fiindc\ am alergat la izvorul viu al mijlocirii Cuvioasei [i atunci când fiica mea suferea dup\ desp\r]irea de
un prieten. A reu[it s\ se vindece [i de aceast\ mare tulburare specific\ tinere]ii.
Anonim\

***
Iubirea de prunci

Nu pot prezenta în cuvinte potrivite câte am primit, dar Sfânta
Parascheva, cunoscându-mi inima, m\ va milui. Nici o cerere n-a
r\mas f\r\ r\spuns.
Când mi s-a n\scut cea de-a patra fiic\, tat\l, nici dup\ câteva
luni, nu s-a uitat la ea, nu [i-a dorit-o. Plin\ de lacrimi de durere, m-am
rugat la Cuvioasa, iar la întoarcerea acas\, mi-am g\sit so]ul jucându-se cu feti]a, devenit\, ulterior, preferata lui.
Alt\ dat\, am venit disperat\ la moa[tele Cuvioasei cu o feti]\
bolnav\ grav care, chiar la ie[irea din curtea Mitropoliei, a dat semne
de îns\n\to[ire. Apoi, am cerut [i am primit ajutorul pentru reu[ita
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copiilor la examene. În toat\ mâhnirea alerg la Cuvioasa [i ea, bun\
[i milostiv\, nu m\ las\. Îi mul]umesc, o sl\vesc [i o cinstesc.
A.M., Ia[i

***
Fata care plânge la racl\

Terminasem facultatea [i fusesem plecat timp de un an cu burs\
în str\in\tate. În timpul facult\]ii m\ îndr\gostisem iremediabil de o
fat\ de o frumuse]e de negr\it. Numai c\ ideile ei erau în flagrant\ contradic]ie cu idealurile mele despre via]\. Era o fat\ curat\ la suflet,
dar mult influen]at\ de persoane care nu erau pe calea cea dreapt\ a
credin]ei. Dup\ dureri [i discu]ii f\r\ sfâr[it, vâzând c\ nu o pot îndupleca din ideile ei fixe, neortodoxe, am hot\rât s\ ne desp\r]im. Ne
iubeam amândoi enorm, dar ideile noastre despre viitor erau complet
divergente. Eu nu puteam s\ m\ abat de la un program de via]\ [i
cugetare pe care îl promisesem lui Dumnezeu înc\ de mic. Anul în
care am fost plecat peste hotare a fost unul în care fiecare clip\ a fost
una de durere [i de dor pentru fata respectiv\. Îmi f\u-risem îns\ o
armur\ de dispre] inventat fa]\ de ea [i refuzam s\ admit c\ înc\ o
iubeam. Totu[i nici o alt\ fat\ de pe p\mânt nu a putut s\-mi fac\ inima
s\ bat\ galopant atunci când o vedeam. Numai gândul la ea [i ziua
aceea era una plin\ de suferin]\.
Când am sosit în ]ar\, m-am dus la Ia[i la moa[tele Sfintei
Cuvioase Parascheva. Eram cu tat\l meu. Ne-am închinat [i eu am
l\crimat la moa[tele sfintei, cu gândul la fata din vis, spunându-i:
Arat\-mi, sfânt\, dac\ aceasta este fata cu care trebuie s\ tr\iesc, cea
pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine. Eram atât de zdrobit de dor
[i de durere încât nici m\car nu credeam c\ o voi mai vedea vreodat\.
În clipa aceea, am sim]it o atingere pe spate: era tat\l meu care
îmi ar\ta ceva cu degetul. La nici un metru, în spatele moa[telor
Sfintei Cuvioase Parascheva, fata pe care o iubeam plângea cu mâna
pe racl\. Dup\ aceea, s-a dus la vasul cu agheasm\ [i a b\ut o can\
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mare de ap\ sfin]it\. A fost r\spunsul pentru întrebarea mea. A[a c\
nu am mai stat pe gânduri. Dup\ ceva timp am sunat-o, ne-am reîmprietenit, ideile ei erau acum clare [i pline de credin]\. Acum
suntem c\s\tori]i [i avem trei copii.
Iosif

***
Buna sf\tuitoare

Am cunoscut-o pe Sfânta Parascheva când am venit s\-i cer personal ajutorul pentru examenul de la sfâr[itul clasei a XII-a. Am luat
o not\ mare. Îmi amintesc c\ am venit cu sora mea; preotul mi-a citit
o rug\ciune [i m-a binecuvântat. Acum termin masteratul [i îmi
amintesc c\ în urm\ cu cinci ani, când am venit la Ia[i, lâng\ ea m-am
bucurat de nenum\ratele binefaceri mari [i mici.
În primul rând, m-a ajutat s\-mi schimb via]a: am un duhovnic [i
gust din bucuria [i din frumuse]ile ortodoxiei. La fiecare examen
veneam aici s\ cer luminarea min]ii, m\ ajuta cum [tia ea, c\ci ce ar
fi fost s\ am numai note mari [i s\ m\ înal]...
I-am sim]it ajutorul Sfintei, la fiecare mic\ cerere: la o tem\ dificil\ m-am chinuit s\ g\sesc vreo idee. I-am cerut Cuvioasei s\ m\ ajute.
A doua zi, am predat tema unui profesor foarte exigent, care mi-a
dat o not\ mare.
M-am rugat pentru sora mea, care avea o boal\ de piele. Împreun\ participam la Paraclisul Sfintei Parascheva, dar [i la Sfântul
Maslu la Sfântul Nectarie. Nu dup\ mult timp, sora s-a vindecat de
boala ei de piele, iar în locurile r\mase f\r\ urme se v\de[te m\re]ia
Doctorului din cer. Sora mea a n\scut o feti]\, Nectaria, în semn de
mul]umire [i dup\ f\g\duin]a f\cut\ în timpul bolii.
Acum, o rog fierbinte pe Cuvioasa Parascheva s\ m\ ajute s\
r\mân lâng\ ea, în Ia[i, c\ci îmi este [i prieten\ [i familie, rostindu-i
adesea: Bucur\-te, buna mea sf\tuitoare!
Elena
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Foamea ca dor de cele cere[ti

În vara anului 1967, d\deam examenul de admitere la o facultate
din Ia[i. Plecasem de acas\ cu foarte pu]ini bani. M\ trag dintr-o
familie modest\, cu cinci copii, f\r\ tat\. Cu trei zile înaintea începerii
examenului, ajunsesem în situa]ia grea de a nu avea ce s\ m\nânc.
Îmi era tot timpul foame.
Plin\ de speran]\, m-am rugat la moa[tele Sfintei Parascheva s-o
ajute pe mama s\ fac\ rost de bani ca s\-[i între]in\ existen]a. La
întoarcerea în c\min, am g\sit pe culoar o cartel\ de mas\ pentru
perioada examenelor (pe numele David Elena).
{tiam c\ nu-i bine s\ m\ folosesc de bunuri ce nu-mi apar]in, de
aceea am l\sat la poarta c\minului un anun] pentru a o restitui p\guba[ei, dar nu s-a prezentat nimeni. Astfel, am folosit cartela [i mi-am
revenit apoi din starea în care m\ adusese foamea.
În 1997, neg\sindu-mi un serviciu, tr\iam din ce câ[tiga so]ul [i
fiul.
Am fost învinuit\ pentru absen]a unei sume de bani din bugetul
familiei. Pentru c\ m\ [tiam nevinovat\, am alergat, plângând, la
Cuvioasa [i am sc\pat apoi de aceast\ jenant\ suspiciune.
În septembrie 2010, am avut mari probleme de s\n\tate. Disperat\, am alergat din nou la Cuvioasa, cu toate c\ locuiam ceva mai
departe de Ia[i. Am reu[it, din nefericire, s\ vin doar de dou\ ori la
Ia[i, în perioada crizelor hepatice [i renale. Am urmat regim alimentar,
nu foarte strict, am folosit tratament naturist, dar acum tr\iesc cu
marea convingere c\, [i de aceast\ dat\, mila Sfintei Parascheva s-a
rev\rsat asupra mea. Astfel c\, în data de 2 februarie 2011, am sim]it
cum o mare greutate ie[ea din organism, iar dup\ dou\ zile, la o nou\
ecografie, rezultatele au fost bune.
Cum voi putea r\spl\ti ceea ce a f\cut Cuvioasa pentru mine?
Maria Iliescu, Boto[ani

***
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Vindecarea de patimi

Ori de câte ori m-am rugat la sfânta racl\ cu preacuratele sale
moa[te, am primit numeroase r\spunsuri pentru familie: m-a izb\vit
de patima desfrâului; mi-a vindecat fiica de epilepsie; i-a prelungit
via]a mamei, de[i avea ciroz\ hepatic\, diabet, cancer; a ridicat-o pe
mama care m-a crescut, na[a de botez, din patul durerii, spre a
merge la sfânta biseric\; m-a ajutat la examene, de[i aveam necazuri
mari; mi-a fost al\turi când am adus pe lume cel de-al treilea fiu,
prin cezarian\, opera]ie considerat\ riscant\ [i pentru mam\, [i pentru
fiu – dup\ spusele medicilor; m-a sprijinit în cump\rarea unei locuin]e;
m-a ajutat la întreprinderea unei afaceri; mi-a vindecat so]ul de o
boal\ grea de inim\.
Zenovia R., Bac\u

***
O zi cât o via]\

Eram student\ în Ia[i [i m\ c\s\torisem cu un teolog. Acesta a
fost visul vie]ii mele, a[a c\ eram fericit\. Îns\ so]ul meu nu voia cu
nici un chip s\ se preo]easc\. Terminase seminarul [i Facultatea de
Teologie de la Bucure[ti. Spunea mereu c\ vrea s\ dea la Facultatea
de Psihologie, c\ nu se simte vrednic de preo]ie, c\ religia este prigonit\ de comuni[ti [i c\ va fi eradicat\ în viitor. Cuvintele lui, spuse
cu o siguran]\ înfrico[\toare, m\ f\ceau întotdeauna s\ plâng. Nu
puteam concepe ca el, care studiase nou\ ani teologia, s\ devin\ psiholog sau orice altceva.
Multe zile am mers la moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva,
unde plângeam mult [i o rugam: „M\icu]\ sfânt\, ajut\-m\ m\car o
zi s\-l v\d preot pe so]ul meu”. Într-una din zile, când m\ întorceam
de la Sfânt\, so]ul meu mi-a zis foarte firesc c\ dore[te s\ cear\ hirotonia, de la Înaltpreasfin]itul P\rinte Iustin, Mitropolitul Moldovei [i
Sucevei. S-a dus [i a cerut o parohie de munte, îndep\rtat\, [i mitropolitul l-a chestionat, l-a cercetat canonic [i apoi l-a programat pentru
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hirotonie. Nu numai c\ o zi l-am v\zut preot, ci de atunci pân\ acum
de 36 de ani sluje[te în fa]a lui Dumnezeu, ridicându-[i mâinile în
altar, pentru a chema pe Duhul Sfânt peste credincio[i. Mul]umesc,
Sfânt\ Parascheva!
Maria, Ia[i

***
Norul negru

Pân\ la vârsta de 21 de ani, n-am cunoscut ce înseamn\ Biserica.
Abia la aceast\ vârst\, am înv\]at rapid „Tat\l nostru”, la îndemnul
colegelor, fiindc\ trebuia s\-l rostesc la cununia religioas\. Tot o
coleg\ m-a îndrumat la Sfânta Parascheva, unde am sim]it schimbarea din via]a mea [i mi-am dat seama c\ m-am ridicat din c\derile
mele. Cinstesc cum se cuvine s\rb\toarea Sfintei, merg, cât mai des
în cursul anului, s\ m\ rog, s\ m\ simt lini[tit\ în preajma Cuvioasei.
O furtun\ dezl\n]uit\, într-o zi de var\, îmi înt\ri sentimentul c\
în Ia[i sunt moa[tele unei mari sfinte. Plecasem de la serviciu, în
timp ce un nor negru se apropia repede de ora[. To]i trec\torii alergau speria]i. Am fost tot timpul cu ochii pe norul negru, care, în
preajma Mitropoliei, s-a rupt în dou\ l\sând acolo un cer senin.
Roadele rug\ciunii le gust [i atunci când fiul meu se afl\ într-o
situa]ie financiar\ grea. Îl trimit la biseric\ împreun\ cu prietena lui,
îndemnându-l: „Du-te, copile, te roag\ cu sufletul, cu inima”. Într-o
s\pt\mân\ a plecat în Italia, g\sindu-[i un loc de munc\ sigur.
Acum sunt fericit\ [i mul]umesc Sfintei Parascheva, simt cum
lacrimile curg f\r\ voie când ies din Mitropolie [i constat c\ am de
toate.
Silvia-Viorica I., 50 de ani, Ia[i

***
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Am sim]it ajutorul Sfintei

În 2009, fiind foarte stresat\ la serviciu, am hot\rât s\ mi-l schimb,
dând examen de admitere la o facultate din ora[, de[i duceam mari
responsabilit\]i familiale, având cinci copii. Am dat pomelnice [i am
f\cut rug\ciuni [i la Mitropolie, unde m-am rugat pentru reu[it\ la
locurile f\r\ tax\ [i am reu[it.
Am mare evlavie la Sfânta Parascheva, care a pl\cut atât de mult
lui Hristos pentru marea ei smerenie [i milostenie. Am observat c\
peste 50 % dintre studen]ii acestui ora[ universitar sunt ajuta]i la
examene, la înv\]\tur\, de Cuvioasa. Ea, care a fugit de m\ririle în[el\toare ale acestei lumi, ast\zi este cinstit\ de mul]i înv\]a]i, boga]i
cu func]ii [i autoritate.
În sesiune, m-am rugat la racla sfintei, al\turi de alte colege,
chiar [i dintre cele de confesiune catolic\.
Am sim]it ajutorul Sfintei [i la serviciu, chiar dac\ au fost [i
câteva ispite [i încerc\ri, pe care le-am dep\[it datorit\ Cuvioasei
Parascheva, aceast\ mare binef\c\toare.
Mihaela P.R., Ia[i

***
Prieten\ cu rug\ciunea

În adolescen]\, prin anii ’70, ascultam fascinat\ relat\rile rudelor
despre minunile pe care Sfânta Parascheva le f\cea cu cei care se rugau
cu credin]\ la moa[tele ei.
Au trecut anii [i am devenit prieten\ cu rug\ciunea, mai ales
c\tre Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfântul Nicolae, Sfântul
Sava [.a. Treceam din când în când [i pe la moa[tele Sfintei Parascheva [i sim]eam c\ sunt iubit\ de Cuvioasa.
Mai târziu, când fiica mea, student\ la Drept, a avut un examen
foarte greu, m-am rugat cu lacrimi la Maica Domnului [i la Sfânta
Parascheva. Examenul era dificil, întrucât cei din comisie îi cople[eau pe studen]i cu numeroase întreb\ri în afara subiectelor de pe
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biletul extras. Astfel, mul]i studen]i picau, oricât ar fi înv\]at. V\zând
pu]ine [anse, m-am rugat cu suspine [i lacrimi, iar noaptea am visat
c\ pe pian se afla Acatistul Sfintei Parascheva. A doua zi, am [tiut ce
am de f\cut: s\ citesc acatistul, s\-i dau fiicei o iconi]\ cu Sfânta [i o
c\rticic\ ce con]inea [i acatistul. Apoi mi-am încurajat fiica.
La întoarcere, fiica mea radia de fericire, spunând c\ a [tiut
foarte bine subiectele de pe bilet, c\ nu i s-au pus întreb\ri suplimentare, iar nota 8 era foarte mare, având în vedere exigen]a, dar [i
nereu[ita multora dintre colegii foarte bine preg\ti]i.
Am mul]umit cu lacrimi Sfintei, sf\tuindu-mi fiica s\ se înso]easc\ mereu de arma rug\ciunii. Acum s-a c\s\torit, are un copil [i
]ine în cas\ icoana Sfintei, care a ajutat-o în multe încerc\ri.
Am certitudinea c\ Sfânta Parascheva a f\cut [i multe alte minuni în via]a mea. Aveam o societate privat\ la care ]ineau contabilitatea ni[te persoane necinstite, incompetente. Au f\cut mari încurc\turi, încât exista riscul s\ fie lichidat\ [i cu mari penaliz\ri. Când li
s-a cerut situa]ia contabil\, nici nu mai r\spundeau la telefon.
Am început rug\ciuni de ajutor la Sfânta Parascheva, citind
acatistul. Minunea a avut loc chiar în ziua de 14 octombrie, când am
primit situa]ia contabil\. Iat\ în ce chip minunat lucreaz\ Dumnezeu
prin sfin]ii Lui!
{i în alte împrejur\ri dificile am biruit prin rug\ciune.
P.A.

***
Unde este Dumnezeu nu este nici o lips\

De[i m\ v\d înc\rcat de p\cate, m\ mir cum, în aceste vremuri
tulburi, Sfânta s-a milostivit s\ reverse ajutorul râvnit: am intrat la o
prestigioas\ facultate din Ia[i, am luat burs\ pentru rezultate bune la
înv\]\tur\, m-a sprijinit s\ ies dintr-o rela]ie de patru ani care-mi
adusese o depresie profund\.
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Sfânta, prin ruga ei curat\ c\tre Domnul, mi-a luminat calea,
transformând în bine situa]iile rele [i convingându-m\ c\ unde este
Dumnezeu nu mai este nimic lips\.
~n aceast\ perioad\ de criz\, sfânta mi-a ajutat familia, mai ales
c\ sunt student în alt ora[, iar p\rin]ii au o situa]ie modest\. Prin mila
Sa, prin ruga Sfintei, Domnul ne hr\ne[te [i ne îndestuleaz\ chiar ca
pe p\s\rile cerului. Consider c\ o minune din via]\ o po]i vedea chiar
[i cu mâinile la ochi, de[i nu e[ti fa]\ în fa]\ cu ea, c\ nu ar înc\pea în
cuvinte s\ exprimi sentimentele tr\ite. Mul]umesc Sfintei c\ mi-a
deschis ochii [i am v\zut mâna divin\ în via]a mea. F\r\ ajutorul ei
nu a[ fi izbutit.
Anonim

***
Darul de copii

Cuvioasa Parascheva a fost [i este ajutorul meu. ~n orice problem\ m-am rugat la sfintele moa[te, am primit sprijin.
Am sus]inut, în Ia[i, multe examene, nu am pierdut nici unul,
oricât de greu ar fi fost, pentru c\ niciodat\ nu am mers la un examen
f\r\ s\ m\ rog la Maica Parascheva. Dup\ c\s\torie, ne-am dorit
copii.
Într-o dup\-amiaz\ din luna decembrie, cu pu]ini credincio[i în
Mitropolie, am avut destul timp s\ m\ rog cu lacrimi la sfintele
moa[te pentru darul de copii. Minunea s-a întâmplat pe 5 octombrie
anul urm\tor, când am n\scut o feti]\ s\n\toas\ [i frumoas\, Parascheva. Acum are 29 de ani. Dup\ trei ani, tot în decembrie, a venit
pe lume [i un b\iat, {tefan.
Vin mereu la Ia[i, nu doar când am necazuri. M\ rog la moa[tele
Sfintei, las pomelnic [i plec de aici cu bucuria în suflet c\ totul va fi
bine. Îi mul]umesc Cuvioasei pentru tot.
Elena

***
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Ajut\toarea celor p\gubi]i

Am absolvit Medicina în 2008. Sfânta Cuvioas\ M\icu]\ Parascheva mi-a purtat de grij\ în orice problem\: cu gazda, cu facultatea,
cu examenele, când mi-a fost mama bolnav\. Este a[a cum se spune
[i în Acatistul ei „grabnic folositoare”.
Un moment decisiv, când cu adev\rat Dumnezeu mi-a ar\tat
puterea d\ruit\ sfin]ilor S\i, a fost prin anul 2003. Era în sesiunea de
iarn\ [i venisem, ca de obicei, s\-i mul]umesc Sfintei pentru ajutorul
dat. Sim]eam c\ îmi ascult\ rug\ciunile, chiar dac\, poate, nu m\
preg\tisem cum mi-a[ fi dorit. Îns\ aveam [ansa ori de un examinator
mai indulgent, ori de subiecte bine cunoscute.
Odat\, stând la rând pentru a-i mul]umi Sfintei, am fost martor\
a prezen]ei, în spatele meu, a unei demonizate: aceasta a început s\
fac\ a[a de r\u, doar când punea mâna pe racl\. Când se retr\gea de
lâng\ racl\, î[i revenea, dar când era rugat\ s\ priveasc\, nu s\ ating\
sfintele moa[te, ap\reau manifest\rile demonice care i-au speriat [i
pe preo]i.
Din acea zi era clar c\ trebuia s\ m\ înt\resc în credin]\ [i s\ o
cinstesc pe Sfânt\
Dintre minunile din via]a mea o relatez pe aceea din vara anului
2009. Cu o lun\ înaintea nun]ii mele, în apartament se f\cea cur\]enie.
Fiind var peste tot, bijuteriile [i banii casei au fost puse într-un portofel, care, în scurt timp, a disp\rut. Vreo dou\ zile, împreun\ cu
mama, recent întoars\ din str\in\tate, ne-am rugat, dispera]i, iar
minunea nu a întârziat. Ne-am pomenit cu vizita unui vecin, care a
adus portofelul g\sit de administratorul blocului. În portofel era buletinul mamei, iar celelalte erau intacte.
Sl\vit s\ fie Dumnezeu întru sfin]ii S\i. Multe alte minuni a
s\vâr[it Sfânta Parascheva cu noi, pe care, dac\ m-a[ apuca s\ le
scriu, probabil mi-ar trebui zile. Închina]i-v\ cu n\dejde [i credin]\
la racla cu sfintele ei moa[te [i ve]i vedea cât\ putere are rug\ciunea
ei c\tre Dumnezeu. Citi]i-i acatistul... tare mult ajut\!
D.C.

144

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Lacrimi amare

Sunt o femeie simpl\, c\s\torit\, cu doi copii [i un so] dificil, un
tiran.
Îmi duc cu greu crucea; de[i am c\zut de nenum\rate ori, m-am
ridicat, pentru c\, în lupta asta, n-am fost singur\. Mi-am plecat
genunchiul la rug\ciune, [i m-am rugat cu lacrimi amare la M\icu]a
Domnului, la Sfânta Parascheva. De fiecare dat\, ruga a fost balsam
pe suflet. Am venit la Cuvioasa ca la cineva drag, cu care s\ vorbesc,
s\-i spun nemul]umirile, lipsurile, necazurile sau s\-i mul]umesc.
Am fost grav bolnav\, sl\bit\, stresat\, adus\ la spital, dar întoars\
acas\ pe picioare. Când nu mai credeam c\ mai prind ziua de mâine,
din cauza lipsurilor [i b\t\ilor, m-a p\zit Dumnezeu de un sfâr[it tragic.
M-am mângâiat cu rezultatele bune ob]inute de copii la examene.
La serviciu, am avut multe încerc\ri [i schimb\ri majore, c\rora
nu le f\ceam fa]\, dac\ nu veneam la Sfânta Parascheva.
Tr\iesc cu speran]a c\ Sfânta îi va ajuta pe copii s\-[i g\seasc\
de lucru, ca s\ se vindece [i rana aceasta de mam\ îngrijorat\.
Anonim\

***
Nop]ile cu acatist

M-am bucurat de nea[teptate binefaceri prin rug\ciune [i post.
Când copilul meu avea doar [ase luni, mie mi s-a depistat un
nodul mamar. Dup\ trei ani, mi-a reu[it opera]ia de extirpare. Din nou,
dup\ zece ani, am intrat în panic\ din cauza unui alt nodul, foarte
dureros. Dureroas\ era [i constatarea so]ului meu c\, dac\ sunt credincioas\, de ce m-am îmboln\vit. Am t\cut, am dat un acatist la
Sfânta Parascheva, m-am trezit la miezul nop]ii [i am citit, timp de
trei nop]i la rând, acatistul Sfintei.
Incredibil: dup\ cinci zile, când mi-am palpat sânul pentru a
vedea dac\ nodulul a mai crescut, acesta disp\ruse.
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Dup\ prima opera]ie mi s-a spus c\ am r\mas steril\. Am f\cut în
zadar tratament. Eu [i so]ul meu îns\ am citit la miezul nop]ii Acatistul Acoper\mântului Maicii Domnului în timpul Postului Mare,
iar dup\ Pa[ti am r\mas îns\rcinat\.
Tot prin rug\ciuni, eu [i so]ul meu (care de mici am fost orfani
de tat\) am reu[it s\ ne mut\m din garsoniera în care st\team cu cei
doi copii, într-un apartament.
Prin post negru [i rug\ciune, eu, institutor la o gr\dini]\, am terminat Colegiul universitar. Am mare evlavie la Sfânta Parascheva,
iar so]ul meu la Sfânta Teodora de la Sihla.
Într-un timp, so]ul a r\mas f\r\ serviciu. Eram îngrijora]i, pentru
c\ aveam de pl\tit rate. Afla]i într-un pelerinaj la m\n\stirile din
Moldova, chiar la coborârea de la pe[tera Sfintei Teodora, so]ul, cu
lacrimi de bucurie, a primit un telefon prin care s-a rezolvat problema serviciului.
Elena V., Ia[i

***
Bani de mâncare

Pe 16 ianuarie 2010, dup\ Sfânta Liturghie [i citirea acatistului
Cuvioasei, dup\ obicei, s-a continuat cu diferite rug\ciuni pentru
s\n\tatea [i folosul credincio[ilor. În acest timp, eu, student\ la Conservator în anul III, m\ rugam la capul Sfintei pentru s\n\tate [i ajutor
la examene, fiindc\ se apropia sesiunea de iarn\.
În diminea]a aceea m\ spovedisem. Duhovnicul m\ trimisese s\
m\ închin la sfintele moa[te, de[i eu f\ceam aceasta aproape zilnic,
f\r\ îndemnul cuiva. Eram nelini[tit\, pentru c\ cheltuisem ultimii
bani pe transport [i mai era o lun\ [i jum\tate pân\ la primirea
bursei. Nu primeam din alt\ parte sus]inerea financiar\ necesar\.
În timp ce m\ rugam, a venit un domn, mi-a strecurat în mân\
ni[te bani „în numele Cuvioasei”, apoi s-a îndreptat c\tre doamna de
al\turi, care de asemenea se ruga, plângând, în genunchi în fa]a icoanei.
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Uimit\, n-am fost în stare s\ scot un cuvânt, iar primul gând ce
mi-a trecut prin minte a fost: „Oare ar\t a[a de r\u, încât omul acela
a f\cut mil\ cu mine?”. Eram totu[i îmbr\cat\ bine. Omul acela
disp\ruse în câteva clipe.
În timp ce m-am v\zut ]inând strâns în mân\ cei 50 lei, am fost
întrebat\ de doamna de al\turi câ]i bani i-a dat domnul acela. S-a
uitat mai bine în palm\ [i a constatat c\ avea 100 lei. La fel de uimit\
era [i doamna aceea, care primise 700 lei – sum\ pe care o datora
cuiva [i pentru care se rugase Sfintei s-o ajute.
Nespus de impresionate de acest grabnic ajutor, amândou\ au
mul]umit Sfintei în genunchi.
Valentina

***
Pelerinaj în fiecare an

Dezv\lui câteva piedici pe care le-am avut, dar [i numeroasele
bucurii prin pelerinajele la moa[tele Cuvioasei Parascheva.
În 1997, m-am aflat într-o situa]ie material\ foarte grea: f\r\
bani, f\r\ cas\, cu multe datorii [i cu o feti]\ de între]inut la [coal\.
O cuno[tin]\ mi-a propus s\ merg pe 14 octombrie la Ia[i. Nu
aveam bani de c\l\torie, îns\ prin generozitatea unui preot am ajuns
la sfintele moa[te. Aici, din cauza aglomera]iei, era pe punctul de a
nu putea s\ m\ închin la sfânta racl\. Tot prin mijlocirea unui preot
am reu[it, deoarece m-am rugat cu lacrimi s\ nu tr\iesc durerea de a
fi str\b\tut în zadar atâta cale.
De atunci, via]a mi s-a schimbat: am g\sit de lucru, ca vânz\toare, la un magazin din Turcia [i am izbutit s\-mi pl\tesc datoriile.
A doua oar\ am prins curaj [i am venit singur\, cu trenul, la Ia[i.
M-am umplut de bucurie duhovniceasc\ [i m-am reîntors acas\ în
aceea[i zi.
Când mi-am propus împreun\ cu alt\ prieten\ s\ vin a treia oar\,
am gustat din durerea unei boli, dar [i din mâhnirea c\ n-am fost în
stare s\-i mul]umesc direct Sfintei.
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În urm\torul an, ca pensionar\, am avut bilete de c\l\torie cu reducere, dar acestea mult timp nu au fost de g\sit. Riscând s\ pl\tesc
integral biletele, m-am hot\rât s\ plec, dar, spre bucuria mea, le-am
g\sit în ultimul moment.
M-am hot\rât s\ dep\[esc toate obstacolele, ca s\ ajung în fiecare
an la Sfânta Parascheva, pentru c\ mereu mi s-au împlinit dorin]ele:
a g\sit de lucru [i fiica mea, în Germania, am primit, prin testament,
o cas\ [i am câ[tigat ni[te procese grele.
Maria Blidaru, Arad,

***
În ]ara sfin]eniei

Sfânta Parascheva mi-a dat ajutor de foarte multe ori. Printre
altele, cel mai important a fost c\ Dumnezeu m-a învrednicit s\ intru
în ob[tea monahal\, atunci când p\rin]ii nu-mi d\deau încuviin]area.
Nu demult, tot prin mijlocirea Cuvioasei, am ajuns la Ierusalim,
un loc sfânt, visat de foarte mult timp. Dup\ ob]inerea binecuvânt\rii,
nu aveam banii necesari pentru acest pelerinaj. Am sim]it atunci c\
numai cu o minune pot fac rost de ei doar într-o lun\.
Sfânta Parascheva, „grabnic ajut\toare”, mi-a scos în cale oameni aproape necunoscu]i, la care nu aveam nici o datorie, c\rora nu
le-am cerut nimic, ci mi-au d\ruit bani, auzindu-m\ ce înfocat\ dorin]\ am de a p\[i pe Locurile Sfinte. Îi pomenesc cu drag în toate
rug\ciunile pe binef\c\torii mei.
Mul]umesc Sfintei Parascheva, care va r\mâne o fereastr\
deschis\ c\tre Dumnezeu, în toate nevoile, necazurile [i ispitele (...)
pe marea acestei vie]i.
Pamfilia Domnica Andrei, Agapia

***
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Sfintei i-a fost drag\ mama

Mi-a decedat mama, Rachila, pe 14 octombrie 1999, la vârsta de
49 de ani. A fost o femeie cu un suflet atât de bun, încât, dac\ cineva
îi cerea ceva [i nu avea, împrumuta de la altcineva [i nu l\sa pe
nimeni f\r\ ajutor. La înmormântarea ei au venit persoane cu totul
necunoscute, care pomeneau de binefacerile ei de neuitat.
{tiu c\ acolo, în ceruri, Sfânta Parascheva are grij\ de mama
mea. {i preotul din sat a men]ionat c\ nu-i o simpl\ coinciden]\ c\
mama s-a stins pe 14 octombrie, deoarece „Sfintei i-a fost drag\
mama”. Acum, m\ rog s\ vegheze asupra noastr\, a tuturor, a[a cum
a vegheat [i ultimele ceasuri din via]a mamei.
S\ m\ ierta]i dac\ aceste rânduri nu sunt ceea ce ar fi trebuit s\
scriu, îns\ [tiu c\ Sfânta Cuvioas\ Parascheva a fost [i este în familia
noastr\ [i în via]a noastr\.
Veronica, Suceava

***
Cupolele de la Mitropolie

M\rturisesc c\ am tr\it multe momente deosebite ajutat\ de
Sfânta Parascheva:
Odat\, c\l\torind spre Ia[i cu microbuzul, nu mi s-a dat la timp
restul de bani la plata biletului. Când mi-am amintit, am revenit la
autogar\. În drum, z\rind cupolele de la Mitropolie, am f\cut semnul
Sfintei Cruci, zicând: „Cuvioas\ drag\, te rog, ajut\-m\ s\-mi recuperez banii”. Într-adev\r, la birourile autog\rii a fost apelat [oferul,
iar eu mi-am recuperat foarte repede banii. Am avut probleme de
s\n\tate. Dup\ consultarea unui specialist, bineîn]eles, am îngenuncheat la Cuvioasa, cerând ajutorul. Spre surprinderea medicului, interven]ia chirurgical\ a decurs foarte bine, iar în prezent nu am decât
ni[te simptome fire[ti oric\rei opera]ii.
Anca-Elena
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M-am mutat în Ia[i pentru Sfânta Parascheva

Cu pa[i înce]i, nesiguri, dar cu speran]a în suflet, m-am îndreptat
spre tine, Maic\ Parascheva. Ceva sau poate cineva de acolo de sus
îmi spunea: „Apropie-te, ajutorul t\u aici va fi!”. {i minunea s-a produs...
Maica Parascheva, parc\ [tiind necazurile [i suferin]ele mele, lacrimile care în fiecare zi îmi sp\lau fa]a, mi-a trimis o raz\ care îmi
lumineaz\ ochii atunci când necazurile m\ acoper\.
Î]i mul]umesc, Maic\ Parascheva, pentru minunea pe care ai
f\cut-o pentru mine, î]i mul]umesc pentru ajutorul imens pe care mi
l-ai dat [i, mai ales, pentru faptul c\, atunci când eram în pragul disper\rii, mi-ai întins o mân\, parc\ spunându-mi: „Ridic\-te, [terge-]i
lacrimile [i încearc\ s\ zâmbe[ti, încearc\ s\-i în]elegi pe cei din
jurul t\u cu calm [i r\bdare!”.
{i iat\ c\, în sfâr[it, Maic\ Parascheva c\l\uzindu-mi pa[ii, luminându-mi clipele de nelini[te [i disperare, am ajuns s\ trec acel
prag al suferin]ei, îndreptându-m\ spre acea unic\ raz\ de soare pe
care mi-ai trimis-o.
N-a[ fi reu[it, poate, dac\ lâng\ mine n-a[ fi g\sit un om, un om
simplu, unic prin felul de a fi, un sfânt, care prin încuraj\rile, prin
sfaturile lui în]elepte, mi-a ridicat privirea umilit\ de necazuri, încercând s\ m\ fac\ s\ zâmbesc.
Acest preot slujitor al Catedralei ce mi-a redat încrederea în
via]\ a f\cut totul ca s\ uit de toate necazurile [i mi-a redat optimismul [i speran]a de mai bine. De multe ori, cople[it\ de necazuri,
uitam c\ este în preajma mea, dar tres\ream când îi auzeam acel glas
ce nu se poate confunda, un glas divin trimis de o mân\ cereasc\
pentru a te face fericit prin binecuvântarea sa.
Încerc ast\zi s\-mi adun gândurile [i, cu speran]a în suflet, cu
zâmbetul pe buze, s\-]i mul]umesc înc\ o dat\, Maic\ Parascheva,
pentru ajutorul imens pe care mi l-ai dat de multe ori, ca atunci când
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nepotul meu Andrei avea o problem\ de vorbire [i avea emo]ii la
examene la facultate [i nu le putea trece [i, venind la tine, a luat toate
examenele. Fiica mea Gabriela de la Bârlad, din cauza unor întâmpl\ri nefericite din via]a ei, avea patima alcoolului [i nu se putea l\sa
de ea. Venind la Cuvioasa Parascheva s-a vindecat. Iar eu nu m\ mai
despart de racla Sfintei Cuvioase Parascheva, venind în fiecare zi la
Mitropolie, rugându-m\ la fiecare slujb\ pentru acest lucru [i mutându-m\ în Ia[i, pentru a fi mai aproape de racla Sfintei Cuvioase
Parascheva; [i nu cred c\ va exista zi în care s\ nu vin la Sfânta, îngenunchind lâng\ a sa racl\.
Andrei, Gabriela [i Clemansa

***
Basorelieful Sfintei

Am visat-o pe Sfânta Parascheva cu mult timp înainte de a veni
la sfânta racl\. Îmi vorbea. Era blond\, cu ochii alba[tri sau verzi [i
în hainele pe care le are acum în racl\. Când am ajuns la Ia[i, am
avut surpriza s\ v\d chipul din vis identic cu basorelieful de pe sfânta
racl\.
Mihaela-Simona

***
M\icu]a milostivirii

Despre Cuvioasa Parscheva eu nu [tiam nimic. Întrucât suntem
greci [i tr\im în Grecia, aflasem numai despre Sfânta Muceni]\ Paraskevi.
Sus]ineam pentru a doua oar\ examenul de bacalaureat [i de la
înv\]at obosisem foarte mult. Ajunsesem s\-mi zic c\ nu merit\ s\
tr\ie[ti, nu exist\ Dumnezeu, [i m\ gândeam s\-mi pun cap\t zilelor.
Astfel de gânduri îmi treceau prin minte, oricum nu pozitive.
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Într-o sear\, am renun]at cu totul la ideea de Dumnezeu, de existen]\ a lui Dumnezeu [i, plângând, ziceam: „Nu cred în Dumnezeu,
nu cred c\ El exist\”. A[a plângând, am adormit total dezam\git\ [i
cu gândul ca a doua zi s\ fac ceea ce voiam eu: fie s\ le las pe toate
balt\, fie s\-mi pun cap\t zilelor. Noaptea îns\ am v\zut ceva în vis,
care mi-a r\mas în minte. Când, a doua zi, m-am trezit, am alergat la
mama mea, râzând. Îmi amintesc de faptul c\ râsul meu era ceva cu
totul deosebit, ca [i expresia fe]ei mele. Dac\ înainte de culcare eram
s\lbatic\, distrus\ de înv\]atul pentru bacalaureat, a doua zi eram cu
totul lini[tit\ [i bucuroas\. Deci am trezit-o pe mama mea foarte
devreme [i îi zic: Mam\, exist\ o Cuvioas\ Parascheva? Îmi zice:
Nu, numai Muceni]a Paraschevi, nu am auzit nimic despre Cuvioasa
Parascheva. Am început s\ c\ut\m icoane, sinaxare pentru a vedea
dac\ exist\.
I-am povestit visul meu: m\ aflam într-o camer\ mic\, o chilie
de maic\, în care existau un pat de lemn c\lug\resc, f\r\ saltea, [i o
icoan\. Intru în\untru. Locul era întunecat. Intru deci [i v\d icoana
cu un chip de sfânt\. M-am închinat la ea [i am mers s\ o s\rut.
Toate acestea în vis. Când am s\rutat icoana, chipul a zâmbit. În
acea clip\ a ie[it din icoan\ o tân\r\. Era îmbr\cat\ în negru, cu o
n\fram\ pe cap. Nu [tiu, de fapt, dac\ era o n\fram\ sau p\rul ei, care
sem\na cu n\frama. Era nemaipomenit de frumoas\, foarte tân\r\, de
o frumuse]e inimaginabil\. Îmi spune: Stai aici, ca s\ vorbim. Ne-am
a[ezat. Ziceai c\ m\ cunoa[te, c\ este o cunoscut\ de-a mea, nu [tiu,
sora mea... Ne-am a[ezat pe acea scândur\ [i a început s\-mi vorbeasc\. M-a întrebat dac\ vreau s\ devin maic\. Îi zic: Eu, maic\?!
Eu am vrut s\ m\ sinucid. Am început s\ le reneg pe toate. Eu s\ m\
fac maic\?! Nu, zic, nu vreau. Îmi zice: De ce? Du-te la o m\n\stire.
Îi zic: Merg la stare]a noastr\, în Panorama. Nu, îmi zice, s\ nu
mergi acolo, du-te undeva mai departe. Zic: De ce? Aceast\ stare]\ [i
m\n\stirea îmi sunt foarte dragi. Zice: Vreau s\ mergi undeva, mai
departe [i s\ r\mâi timp de trei zile. Îmi amintesc c\ era a[ezat\ [i m\
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încuraja. Eram al\turi una de alta, îmi d\dea curaj [i îmi vorbea
încontinuu. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este aceast\ întrebare: Vrei s\ te faci maic\? Zic: Ca tine? Da, îmi zice, ca mine. Zic:
Nu, nu... Zice: Hai, du-te trei zile undeva, departe. Acestea mi le
amintesc. Nu am re]inut nimic altceva, dar îmi vorbea, îmi vorbea
f\r\ încetare. Îmi spunea multe. La sfâr[it, a reintrat în icoan\, dup\
cum a [i ie[it. S-a ridicat [i a intrat în icoan\. Am s\rutat-o [i asta a
fost. Acesta a fost tot visul. De atunci, via]a mea s-a schimbat, adic\
mi-a dat atâta for]\, atâta credin]\...
M-am ridicat [i l-am sunat pe duhovnicul meu [i am cerut s\-mi
vorbeasc\ despre ea. Nu [tia nimic despre ea. Am început s\ citim
prin sinaxare, s\ o c\ut\m [i, în cele din urm\, am aflat c\ exist\ o
biseric\ a ei în Kalikratia. Am mers acolo cu to]ii, cu Teodor, cu
sora mea. Am g\sit biserica. Când am ajuns acolo, parc\ ne a[teptau.
Preotul de acolo, din Kalikratia, imediat ce ne-a v\zut, a venit s\ ne
ofere c\r]i. O primire de spuneai c\ m\ cunosc. Nu m\ [tiau. A[a,
simplu, mi-au dat c\r]i: Veni]i, s\ afla]i despre Cuvioasa! A[a am
auzit eu despre ea. Apoi, am aflat c\ este cunoscut\ [i în Nea Epivata. {i acolo, la fel, cu p\rintele. Exist\ o icoan\ în Sfântul Altar
care seam\n\ foarte mult cu cea pe care am v\zut-o eu. O iubesc
foarte mult. {i acum merg acolo.
Ce este mai impresionant în toat\ istoria asta, dincolo de cele
amintite, care au constituit o minune pentru mine, a fost faptul paradoxal c\, atunci când am mers la Ia[i, am auzit despre o întâmplare,
care de fapt era a mea. Era vorba despre o tân\r\ de 24 de ani c\reia
în timpul examenului de bacalaureat Sfânta Parascheva i-a dictat totul.
Aceasta era via]a mea. Atunci când am sus]inut bacalaureatul am
scris la un obiect [i to]i mi-au spus c\ nu am scris bine. Deci, m-am
aruncat pe pat, am început s\ plâng [i am zis: Nu mai continuu, nu
m\ mai intereseaz\, gata... În cele din urm\, a doua zi, am mers cu
cartea Sfintei Parascheva, care are [i icoana ei, la piept [i am a[ezat-o
lâng\ mine. Datorit\ plânsului [i stresului de la examen, mintea mi
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se înce]o[ase, dar am început s\ o privesc [i ea îmi vorbea. Când am
ie[it afar\, am zis c\ nu am scris nimic, pentru c\, într-adev\r, nu
puteam gândi, iar mintea mea nu era destul de clar\ pentru a m\ concentra, dar Sfânta, în interiorul meu, îmi dictase fiecare cuvânt, s\
zicem: „[i”, „acesta” ... A[a s-au format paragrafele. Când s-au afi[at
rezultatele, am v\zut c\ scrisesem foarte bine [i a[a am trecut. O am
permanent drept ajutor, adic\ în memoria mea imaginea ei se
p\streaz\ foarte pregnant.
Apoi am f\cut o promisiune: Sfânta mea, într-o zi voi veni s\ te
v\d! Spuneam: voi merge anul acesta, voi merge la anul, peste un
timp, dar am v\zut c\ nu se putea. Stabileam cu prietenii mei s\ mergem. Vom merge, vom merge... În cele din urm\, nu am mai rezistat. Trebuia s\ merg. A[a, am început s\ cer unei prietene, apoi
unui cunoscut s\ m\ înso]easc\. Nimeni nu putea. Am întrebat-o [i
pe prietena mea, Antonia, [i aceasta mi-a zis da imediat. Exact în
dou\ zile s-au rezolvat toate. Nu aveam nici pa[apoarte, nici vize,
nimic. Nu cuno[team pe nimeni. Aveam doar telefonul unui p\rinte
de la Catedrala din Ia[i pe care îl primisem de la o cuno[tin]\. Nici
nu am în]eles cum în dou\ zile am [i ajuns. A fost de necrezut. Când
am ajuns acolo, am avut parte [i de o primire frumoas\. {i acest lucru
a fost incredibil. Adic\, s\ mergem astfel [i s\ fim primite cu atâta
dragoste, a fost tot de la Sfânta Parascheva. F\r\ s\ fim cunoscute,
am primit atâta dragoste [i ni s-au deschis toate drumurile. Dac\ nu
era Sfin]ia Sa, nu am fi putut s\ ne închin\m, întrucât a[teptau la
rând mii de oameni. Ar fi trebuit s\ a[tept\m o s\pt\mân\ pentru a ne
închina. Nu am fi avut timpul necesar. Era nevoie de cineva s\ ne
ajute. A[a am ajuns acolo [i ne-am închinat la Cuvioasa. Când am
atins-o, nu-mi venea a crede ochilor. Am sim]it c\ este a mea. Dar
cred c\ vorbesc cu mândrie. Nu este a mea, ci este fiica lui Hristos,
iar eu m-am învrednicit s\ o ating. A fost o minune. Totul a fost o
minune. Slav\ lui Dumnezeu! Lui I-a fost mil\ de mine, care
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ajunsesem la o asemenea c\dere, [i a trimis-o pe fiica Sa pentru a m\
înt\ri.
Evanghelia Drugala, Tesalonic*

***
Florile pentru mama

Pe 22 mai 2009, venind de la serviciu, în drum spre cas\, am trecut
pe la Catedral\. La ie[ire, o doamn\, v\zându-m\ ab\tut\, mi-a oferit
un frumos buchet de flori. M-a[ fi mul]umit cu un singur fir, dar,
dup\ insisten]e, l-am primit, mai ales când mi-a spus c\, la rândul ei,
îl primise în biseric\, de la Cuvioasa Parascheva.
* Evanghelia Drugala este o tân\r\ pe care am întâlnit-o la Ia[i în 1999, la
hramul Sfintei Parascheva. Pe 13 octombrie, P\rintele Arhimandrit Timotei
Aioanei, slujitor la Catedrala Mitropolitan\, m-a sunat pentru a m\ ruga s\ ajut
dou\ persoane din Grecia s\ se închine la moa[tele Cuvioasei. La ora stabilit\,
dou\ tinere, Evanghelia [i Antonia, ajung la Catedral\. Dup\ cum facem în cazul
tuturor str\inilor veni]i s\ se închine la sfintele moa[te, le-am introdus în fa]\
imediat. Se închin\ Antonia. Nimic neobi[nuit. În momentul în care s-a apropiat
Evanghelia, mi-am dat seama c\ este vorba de altceva. Expresia fe]ei, lacrimile
de fericire îmi ar\tau c\ în sufletul ei se petrece ceva cu totul deosebit.
Dup\ ce s-au închinat, Evanghelia mi-a povestit despre interven]ia Cuvioasei
Parascheva în momente cruciale din via]a ei. Aceea[i întâmplare mi-a relatat-o [i
în luna aprilie a anului 2000, când am vizitat-o la domiciliul ei din Tesalonic.
Atunci am înregistrat interviul de fa]\. Acesta a fost prezentat [i în cadrul emisiunii „M\rturii duhovnice[ti”, pe care o realizam în acea perioad\ la Radio Trinitas.
Acum, Evanghelia, c\s\torit\ cu Teodor, de care aminte[te în interviu, este
mam\ a doi copii. O are protectoare pe Sfânta Parascheva, ceea ce o determin\ ca
în fiecare an s\ ia parte la slujbele ei de hram s\vâr[ite în Noua Kalikratia [i în
Noua Epivata. Aceste dou\ localit\]i situate în apropierea Tesalonicului ad\postesc greci refugia]i din satele unde s-a n\scut [i, respectiv, a murit Cuvioasa
Parascheva, aflate nu departe de fostul Constantinopol, actualul Istanbul. Evanghelia a realizat ulterior c\ m\n\stirea unde o sf\tuise Cuvioasa Parascheva s\
mearg\ pentru trei zile a fost tocmai Mitropolia de la Ia[i, „casa” acesteia de
aproape patru sute de ani.
Antonia, înso]itoarea Evangheliei, s-a c\lug\rit la o m\n\stire de maici din
cartierul Panorama al Tesalonicului, amintit\ în interviu. (Pr. Petru Sidoreac)
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Acas\, mama a primit bucuroas\ florile. Era ziua ei, [i avea candela aprins\ la icoana Cuvioasei, de[i nu face un obicei din asta.
Abia atunci, am în]eles de ce femeia necunoscut\ îmi oferise, f\r\ motiv,
aparent, florile de la Cuvioasa. Mi-am repro[at c\ uitasem de ziua
mamei, fiind împresurat\ de multe griji.
„Dar Cuvioasa nu uitase (...). A fost lucrarea Sfintei Parascheva,
care are mult\ dragoste pentru cei ce o cinstesc.”
Daniela, Ia[i

Alte minuni

Dup\ mul]i ani de r\t\cire, Dumnezeu mi-a ar\tat calea cea dreapt\.
Sfânta Parascheva mi-a ar\tat c\ este aici cu noi când o chem\m.
Rugându-m\ [i stând cu mâna peste sfintele ei mâini, am sim]it
dou\ împuns\turi, prima mai puternic\, zdruncinându-mi mâna din
um\r, a doua mai slab\, la foarte scurt\ diferen]\ una de alta. Am
considerat c\ mâna mea era grea de p\cate [i m-a respins. Dar [i
a[a... este un semn c\ se afl\ acolo. S\ fie de folos credincio[ilor!
Anonim

***
Multe minuni a f\cut Sfânta Parascheva pentru mine. Odat\ am
venit s\ mul]umesc pentru ajutor. Am atins mâinile [i i-am mul]umit
cu ochii închi[i, din tot sufletul. Atunci am sim]it mâna sa mi[cându-se
deslu[it. M-am speriat [i am deschis ochii. De atunci am sim]it-o ca
o prezen]\ în via]a mea. Mereu când m\ simt stresat\ vin [i m\ rog
din tot sufletul [i mereu primesc r\spuns la rug\ciuni.
Anonim\

***
Vin de 20 de ani la Cuvioasa Parascheva. Dup\ moartea so]ului,
mi-am crescut cu greu singura feti]\, de care Sfânta Parascheva a
avut grij\ s\ fie s\n\toas\, s\ înve]e bine [i s\ ajung\ un om reu[it.
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M\ rog mereu s\-mi fie al\turi la problemele de s\n\tate [i la învingerea dificult\]ilor ce-mi apar în via]\.
Anonim\

***
Ori de câte ori am cerut ajutorul Sfintei Parascheva, l-am primit.
În sesiunea de examene am primit bucuria reu[itei.
Când tata a avut un accident, am rugat-o pe Sfânta s\ mijloceasc\ la Dumnezeu pentru a-l ]ine în via]\ [i s-a întâmplat întocmai.
Anonim

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat s\ m\ îns\n\to[esc. În continuare,
am solicitat ajutor pentru a-mi rec\p\ta serviciul, apoi pentru a rezolva o problem\ dificil\ cu un proces.
Mariana I., Gala]i,

***
Am sus]inut multe examene atât în liceu, cât [i la [coala postliceal\ [i la inspectorat, pentru suplinire în înv\]\mânt. Reu[ita a venit
numai de la Sfânta Parascheva, care mi-a luminat mereu mintea. {i
cei trei copii au rezultate foarte bune tot prin mijlocirea Cuvioasei.
Iulia, 37 de ani

***
Sfânta Parascheva mi-a ajutat s\ construiesc o cas\, i-a luminat
feti]ei mele mintea pentru a ob]ine rezultate bune, mi-a vindecat toat\
familia de boli grele [i mi-a oferit protec]ie, înconjurându-m\ de prieteni
buni.
Anonim\

***
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Sunt elev în clasa a XI-a. M-am rugat timp de patru luni la Sfânta
Cuvioas\ pentru eliberarea tat\lui meu, care a fost arestat pe nedrept.
Mul]umesc Sfintei pentru înf\ptuirea drept\]ii.
Paul-Constantin Tîr[a

***
M\ bucur de reu[ita opera]iei f\cute feti]ei mele de trei ani[ori.
Mi-a ajutat Dumnezeu ca so]ul s\ scape cu bine dintr-un proces.
Dana Gorgan, Boto[ani

***
Am trecut printr-o mare cump\n\: am f\cut o gre[eal\ mare,
fiind în stare de ebrietate. Fiind pe punctul de a fi judecat [i pedepsit
aspru, m-am rugat Sfintei Parascheva s\ lumineze min]ile celor care
considerau c\ le-am f\cut r\u. Acum sunt liber [i am venit s\ mul]umesc ocrotitoarei.
Bogdan Iordache

***
În urma a dou\ procese eram gata s\ r\mân f\r\ cas\. Sfânta Parascheva mi-a dat ajutorul dorit de familia mea.
Sorin P\tra[cu

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat s\ m\ angajez, dup\ ce am stat
acas\ un an de zile. M-a sc\pat de f\c\turile r\ului, ajutându-m\ s\ nasc,
bucurându-m\ de o feti]\ s\n\toas\, superb\.
Sfânta este ocrotitoarea întregii familii.
Simona-Florina, Bucure[ti

***
Am avut probleme în familie din cauza so]ului, care avea un
comportament neadecvat. În acela[i timp, aveam de crescut copiii [i
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o sor\ orfan\, dar [i un serviciu care m\ epuiza atât prin navet\, cât [i
printr-un plan aberant de produc]ie, fixat de partidul comunist. Eram
inginer agronom.
În urma acestor dificult\]i, am decis ca, la Sfânta Cuvioas\ Parascheva, pomelnicul s\ fie zilnic pe o perioad\ de 25 de ani.
Datorit\ rug\ciunilor, am reu[it s\-mi schimb serviciul, ob]inând
o func]ie mai bun\ [i salariu corespunz\tor, am adus pe lume un fiu,
azi student, iar fetele sunt licen]iate, au locuin]e, servicii bune [i
copii.
Ioana C., Ia[i

***
Prin mijlocirea Sfintei Parascheva, la racla c\reia vin cât mai
des, am ob]inut o locuin]\ pentru familie.
Într-o zi, când m-am apropiat de racla sfânt\, am sim]it o mireasm\ pl\cut\. De atunci, mi-am dat seama c\ mi se va împlini cererea.
Întreaga familie a luat-o ca ocrotitoare pe Sfânta Parascheva.
Viorel, Buz\u

***
Într-un an, pe 14 octombrie, fiind în pelerinaj la Sfânta Parascheva [i la moa[tele Sfântului Andrei, dup\ ce m-am închinat, am
fost impresionat\ c\ un sobor de preo]i era al\turi de o femeie demonizat\ adus\ pentru vindecare. Mi-a fost team\ [i am dat un pas
înapoi pentru a m\ sprijini de racla Sfintei. Atunci, parc\ o putere
mi-a luat cu mâna frica pe care o sim]eam.
Carmen

***
Nu mai ]in minte cât de mult bine mi-a f\cut Cuvioasa. Tot ce a
fost bun în via]a mea i se datoreaz\ Sfintei, mai ales b\ie]elul de trei
ani. Cred c\ îmi va proteja familia, îndeosebi pe so]ul meu, condamnat
la închisoare.
Ana-Maria, 23 de ani
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Am fost într-o situa]ie disperat\: în pragul s\r\ciei [i al suferin]ei. Sfânta mi-a protejat familia [i acum m\ bucur de iubire [i
bun\stare.
Gherghina

***
De câte ori simt nevoia s\-mi încarc sufletul cu putere duhovniceasc\, vin la Cuvioasa Parascheva de la Ia[i. Am promis Sfintei c\
voi veni oricând voi putea.
{tiu de minunile Sfintei, dintre care cea mai mare este faptul c\
ea exist\ pentru a ne ajuta mereu.
Maricela, Gala]i

***
M-am rugat mult pentru s\n\tate. Am fost ajutat\ de Cuvioasa în
mai multe momente de cump\n\ [i disperare. M-am convins c\, atunci
când rug\ciunea nu mi-a fost ascultat\, s-a dovedit a fi pentru binele
personal.
Anonim\

***
M-am rugat [i am primit darul unei vie]i lungi [i frumoase, un
loc de munc\ bun [i o familie deosebit\. Sfânta m-a scos de la accidente, dezbinare, invidia oamenilor [i m-a c\l\uzit pe drumul vie]ii.
C\t\lin-Silviu

***
Am stat în pelerinaj cu zile reci, ploaie [i vânt, dar niciodat\ n-am
r\cit, pentru c\ puterea Maicii Parascheva este imens\. Aici, sufletul
se încarc\ mereu cu o energie benefic\, împ\care [i lini[te.
Am rude în Bucure[ti care îmi cer anafur\, vat\, agheasm\ de la
Sfânta. Toat\ ]ara o iube[te pe Sfânta noastr\ ocrotitoare.
Anonim
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Mul]umesc Sfintei c\ mi-a fost al\turi la greu. Sfin]ii sunt pentru
mine adev\ra]ii mei p\rin]i care m-au ajutat s\ merg mai departe.
Alin, 24 de ani

***
În primul an de facultate am avut clipe grele, pentru c\ nu aveam
cazare nic\ieri. Dormeam pe la prieteni, când într-o parte, când în
alta. Am venit [i m-am rugat la Sfânta Parascheva, apoi am ajuns
într-o camer\ cu b\ie]i de la Teologie, de la care am înv\]at foarte
multe lucruri bune.
Anonim

***
Primesc mult ajutor prin rug\ciune: iau note bune, îmi iubesc
p\rin]ii [i bunicii, înving orice sup\rare, iar odat\, în familie, s-au
înmul]it pâinile, precum în minunea Mântuitorului relatat\ în Biblie.
Teodora Ro[u, Ia[i

***
Am contribuit la construirea unei biserici în cinstea Maicii Domnului. Am pictat la loc de cinste [i pe Cuvioasa Parascheva în picioare,
deoarece ea a avut grij\ de lucr\tori. Ne preg\team pentru sfin]ire,
dar ne-am fi dorit pentru noua biseric\ sfinte vase, c\delni]\ de argint
[i candele. Pentru c\ nu mai aveam bani, am hot\rât ca, pe 14 octombrie, s\ facem priveghere în cinstea Sfintei. Pe la jum\tatea privegherii, cineva a sunat anun]ând trimiterea unei sume de bani pentru
biseric\. Minunea a fost c\ s-a cump\rat, pe lâng\ cele dorite, [i o
mic\ racl\ din argint.
Monahul P.

***
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Acum 20 de ani, am c\zut printre balustrade tocmai de la etajul
trei, fiind în vârst\ de patru ani. Rug\ciunile c\tre Sfânta Parascheva
au fost ascultate, vindecându-m\ degrab\ dup\ accident.
Daniela

***
Pe data de 14 octombrie 2006, am avut un accident de ma[in\
foarte grav. To]i cei implica]i, printre care [i un copil de doi ani[ori,
au sc\pat ca prin minune, f\r\ nici o ran\.
Atunci nici nu [tiam c\ era ziua Sfintei. Am aflat când am intrat
într-o bisericu]\ ascuns\ printre str\du]e. Am v\zut icoana Sfintei [i
am sim]it c\ am fost salvat\ în acea zi sfânt\. De atunci [tiu [i simt c\
Sfânta Parascheva este în via]a noastr\, a tuturor.
Florentina

***
În ziua de 11 octombrie 2003, Sfânta Parascheva m-a salvat de
la moarte pe mine [i pe copilul cu care eram îns\rcinat\ în patru luni
[i jum\tate.
Am avut un accident de ma[in\. M\ aflam pe scaunul din spatele
[oferului. În ma[ina care s-a r\sturnat de mai multe ori, se aflau patru
persoane. În timpul r\sturn\rilor, to]i au fost arunca]i [i ma[ina a fost
distrus\. Eu, grav afectat\ la coloana cervical\, m-am trezit în [an],
având în bra]e carne]elul unui pasager în care era iconi]a Sfintei Parascheva. Am sc\pat cu via]\, am doi copii [i am terminat o facultate.
Mirela-Carmen

***
Maica Parascheva mi-a salvat so]ul dintr-un groaznic accident
de ma[in\. A sc\pat cu via]\, pentru c\ eu [i fiul nostru ne aflam atunci,
în ziua de 14 octombrie 2006, la S\rb\toarea Cuvioasei.
Maria, Boto[ani

***
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În anul 2000, am sc\pat cu via]\ dintr-un accident de ma[in\. Cei
doi copii, R\zvan [i Mircea, au avut picioarele rupte, dar Sfânta i-a
f\cut bine. {i p\rin]ii mei, Ilie [i R\di]a, au trecut prin grele încerc\ri,
dar acum sunt bine.
Elena Dr\ghici

***
Sfânta Maic\ l-a salvat de la înec pe b\iatul meu care, la vârsta
de 9 ani, a c\zut într-un râu mare într-o zi de vineri.
Petrina

***
A devenit un obicei venirea în pelerinaj în ziua de 14 octombrie.
Odat\, pe 15 octombrie, când m\ întorceam acas\, am avut un sentiment ciudat. În acea zi, feti]a de 8 ani s-a întors de la [coal\ înso]it\
de un necunoscut speriat c\ o accidentase. {oferul a insistat ca feti]a
s\ fie dus\ la spital, de[i doar [chiop\ta. În urma investiga]iilor medicale, s-a dovedit c\ avea o luxa]ie la picior [i multe vân\t\i. Am
aflat, din m\rturiile colegilor, c\ feti]a intrase, din vina ei, sub ro]ile
ma[inii.
Din acel moment, am [tiut c\ Sfânta Parascheva mi-a salvat copilul.
Dac\ noi credem cu adev\rat în minuni, ele se îndeplinesc!
Maria, Piatra Neam]

***
Îmi doream s\ ajung la Ia[i, m\car o dat\, la ziua Sfintei, dar nu
aveam curajul s\ plec singur\ în c\l\toria cu trenul, în timp ce so]ul
[i copiii erau la serviciu. Nutream acest sentiment puternic de a m\
bucura în rug\ciune la racla Sfintei Parascheva.
Într-o duminic\, fiind prezent\ în biserica Seminarului Teologic
din Bucure[ti, la Sfânta Liturghie, mi-am ridicat privirile spre icoana
Sfintei Cuvioase Parascheva [i am sim]it c\ m\ prive[te, ca [i cum ar
fi vie. Atunci mi s-a înt\rit [i credin]a [i curajul de a ajunge la Ia[i.
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Gândul frumos al plec\rii putea s\ fie încurcat de chemarea, într-o
sâmb\t\, la serviciu. Îns\, ca prin minune, a disp\rut aceast\ piedic\
[i plecarea a fost grabnic\.
Sunt mul]umit\ c\ Sfânta mi-a cunoscut gândul, c\ m-a chemat
[i pe mine la închin\ciune. Am mereu în minte imaginea vie a icoanei,
care mi-a dat curajul s\ fiu un pelerin adev\rat. Pe 16 iulie 2010, am
venit a doua oar\ la Ia[i, apoi m-am îmbog\]it duhovnice[te [i în alte
m\n\stiri ale Moldovei: Secu, Sih\stria, Petru-Vod\.
Alexandra, Bucure[ti

***
Alerg la ajutorul Sfintei Parascheva pentru orice problem\ din
via]a familiei mele: dureri de ficat, de stomac, botezul unui nepo]el
s\rman, dificult\]i materiale [.a. Simt c\ dup\ ce m\ rog la Cuvioasa
Parascheva sunt mai lini[tit\, mai puternic\.
În câteva nop]i, am visat prezen]a întregii mele familii în jurul
sfintei racle.
Elena

***
În 1959, am suferit o sl\bire a vederii din cauza c\reia medicul
mi-a recomandat repaus total timp de doi ani. În iunie 1959, am luat
examenul de stat la Facultatea de Geologie-Geografie din Ia[i. Cuvioasa Parascheva m-a ajutat s\ iau toate examenele [i m-a înt\rit
moral.
P. Floarea Milea, 73 de ani, Br\ila

***
Mul]umesc Sfintei Parascheva pentru ajutorul dat la examen. M\
rog [i pentru reu[ita prietenilor, în]elegere [i iubire pentru toat\
via]a. Chem ajutorul Sfintei în vindecarea de cancer a tat\lui [i potolirea sl\biciunilor mamei.
Anonim
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Am avut foarte multe probleme în via]\ [i am reu[it s\ trec peste
ele cu ajutorul Sfintei Parascheva.
Îi sf\tuiesc pe cei cu necazuri mari s\ citeasc\, în fiecare vineri,
acatistul Sfintei Parascheva (m\car Condacul 1 [i Icosul 1 [i rug\ciunea
de la sfâr[it), s\ dea pomelnic permanent la biseric\ [i ceva de poman\ în cinstea Cuvioasei.
Elena, Bac\u

***
Am fost ajutat\ pentru admiterea la facultatea dorit\, pentru g\sirea unei gazde bune, iar pentru fratele meu un serviciu bun.
Anonim\

***
M-a ajutat Sfânta s\-mi termin studiile cu bine, s\-mi întemeiez
o familie în care exist\ în]elegere deplin\, s\ fiu ferit de necazuri.
C\t\lin Stoica

***
Preasfânta Cuvioas\ mi-a d\ruit schimbarea cursului vie]ii. În
1967, am reu[it la facultate printr-o revela]ie verbal\: „Vei reu[i”.
Apoi am fost ocrotit, sprijinit [i ajutat, [i mi-a d\ruit, prin mult\
rug\ciune, c\s\torie fericit\ [i rodnic\: am dou\ fiice ca ni[te îngeri
[i o so]ie de excep]ie.
Teofil, 63 de ani,

***
De-a lungul vie]ii, Cuvioasa Parascheva mi-a ajutat foarte mult
familia. Am citit o perioad\ acatistul Sfintei [i astfel am reu[it s\ vând
apartamentul într-o vreme dificil\. Pentru c\ ne sim]im îndatora]i,
cei din familie venim la Ia[i, spre a-i mul]umi pentru minunile sale.
Anonim
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Am fost ajutat\ de fiecare dat\ s\ dep\[esc orice problem\, încât
nu am putere s\-i mul]umesc Sfintei.
De trei ani sunt student\ în Ia[i. Mi-am g\sit, f\r\ dificultate, un
bun loc de munc\, unde mi-am aflat alesul, iar acum am promovat
examenul de licen]\.
Când s-a îmboln\vit psihic mama, am fost cuprins\ pentru o
clip\ de dezn\dejde, dar m-am rugat la Sfânta Parascheva [i s-a g\sit
tratamentul adecvat.
Anonim\

***
Primele clipe de via]\ le-am tr\it în casa bunicilor. P\rin]ii au
plecat în Italia, la munc\, s\ strâng\ ban cu ban pentru o cas\.
De mic\, am înv\]at de la bunica ce este credin]a [i cum s\ m\
port cu semenii. Nu lipsesc de la slujbele de duminic\. Am înv\]at
din biseric\ Tat\l nostru, iar Crezul îl spun cu voce tare. Am înv\]at
din via]a Sfintei Parascheva s\ fiu un bun cre[tin. Am dat un examen
la [coal\, iar înainte mi-am f\cut cruce, m-am rugat Cuvioasei s\ m\
ajute [i am luat nota maxim\, pentru care în genunchi îi mul]umesc,
cu suflet de copil [i cu lacrimi în ochi.
Când m\ apropii de racla Sfintei Parascheva, m\ simt atras\ [i a[
sta ore în [ir s\ m\ rog, dar nu sunt numai eu, este atâta lume care are
nevoie s\ ating\ racla Sfintei Cuvioase. Am speran]a c\, [i în continuare, Sfânta m\ va ajuta s\ fiu s\n\toas\, s\ înv\] bine [i s\ devin
cineva în via]\. O rog pe Cuvioasa Parascheva s\ le dea s\n\tate
bunicilor mei, Ilie [i Elena, care m-au crescut [i m-au educat în credin]\, [i p\rin]ilor mei, care mi-au dat via]\.
Andreea-Raisa Gheorghiu, Ia[i,

***
În anul V la Facultatea de Medicin\ General\, eram c\s\torit\ de
trei ani [i nu-mi doream copii. Într-o zi, am sim]it c\ vreau un copil,
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m-am rugat la Sfânta Parascheva [i, dup\ o lun\, am aflat c\ sunt îns\rcinat\. Acest copil s-a n\scut când trebuia s\ dau examenul de
reziden]iat; totu[i acesta a primit toat\ dragostea [i îngrijirile necesare. Ca mam\ credincioas\, [tiu c\ Sfânta Paras-cheva m\ va ajuta
anul acesta s\-mi aleg ce doresc la examenul de reziden]iat. Îi mul]umesc Cuvioasei pentru copil [i pentru sprijinul la toate examenele
pe care le-am luat.
Daniela-Roxana

***
M-am rugat pentru ajutorul întregii mele familii la Cuvioasa
Parascheva. Copiii au luat „foarte bine” la examenul de reziden]iat:
b\iatul este neurochirurg, iar fiica medic pediatru. Prin rug\ciune adânc\,
b\iatul a rezolvat problema locuin]ei, cump\rându-[i un apartament.
Anonim

***
Sfânta Parascheva mi-a luminat mintea pentru a înv\]a bine,
pentru c\ are grij\ de noi to]i, chiar dac\ nu ne d\m seama.
Cuvioasa îl ]ine în via]\ pe fr\]iorul meu, Cristian, bolnav de epilepsie, care, în situa]ia lui, se descurc\ bine.
Anca A., Bucure[ti,

***
M-am rugat la sfintele moa[te ale Cuvioasei Parascheva ob]inând
numeroase reu[ite izvorâte din fântâna milostivirii sale: am trecut
peste o depresie care îmi afecta via]a; am întâlnit un om potrivit care
s\-mi fie al\turi pe tot parcursul vie]ii; am luat un examen foarte
greu, la facultate, care implica bani [i stres.
Andreea-Oana

***
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M-am rugat Sfintei Parascheva în zilele premerg\toare opera]iei
de noduli (benigni) la sân. Aveam 22 de ani, dusesem o via]\ duhovniceasc\, eram curat\ trupe[te [i nu în]elegeam de ce trebuia s\ trec
printr-o asemenea încercare. Sfânta m-a ajutat s\ accept totul cu
bucurie. Mi-am alungat teama [i totul s-a terminat cu bine.
Cu ajutorul Cuvioasei, am câ[tigat o burs\ consistent\ de cercetare la Ia[i, la care nici nu îndr\zneam s\ visez.
Continui s\ m\ rog [i pentru alte împliniri: s\ fiu s\n\toas\, eu [i
familia mea, s\ am o c\s\torie reu[it\, iar Dumnezeu s\-mi binecuvânteze întreaga via]\.
Anonim\

***
Sfânta Parascheva mi-a f\cut mult bine: mi-a vindecat tat\l, Ilie,
care suferea de ani de zile, având multe boli; m-a sprijinit în dorin]a
de a avea o ma[in\; cred din tot sufletul c\ [i recenta rug\ciune îmi
va fi împlinit\.
Elena, Dâmbovi]a

***
La îndrumarea p\rintelui de la racla Sfintei de a m\ ruga Sfintei
Parascheva, în vara anului 2009, mi s-a ameliorat suferin]a (insuficien]\ renal\ cronic\).
Dup\ multe rug\ciuni, s-au risipit du[manii care m\ nec\jeau.
Ioan

***
Am venit înc\ din copil\rie la sfintele moa[te. Aduc laud\ [i mul]umire Maicii Parascheva, pentru c\ mi-a auzit toate cererile [i mi-a
dat binecuvântarea ei în multe situa]ii: mi-a salvat tat\l când nu mai
era nici o speran]\, m-am c\s\torit cu persoana iubit\, m-a scos din
multe necazuri.
Mi-a d\ruit lini[tea casei când so]ul o luase pe c\i gre[ite.
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Ast\zi m\ rog pentru s\n\tatea so]ului bolnav, sperând c\ Sfânta
va rev\rsa, pentru a nu [tiu câta oar\, binecuvântarea ei asupra casei
noastre.
Daniela, Vaslui

***
În fiecare an, vin la s\rb\toarea Cuvioasei, chiar dac\ am piedici
înaintea plec\rii. Orice i-am cerut Cuvioasei Parascheva mi s-a
îndeplinit: s\n\tate, ajutor în cas\ [.a.
Anonim, Br\ila

***
Pe tat\l meu, Alexandru, l-a salvat Sfânta dintr-o opera]ie foarte
grea suferit\ la vârsta de 83 de ani. To]i au chemat-o pe Sfânta Parascheva în ajutor, au luat icoana Sfintei [i au dus-o la spital.
Eu primesc cu nevrednicie ajutorul ei în fiecare clip\. Mi-a ferit
familia de boli, nevoi [i necazuri. Icoana ei „locuie[te în casa noastr\”.
Când ne este dor de ea, to]i ai casei vin s\-i s\rute mâinile sfinte. Ea
se roag\ la Bunul Dumnezeu pentru oameni. Nu am putea exista [i tr\i
în aceast\ lume f\r\ dragostea [i ajutorul sfin]ilor.
Constantin

***
Mi s-a umplut inima de multe bucurii dup\ rug\ciunile de la Sfânta
Parascheva: copilul, de care fusesem desp\r]it\ timp de 10 ani, mi-a
venit aproape; m-am vindecat de boal\; fratele [i nepotul [i-au
men]inut serviciul dup\ multe avertiz\ri.
Laura R., Dâmbovi]a

***
Preasfânta Cuvioas\ Parascheva le-a ajutat gemenilor Andrei [i
Alexandru s\ se bucure de o mare împlinire: s\ cânte în sfânta
Mitropolie.
Florinela
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Am sim]it protec]ia Sfintei Parascheva, înc\ de mic purtând o
iconi]\ a ei. Mai târziu am fost ajutat s\-mi g\sesc drumul bun în
via]\: m-am c\s\torit, am patru copii, m\ bucur de ajutor financiar [i
spiritual.
Marius Condrea

***
De[i am dus o via]\ grea, timp de 30 de ani convie]uind cu un so]
aflat pe drumul b\uturii [i al violen]ei, totu[i m-am sim]it protejat\
venind la rug\ciune, plângând cu durere la racla Sfintei ca la un
p\rinte drag. Am îngenuncheat aici cu toat\ n\dejdea [i am primit
mângâiere.
Ana

***
Sfânta Parascheva m-a adus la biseric\, m-a ajutat în momentele
grele s\ con[tientizez importan]a ortodoxiei [i apoi s\ fiu admis la
Facultatea de Teologie.
Anonim

***
De când am început s\ m\ rog la Sfânta Parascheva, m\ simt
mult mai împlinit\ [i am for]a de a dep\[i numeroase obstacole.
Mi-au fost îndeplinite rug\ciunile pentru s\n\tate, pentru trecerea cu bine a examenelor de bacalaureat [i a celor de la facultate. Mam bucurat [i de împlinirea unor dorin]e ale celor apropia]i, cum ar
fi ob]inerea permisului de conducere pentru fratele meu.
Maria-Valentina

***
Sfânta Parascheva mi-a adus foarte multe bucurii. Totu-i s\ ai
credin]\ adev\rat\, c\ ea este grabnic ajut\toare.
Gabriela
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Îi mul]umesc Sfintei c\ m-a îns\n\to[it, mi-a dat încredere în
via]\ [i în Dumnezeul nostru, C\ruia m\ str\duiesc s\-I ascult, smerit,
toate poruncile sfinte.
Ion

***
De fiecare dat\ când vin în sfântul l\ca[ ce ad\poste[te sfintele
moa[te, simt c\ cineva este gata s\-mi asculte rug\ciunile.
Prima dat\ am fost adus\ aici de dou\ mari dorin]e: s\ iau toate
examenele la facultatea unde nu m\ puteam acomoda deloc [i apoi
pentru lini[tea [i în]elegerea p\rin]ilor mei care se certau des.
Adesea c\zut\ în tina deprim\rii, m-am îndreptat spre Sfânta Parascheva, izvorul care-mi alina tulburarea, împodobindu-m\ cu darul
cel mai scump: lini[tea sufleteasc\. Acum p\rin]ii nu se mai ceart\,
cele dou\ surori sunt s\n\toase [i înva]\ bine, eu primesc burs\ de
studii, iar toat\ familia este mai lini[tit\.
M\ rog cu pio[enie Sfintei Cuvioase Parascheva s\ reverse câte
un strop de speran]\ sfânt\ asupra tuturor semenilor cople[i]i de suferin]\.
Maria-Raluca

***
Într-o zi obi[nuit\, am venit de la Tg. Neam], s\ m\ închin la
Cuvioasa. Din neglijen]\, mi-am l\sat geanta cu bani [i tot ce aveam
într-o stran\. Dup\ ce m-am închinat, n-am mai g\sit geanta. Era
lume mult\. Nu aveam cu ce s\ revin acas\. M-am rugat cu lacrimi
la Sfânta chiar în spatele sfintei racle [i, dup\ ce m-am ridicat, am
g\sit geanta cu tot ce l\sasem în ea. A fost prima dat\ când am fost
ajutat\ în chip vizibil, dar, mai ales, Sfânta Parascheva s-a îndurat
s\-mi schimbe via]a cea mult p\c\toas\.
Anonim\

***
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De[i nu mi-a pl\cut cartea, am visat s\ ajung mare, dar visele mi
s-au spulberat. M-am chinuit s\ m\ descurc în via]\, înv\]ând s\ v\d
lumea [i de jos, [i de sus. Am avut multe încerc\ri gata s\ m\ r\pun\,
dar Dumnezeu m-a întors la via]\.
Dup\ ce am pierdut bani, so]ie, am venit la biseric\, unde am
primit speran]a de a lupta. Am doi copii cu dou\ so]ii, care n-au [tiut
ce vor de la via]\. Acum lupt pentru cei doi copii, dorind s\ ne lumineze Maica Domnului pe fiecare pe drumul cel bun.
Gheorghe T.

***
Sunt o p\c\toas\, nu merit s\ o ating pe Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Am venit de la zeci de kilometri în 2009, în octombrie, [i,
dup\ ce am atins mânu]ele ei fine, sfinte [i delicate, am sim]it ceva
unic.
În via]a mea s-a petrecut un eveniment dorit: m-am mutat într-o
alt\ locuin]\, dup\ ce mult timp nu reu[isem s\ plec din cea veche.
De când am cunoscut-o pe Sfânta Parascheva, vorbesc cu ea [i îi
mul]umesc din suflet c\ mi-a c\l\uzit pa[ii.
Anonim\

***
Totdeauna, Sfânta Parascheva mi-a îndeplinit rug\ciunea. Prin
mijlocirea ei, p\rin]ii [i-au p\strat locul de munc\, în condi]iile în care
s-au f\cut numeroase restructur\ri. Am luat burs\ de merit în to]i cei
patru ani de facultate. Când sunt tulburat\, agitat\ sau într-o dilem\,
m\ rog Cuvioasei [i în scurt timp mi se lumineaz\ mintea [i primesc
r\spuns în rezolvarea situa]iei. Este pentru mine Buna mea sf\tuitoare [i o Preablând\ îndrept\toare!
Andreea, Ia[i

***
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Men]ion\m c\ ar fi p\cat s\ nu recunoa[tem nenum\ratele reu[ite,
bucurii, primite de-a lungul anilor: am absolvit cu bine o facultate,
avem un copil, Sebastian, s\n\tos, studios [i credincios, a[a cum ni l-am
dorit noi p\rin]ii.
Nou\, p\rin]ilor, ne r\mâne, dup\ atâtea împliniri, s\ ne rug\m
pentru iertarea p\catelor, s\n\tate, sprijin pân\ la sfâr[itul zilelor,
în]elepciune [i ajutor în înf\ptuirea celor pl\cute lui Dumnezeu.
Adela [i {tefan

***
Mul]umesc din suflet, cu adânc\ pio[enie, Cuvioasei Parascheva
pentru tot ajutorul primit: trecerea examenelor cu u[urin]\, timp de
patru ani, luminarea min]ii, bucuria s\n\t\]ii, dep\[irea dificult\]ilor
zilnice, alungarea du[manilor [i a r\uf\c\torilor.
Maria

***
Pe 16 martie 2011, m-am rugat ca Sfânta Parascheva s\ m\ ajute
s\-mi spovedesc un p\cat greu, care îmi ap\sa nemilos sufletul de mult
timp. Acum m-am eliberat de aceast\ povar\ [i îi mul]umesc Cuvioasei.
Anonim\

***
M-am bucurat de mult ajutor de la Sfânta Parascheva, de câte ori
aveam nevoie: la [coal\, la examene, în familie, la serviciu, pentru
s\n\tate, în via]a de toate zilele.
Cu ani în urm\, apropiindu-m\ de moa[tele Cuvioasei, mi-au
disp\rut durerile de spate [i ame]elile.
Alt\ dat\, fiind în spital, cu o zi înainte de interven]ia chirurgical\, am trimis pe so]ia mea la Mitropolie pentru un acatist la Sfânta
Parascheva. A doua zi, opera]ia nu mai era necesar\ [i vindecarea s-a
produs ulterior prin rug\ciuni, r\bdare [i tratament.
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O alt\ minune a fost reu[ita repetat\ a elevilor mei, care au
ob]inut premii numeroase la concursuri din ]ar\ [i din str\in\tate.
Sunt ajutat deseori prin inspira]ie deosebit\ în predarea cuno[tin]elor
la elevi.
Îi mul]umesc din toat\ fiin]a Sfintei Parascheva pentru toate
darurile, ea îns\[i fiind un dar pre]ios, ca [i to]i sfin]ii, de la Bunul
Dumnezeu, C\ruia I se cuvine sfânt\ închinare.
Calistrat, Ia[i

***
Mul]umesc Sfintei Parascheva pentru c\ m-a ferit de accident în
mun]i [i de numeroase alte ispite.
Constantin

***
Sunt educatoare la o gr\dini]\ din Ia[i. Mul]umesc Cuvioasei
pentru c\ a ferit de accident un copila[ din grupa mea, care fugise în
strad\, ajungând chiar în fa]a unei ma[ini. De atunci, adic\ de doi
ani, citesc zilnic acatistul Sfintei, deoarece sunt convins\ c\ doar
ajutorul s\u a îndep\rtat pericolul, din cauza c\ruia putea s\ fac închisoare. Îi mul]umesc lui Dumnezeu, Care, prin rug\ciunile sfin]ilor,
ofer\ numeroase minuni.
Anonim\

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat s\ tr\iesc, oferindu-mi rezolvare la
multe probleme. Ea este sprijinul casei mele.
Anonim\

***
Tot ce mi-am dorit s-a îndeplinit, mai bine decât a[ fi gândit eu.
M\rturisesc cu mult\ emo]ie.
Doina
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Pe noi, Iulian [i Mariana, Sfânta Cuvioas\ Parascheva ne-a ajutat
dându-ne s\n\tate, ajutor la serviciu, exact ce i-am cerut prin pomelnice [i rug\ciuni. Mariana a primit un serviciu chiar mai bun,
pentru care îi mul]ume[te Cuvioasei din suflet.
Iulian [i Mariana

***
De fiecare dat\ când intru în Mitropolie, simt o emo]ie foarte
puternic\, ceea ce îmi spore[te credin]a în sfin]enia Cuvioasei.
Numeroase sunt binefacerile sale: reu[ita la examene, serviciu
bun, vindecarea de boala singur\t\]ii.
Îi mul]umesc tare mult Preasfintei Parascheva!
Teodora

***
Cuvioasa m-a scos din s\r\cia în care m\ chinuiam, mi-a d\ruit
s\n\tate mie, copiilor [i nepo]ilor mei. Mul]umesc pentru faptul c\
am copii cinsti]i [i realiza]i în via]\, cu locuri de munc\ bune.
Teodora

***
Mul]umesc Sfintei pentru ajutorul dat în perioada facult\]ii [i la
examenul de chimie, care era decisiv pentru cariera mea. De asemenea,
mul]umesc pentru s\n\tate [i pentru lini[tea sufleteasc\ ce se instaleaz\ dup\ fiecare rug\ciune.
Anonim

***
Mul]umesc Sfintei Parascheva pentru ajutorul dat la ob]inerea
licen]ei. Dac\ întârziam doar 20 de minute, nu m-a[ mai fi putut înscrie la examen.
De[i nu m\ simt tân\r\, la 42 de ani, totu[i am avut puterea,
primit\ de la Cuvioasa Parascheva, de a înv\]a pentru cele 19 examene
din cursul anului universitar 2010-2011.
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De asemenea, îi mul]umesc Sfintei pentru vindecarea depresiei,
din vara anului 2010. Dup\ o perioad\ de tratament, datorit\ Sfintei,
l-am putut întrerupe [i am reu[it s\-mi schimb atitudinea fa]\ de
problemele inerente ale vie]ii profesionale, familiale [i sociale. Dar
cel mai important aspect al minunilor este c\ m-au înt\rit în n\dejde,
credin]\ [i dragoste.
{tiu c\ este mult loc de mai bine, de mai mult\ credin]\ [i rug\ciune.
Prin rug\ciunile Sfintei, vom putea fi mai buni [i mai recunosc\tori
Domnului pentru toate binefacerile ce le revars\ asupra noastr\.
Aici, la M\icu]a, am în\l]at rug\ciuni pentru to]i apropia]ii mei.
Am sim]it puterea ajutorului s\u în toat\ perioada petrecut\ aici.
Este o binecuvântare, pentru Ia[i [i pentru Moldova, aceast\ prezen]\
sfânt\.
Elena-Sorina, Bra[ov

***
De[i locuiam în Vaslui, am venit în Ia[i pentru continuarea
liceului la seral, dar nu aveam sus]inere financiar\ [i nici serviciu.
Eram con[tient c\, de[i îmi doream un loc de munc\, de exemplu la
un hipermarket, nu se putea realiza nimic f\r\ ajutorul divin. Rugându-m\ fierbinte [i cu durere în suflet la Sfânta Parascheva, aceasta
nu a întârziat s\ m\ ajute. Stând la rând în fa]a raclei, m-am întâlnit
cu duhovnicul meu din Vaslui, de la M\n\stirea „Na[terea Maicii
Domnului”, care, s-a interesat de planurile mele [i, printr-un telefon
adresat unei cuno[tin]e, mi-a asigurat angajarea, chiar acolo unde
îmi doream, la un hipermarket.
În alte momente grele, am avut atacuri de panic\ manifestate
prin sufocare, palpita]ii [i anxietate, de care am sc\pat tot datorit\
Sfintei. Astfel, când mergeam des la Mitropolie pentru a cere ajutor
în aceast\ problem\, am cunoscut o persoan\ care suferise de aceea[i
afec]iune. Aceasta mi-a recomandat ni[te medici buni, prin care m-am
vindecat. La rândul meu, am ajutat o mam\ care plângea în fa]a raclei,
deoarece avea un b\iat suferind de aceea[i boal\. Am îndrumat-o la
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aceia[i medici [i apoi, întâlnindu-ne la Mitropolie, am aflat de vindecarea copilului ei.
Am o via]\ presurat\ cu multe lucr\ri dumnezeie[ti.
Mihai

***
M\rturisesc c\, în urma rug\ciunilor la Sfânta Parascheva, am
cunoscut un b\iat credincios, nelipsit de la nici o slujb\ a Bisericii,
care mi-a povestit trezirea sa din întuneric [i întoarcerea lui la Lumin\, tot datorit\ Sfintei.
Anonim\

***
Mul]umesc Sfintei pentru ajutorul acordat so]ului meu, care a
fost izb\vit de acuzele unui furt de bani.
Iulia, Ia[i

***
Relatez minunea v\zut\ în casa bunicii mele, când icoana Sfintei
Parascheva nu a ars în incendiul care a mistuit tot.
Claudia, Boto[ani

***
Am fost salvat\ în mod miraculos de la un accident de ma[in\,
rugându-m\ sfintei.
Dobriela Angelici Rancovici, Elve]ia

***
Mul]umesc Cuvioasei pentru rezolvarea problemelor cu ni[te
acte. Dup\ multe necazuri în aceast\ privin]\, m-am închinat Sfintei,
la Mitropolie, [i a doua zi mi s-a îndeplinit totul.
Elena, Bucure[ti
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Am fost ajutat\ în orice împrejurare a vie]ii de Sfânta Parascheva, pe care o numesc pre]iosul dar pe care Dumnezeu l-a dat
moldovenilor [i tuturor cre[tinilor.
Mihaela

***
Am primit ajutor în via]\ [i înt\rire sufleteasc\, atunci când mama
mi-a murit, Sfânta Parascheva devenindu-mi mam\.
Nicoleta-Roxana, Bucure[ti

***
Nu a[ putea spune c\ Sfânta Parascheva mi-a f\cut numai un
bine. Au fost multe momente peste care nu a[ fi reu[it s\ trec f\r\
ajutorul ei. Îmi este de ajuns s\ o pomenesc într-un moment de nevoie
[i îi pot sim]i prezen]a lâng\ sufletul meu.
Cândva, îmi fusese fric\ seara în cas\ sau lâng\ oglinzi. Într-o
sear\, m-am v\zut în oglind\, având chip urât [i un zâmbet r\u, viclean,
diavolesc, de[i eu eram serioas\. Am citit Acatistul Cuvioasei [i m-am
calmat, m-am înseninat [i am [tiut c\ de atunci m\ va ajuta.
Mereu port acatistul la mine [i povestesc tuturor despre puterea
Sfintei Parascheva.
Maria-C\t\lina P\sc\ru[

***
Am beneficiat de ajutorul Sfintei minunate Parascheva de nenum\rate ori: în luna aprilie, so]ul meu a renun]at la fumat, iar în luna
mai, am fost ocrotit\ de pericolul unui accident casnic. Slav\ lui
Dumnezeu [i sfin]ilor S\i!
Simona-Florina, 37 de ani, Bucure[ti

***
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Sunt convins\ c\ fiecare rug\ciune se preface într-o minune.
Sfânta Parascheva mi-a dat banii de care aveam nevoie, mi-a ajutat
copiii la examene, mi-a adus so]ul la rug\ciune, pentru care Îi mul]umesc lui Dumnezeu.
Liliana

***
Relatez despre cazul prietenului nostru, care avusese proces cu
Prim\ria, de 20 de ani, dar, dup\ rug\ciunea Sfintei, a câ[tigat definitiv [i irevocabil.
De asemenea, personal, am sim]it mereu sprijinul s\u la examene,
când Cuvioasa Parascheva a fost grabnic ajut\toare.
Anca Ciornei [i Viorel Dragoslav,

***
Mul]umesc Sfintei pentru adev\ratele minuni, dintre care le enum\r
pe cele mai relevante: m-a sc\pat de o opera]ie grea, redându-mi pe
deplin s\n\tatea, între anii 1999 [i 2002; am reu[it s\ recuperez un
drept ce mi se cuvenea: locuin]a, pentru a nu r\mâne pe drumuri; m-a
ajutat-o în toate demersurile c\tre autorit\]ile statului în diverse
probleme.
Carmen-Elena

***
M\rturisesc c\ m-a ajutat de foarte multe ori, de fiecare dat\
ascultându-mi rug\ciunea, vindecându-m\ de boal\, ajutându-m\ la
examen [i în luarea unor decizii importante din via]a mea.
Claudia-Silvia

***
În anul 1972, am fost ajutat\ s\ reu[esc la [coal\, chiar dac\ tata nu-[i
dorea acest lucru, deoarece spera s\ r\mân ca ajutor la gospod\rie.
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În anul 1989, Sfânta Parascheva, c\reia îi f\cusem o icoan\, m-a
vindecat repede, dup\ opera]ia de cezarian\, când exista riscul de a
muri, în urma unor complica]ii.
Vera

***
M-a ajutat de fiecare dat\ când am venit la Mitropolie sau când
m-am rugat acas\, când, fiind zbuciumat\ suflete[te [i foarte îngrijorat\ din cauza unor necazuri, punând icoana ei la pieptul meu, m-a
lini[tit [i mi-a schimbat starea sufleteasc\.
Cu mul]i ani în urm\, fiul meu s-a vindecat de enurezis. În anul
2007, dând la Mitropolie un pomelnic pentru p\rin]ii mei, care aveau
o s\n\tate precar\ (mama, suferind de cancer, iar tata, de boala Parkinson), dup\ 40 de zile, s-a clarificat situa]ia mamei, iar apoi, dup\
înc\ 40, [i-a revenit [i tat\l meu.
Mi s-a rezolvat [i o problem\ de la serviciu, care trena de 2-3
ani. De asemenea, so]ul meu a reu[it la un concurs pentru ocuparea
unui post foarte bun, care s-a desf\[urat chiar în ziua de 14 octombrie.
Sfânta Parascheva a adus [i vindecarea mea, dar [i a fiicei mele,
când nu mai speram s\ scap de ni[te veruci localizate pe mâini.
Mul]umesc lui Dumnezeu, Maicii Domnului [i Cuvioasei Parascheva pentru tot binele rev\rsat asupra mea, asupra familiei mele [i
asupra tuturor pentru care m-am rugat.
Mihaela Pricop, Ia[i

***
Am venit în Ia[i special pentru Sfânta Parascheva, pentru a-i
mul]umi, deoarece bunica mea, Dochi]a, este s\n\toas\ datorit\ rug\ciunilor, dar [i postului negru de vineri pe care îl respect\ de la 30
de ani pân\ în prezent, la cei 70 de ani.
Sfânta Parascheva a ocrotit familia noastr\ în cutremurul din
1977. Sper s\-i urmez [i eu exemplul bunicii, în evlavie fa]\ de sfin]i.
Ana-Maria, Bucure[ti
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Sunt în clasa a XI-a [i, de când sunt la liceu, am încercat s\ merg
în fiecare s\pt\mân\ la Sfânta Parascheva. Relatez dou\ minuni
s\vâr[ite în via]a mea.
Odat\, trebuia s\ dau ni[te bani la [coal\, dar, neavând situa]ie
financiar\ nici m\car satisf\c\toare, inten]ionam s\ m\ împrumut de
la cineva, îns\ eram con[tient\ c\ nu-i voi putea returna.
Închinându-m\ la racla Sfintei, i-am promis c\ voi scrie minunea
s\vâr[it\ în via]a mea, dac\ aceasta se va milostivi de mine. Întradev\r, Cuvioasa Parascheva m-a ajutat prin oferirea acelei sume de
bani în mod surprinz\tor. Prin mijlocirea unui prieten întâlnit la
racla Sfintei, am cunoscut un preot, care mi-a d\ruit-o necondi]ionat.
De asemenea, când eram mic\, mama a fost vindecat\ în mod
miraculos, într-un moment când nimeni nu mai spera la o minune.
Dar tat\l meu ne-a îndemnat la rug\ciune [i Dumnezeu s-a milostivit
de noi, încât [i ast\zi mama este s\n\toas\.
Anonim\, 17 ani, Ia[i

***
Sfânta Parascheva a fost [i este pentru mine o sfânt\ ce m-a ajutat
mereu, când aveam nevoie.
La [coal\, mi-a luminat mintea, ca s\ pot înv\]a bine, [i, astfel,
am reu[it la examenul de admitere în clasa a V-a cu o not\ bun\.
În diminea]a examenului, am f\cut acatistul Sfintei [i am rugat-o
s\ m\ ajute. Când am intrat în sal\, m-am a[ezat unde mi-a spus
doamna supraveghetoare. Pe când a[teptam s\ vin\ subiectele, am
v\zut pe perete icoana Sfintei Parascheva, care era lâng\ mine. Am
fost foarte uimit\ [i i-am mul]umit c\ este aproape de mine.
M-a ajutat [i la concursuri, unde am câ[tigat dou\ medalii de aur
[i multe diplome; când eram trist\, m-a înveselit; când eram bolnav\,
ea mi-a redat s\n\tatea.
Îi sunt recunosc\toare Sfintei Parascheva pentru tot ce mi-a
d\ruit [i o rog s\ fie mijlocitoare la Dumnezeu pentru mântuirea mea.
Elena Ro[u, 11 ani, Ia[i
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Mi s-a descoperit în octombrie 2010 o în[el\ciune: a fost pe
punctul de a-mi pierde casa mo[tenit\ în urma unei solicit\ri de
40.000 de euro prin Internet. Am trimis „o mare avere la o fat\
orfan\ din Africa”. Timp de dou\ luni trimiteam sume de bani, în
urma mesajului primit pe Internet. Am fost în[elat\. Am fost chemat\ la Procuratur\, la Ia[i, la audieri [i am ie[it cu bine din aceast\
grea încercare.
Dau slav\ lui Dumnezeu, mul]umesc Sfintei Parascheva pentru
c\ în urma rug\ciunilor, a spovedaniei în biseric\, am dep\[it un
mare necaz trimis de dreapta pedagogie divin\.
Anonim\, Bucure[ti

***
Sfânta Parascheva m-a ajutat de foarte multe ori: boal\, examene,
luarea unor decizii importante în via]\. Cuvioasa este mare f\c\toare
de minuni.
Nadia

***
Pentru mine fiecare rug\ciune s-a pref\cut într-o minune: i-a ajutat
pe copiii mei la examene; mi-a îndreptat pa[ii spre m\n\stiri; am
ob]inut banii de care aveam nevoie; mi-a adus so]ul la rug\ciune.
Liliana

***
La ziua Sfintei Parascheva, mama mea a g\sit ni[te acte pe care
le-a predat jandarmilor. Astfel, într-o jum\tate de or\ ne-am închinat
la Sfintele moa[te f\r\ a mai sta la rând. Am sim]it c\ plutesc de
fericire, de[i consider c\ nu merit\m aceasta.
La rândul meu, am pierdut ni[te documente foarte importante. Am
rugat-o pe Sfânt\ s\ fiu ajutat\ [i le-am g\sit când nu m\ mai a[teptam.
Acum a[tept o a treia minune: un copil, tot cu mijlocirea Sfintei
Parascheva.
Adriana-Loredana, Roman
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M-am rugat la Sfintele moa[te ale Cuvioasei pentru a-i cere ajutor
la concursuri, la ob]inerea unei sume de bani necesari pentru [coal\.
Am primit ajutor neîntârziat pentru acestea, dar [i pentru a învinge o
neputin]\ cu care m\ lupt din copil\rie. Acum sunt mai hot\rât [i nu
m\ mai las cople[it ca odinioar\. Mi-ar fi drag s\ îmbrac haina
c\lug\riei, pentru care simt o chemare de nedescris. Am crescut într-o
familie ca fiu adoptat [i cea mai mare avere a fost dragostea p\rin]ilor [i a fra]ilor vitregi.
Când am avut nevoie de bani pentru evenimentele de la finalul
cursurilor liceale, mai întâi, f\r\ ezitare, m-am rugat la Sfântul Nicolae,
i-am citit acatistul cu mare încredere. Mi-a fost ascultat\ rug\ciunea,
fiindc\ fratele vitreg mi-a s\rit în ajutor.
Fra]ilor, ruga]i-v\, c\ sfin]ii în vreme de necaz negre[it se vor
îndura!
Vasile, Ia[i

***
Când îmi simt sufletul ap\sat de greut\]ile vie]ii, alerg la Sfânta
Maic\ Parascheva cu credin]a c\ numai ea m\ poate ajuta.
Îi mul]umesc Sfintei, c\ mi-a venit grabnic în ajutor de fiecare
dat\ când mi-am plâns necazul lâng\ Sfintele Sale moa[te.
Îi mul]umesc Sfintei, c\ s-a milostivit s\ ne ajute la ob]inerea
unui serviciu, când eu [i so]ul meu am r\mas f\r\ un loc de munc\.
Îi mul]umesc Sfintei, pentru cei trei copii ai no[tri, c\ au crescut
s\n\to[i, c\ am putut s\ le oferim cele necesare cre[terii [i educa]iei lor.
Îi mul]umesc Sfintei, c\ nu ne-a l\sat s\ ne vindem casa pentru a
ne achita datoriile, banii parc\ ne-au picat din cer.
Îi mul]umesc, c\ mi-a ajutat s\ termin o facultate.
Îi mul]umesc Bunului Dumnezeu c\ ne-a d\ruit-o pe Sfânta
Maic\ Parascheva, pentru a ne fi mijlocitoare [i grabnic folositoare
rug\ciunilor noastre.
Dorica, Ia[i

183

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

În anul 2006, de ziua Cuvioasei, am venit la Ia[i îndrumat\ de un
prieten. Fiind foarte obosit\, n-am rezistat, într-o mare de oameni, s\
stau prima noapte la rând. Nici în diminea]a urm\toare n-am r\mas,
pentru c\ trebuia s\ ajung [i la serviciu [i la [coal\.
Am plecat acas\ cu o imens\ durere în suflet: c\ n-am reu[it s\
m\ rog la racla sfintei pentru întâlnirea cu tat\l de care nu mai [tiam
nimic de 3-4 ani.
La dou\ luni dup\ pelerinaj, chiar dac\ n-am ajuns la moa[tele
Sfintei, am aflat de tat\l meu, iar dup\ patru luni el s-a întors acas\.
Aceast\ minune dureaz\ [i ast\zi: p\rin]ii stau sub acela[i acoperi[ [i
la ora actual\, sunt s\n\to[i.
În timpul pelerinajului am tr\it [i alte întâmpl\ri minunate [i am
întâlnit oameni deosebi]i care mi-au fost de ajutor.
Gabriela, Prahova

***
Am fost salvat\ dintr-un accident cumplit de ma[in\, [i vin anual
pentru a-i mul]umi Sfintei Parascheva, la care aveam [i am evlavie.
Anonim\, Italia

***
Mul]umesc Sfintei Parascheva pentru c\ mi-a salvat fiul dintr-un
groaznic accident de ma[in\ f\r\ nici o zgârietur\.
Sunt convins\ c\ minunea s-a petrecut datorit\ cruciuli]ei purtate
de fiul meu la gât, pe care o atinsesem de racla Cuvioasei Parascheva.
Petru]a

***
Relatez minunea salv\rii fetelor mele de pericolul iminent al
incendiului ce urma s\ se declan[eze de la o sob\, lâng\ care Cosmina [i
M\d\lina dormeau. Am fost anun]at\ prin vis de Sfânta Parascheva,
care m-a trezit astfel [i am preîntâmpinat dezastrul, când deja hainele
feti]elor ardeau mocnit.
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Am considerat aceast\ minune ca un semn pre]ios c\ Sfânta, la
care fusese de hramul ei, m\ ocrote[te [i m\ iube[te.
Lumini]a, Bac\u

***
Mul]umesc Sfintei pentru ocrotirea ei în pelerinajul de hram,
când mi-am g\sit saco[a pierdut\ [i am fost ajutat\ s\ m\ închin cu
bine, de[i era enorm de mult\ lume.
Rodica, Bucure[ti

***
Sunt profesor în Sârca. Îmi exprim recuno[tin]a fa]\ de Sfânta
Parascheva, care mi-a asigurat reu[ita la examenul de admitere de la
{coala Normal\ „Vasile Lupu” din Ia[i, în condi]iile în care nu-mi
d\deau speran]e decât bunica, mama [i domnul diriginte. Dup\ rug\min]i fierbin]i la racla Cuvioasei, am reu[it cu brio.
De asemenea, relatez minunile s\vâr[ite de Cuvioasa Parascheva
în via]a mamei mele, Profira, pe care a vindecat-o de orbire [i c\reia
i-a asigurat o locuin]\ aproape de Catedrala Mitropolitan\. De multe
ori îi pl\cea s\ vin\ pe jos de la serviciu, pentru a se închina Sfintei.
{i ast\zi am icoana Cuvioasei în camera mea [i m\ rog zilnic
pentru ajutor [i iertarea p\catelor.
Anonim, Ia[i

Sfâr[it [i lui Dumnezeu laud\!
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Paraclisul Preacuvioasei Maicii noastre
Parascheva

Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., Împ\rate ceresc..., Sfinte
Dumnezeule..., Preasfânt\ Treime..., Tat\l nostru..., C\ a Ta este
împ\r\]ia..., Doamne, miluie[te (de 12 ori), Slav\..., {i acum..., Veni]i
s\ ne închin\m..., Psalmul 142: Doamne, auzi rug\ciunea mea...,
Dumnezeu este Domnul (de trei ori).
Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva,
glasul al 4-lea:
Pe Sfânta Parascheva cea preacinstit\, mireasa cerescului Mire,
cu bucurie s\ alerg\m to]i credincio[ii a o l\uda, c\ci ea ap\r\toare
de la Dumnezeu a fost d\ruit\ tuturor celor ce m\resc via]a ei [i izvor\[te râu de t\m\duiri celor ce cu credin]\ cinstesc sfintele ei moa[te.
Slav\... (Tot acesta). {i acum...
Nu vom t\cea, N\sc\toare de Dumnezeu...
Apoi Psalmul 50:
Miluie[te-m\ Dumnezeule...
CANON
Cântarea 1, glasul al 8-lea;
Irmos: Apa trecând-o...
Aproape de scaunul Atot]iitorului stând, o, Maic\, rug\ciuni pentru
noi adu Acestuia, ca s\ dea tuturor iertare de p\cate.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
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Otrava [arpelui bând, de u[a iadului m-am apropiat cu adev\rat,
ci tu, ceea ce te desf\tezi de izvorul vie]ii, cu rug\ciunile tale înviaz\-m\,
preasl\vit\.
Slav\...
Nestatornicia min]ii mele [i viforele necuviincioaselor mele cuget\ri alin\-le, Cuvioas\, [i m\ mântuie[te prin rug\ciunile tale, ca s\
nu m\ duc în adâncul iadului.
{i acum...
Via]a mea toat\ în dulce]i [i vicle[uguri cu adev\rat s-a îndeletnicit, ci tu, care ai n\scut pe Mântuitorul, mai înainte de ie[irea mea,
miluie[te-m\ prin rug\ciunile tale.
Cântarea a 3-a:
Irmos: Doamne, Cel ce ai f\cut...
Valuri de tot felul de boli [i necazuri, cu dureri cumplite, în\l]ându-se,
afund\ tic\losul meu suflet în pe[tera iadului, ci tu, cu rug\ciunile
tale, Maic\ întinde-mi o mân\ de ajutor.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
Pic\turi de lacrimi a scoate din adâncul inimii, prin care s\-mi
sp\l necuratele patimi ale sufletului [i ale trupului, cu rug\ciunile
tale d\ruie[te-mi, Maic\, pururea pomenit\.
Slav\...
Cunoscând în mine însumi mul]imea p\catelor mele, f\r\ de pâr\
[i mai înainte de judecat\, judecat [i osândit sunt eu, tic\losul, ci }ie,
ca Mântuitorul tuturor, fie-}i mil\ de mine, pentru rug\ciunile Preacuvioasei Parascheva.
{i acum...
Fecioar\ plin\ de dar, ceea ce ai n\scut bucuria care s-a dat în
dar la toat\ zidirea, întunericul întrist\rii, pe care vr\jma[ul îl aduce
asupr\-mi ca s\ m\ piard\, degrab\ îl risipe[te.
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Mântuie[te din nevoi...
Mântuie[te din ispita vr\jma[ului pe robii t\i, c\ Ziditorul te-a
ar\tat, o, preafrumoas\ fecioar\, ap\r\toarea [i p\zitoarea turmei Sale.
Cerceteaz\ bolile noastre cu milostiv ochiul t\u, c\ci ap\rarea ta
o avem, Preacuvioas\, adev\rat\ doctorie de mântuire.
Sedealna, glasul al 2-lea:
F\când rug\ciunea ta c\tre Domnul, t\m\duie[te bolile noastre
cele suflete[ti [i trupe[ti, pururea pomenit\, [i de toat\ primejdia ne
izb\ve[te, miluind pe cei ce te roag\ de nevoi [i de stric\ciunea cea
pierz\toare.
Cântarea a 4-a:
Irmos: Am auzit, Doamne...
De tânguirea cea ve[nic\ cu mijlocirea ta, o, preafrumoas\ fecioar\,
mântuie[te pe robii t\i, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
Ceea ce din toat\ inima ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele
mele cele rele sunt cu totul urgisit, prin mijlocirea ta, tu iar\[i m\ împac\.
Slav\...
Fiind r\nit prin cumplite s\ge]i înveninate ale potrivnicului, plâng
tic\loasa soart\ a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mântuie[te-m\.
{i acum...
Ceea ce ai n\scut pe doctorul Care a t\m\duit rana cea mare a
oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, cea care este chinuit\ de
boli grele.
Cântarea a 5-a:
Irmos: Lumineaz\-ne pe noi...
Fiind c\zut în groapa stric\ciunilor [i z\când cumplit, prin rug\ciune strig c\tre tine: O, Preacuvioas\ Maic\, nu m\ l\sa s\ pier.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
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Preafrumoas\ mireas\ a lui Hristos cea neîntinat\, cu rug\ciunile
tale, miluie[te-m\ pe mine, cel r\nit cu r\nile poftelor, [tergând
gre[elile mele.
Slav\...
Nu m\ lep\da, Iisuse, de la fa]a Ta, pentru m\rimea îndur\rilor Tale,
ci în dar m\ mântuie[te, prin mijlocirea Preacuvioasei Tale Parascheva.
{i acum...
T\m\duie[te, Curat\, neputin]a sufletului meu, cercet\rii tale învrednice[te-m\ [i-mi d\ruie[te s\n\tate cu rug\ciunile tale.
Cântarea a 6-a:
Irmos: Rug\ciunea mea voi în\l]a...
Tic\losul meu suflet s-a f\cut ca p\mântul neplouat, neavând putere
a da roade bune, ci picurând roua milei Tale, de toat\ greutatea, St\pâne, îl vei izb\vi pe el prin rug\ciunile Preacuvioasei Tale Parascheva.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
Întinând, o, suflete, ve[mântul nun]ii, cum vom cuteza s\ intr\m
împreun\ cu chema]ii cei ale[i în c\mara cea cereasc\ a lui Hristos?
Cum nu vom fi urgisi]i de Dumnezeu? Ci, o, Preacuvioas\, cu rug\ciunile tale mântuie[te-ne.
Slav\...
Nu primi, St\pâne, a intra la judecat\ sluga Ta, c\ci dac\ nimeni
vie]uind întru aceast\ lume nu se va îndrepta înaintea Ta, cum m\
voi ar\ta eu, cel ce am întrecut pe to]i în p\cate?
{i acum...
Stinsu-s-a via]a mea, St\pân\, în dureri [i anii mei to]i în suspinuri; virtutea mea, Fecioar\, de mult\ lips\ a sl\bit, c\ci am mâniat
pe Dumnezeu, pe Care cu rug\ciunile tale îmblânze[te-L spre mine.
Mântuie[te din nevoi...
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Mântuie[te de ispita vr\jma[ului pe robii t\i, c\ci Ziditorul te-a
ar\tat, o, preafrumoas\ fecioar\, ap\r\toarea [i p\zitoarea turmei Sale.
Cerceteaz\ bolile noastre cu milostiv ochiul t\u, c\ci ap\rarea ta
avem, Preacuvioas\, adev\rat\ doctorie de mântuire.
Condac, glasul al 2-lea
Cele de sus c\utând...
Cu mult\ postire trupul sub]iindu-]i, ]i-ai ridicat mintea c\tre Dumnezeu [i via]\ netrupeasc\ în trup ai vie]uit, pururea pomenit\ Parascheva, lep\dând materialnica tulburare, pentru aceasta acum te vesele[ti cu cetele îngere[ti.
Prochimen: Pomeni-voi numele T\u întru tot neamul [i neamul.
Stih: Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\ urechea ta...
Evanghelia
Diaconul: În]elepciune drep]i...
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire:
(XI, 22-26)
Zis-a Domnul ucenicilor S\i: Ave]i credin]\ în Dumnezeu. Adev\rat
zic vou\ c\ oricine va zice acestui munte: Ridic\-te [i te arunc\ în
mare, [i nu se va îndoi în inima lui, ci va crede c\ ceea ce spune se
va face, fi-va lui orice va zice. De aceea v\ zic vou\: Toate câte
cere]i, rugându-v\, s\ crede]i c\ le-a]i primit [i le ve]i avea. Iar când
sta]i de v\ ruga]i, ierta]i orice ave]i împotriva cuiva, ca [i Tat\l vostru
Cel din ceruri s\ v\ ierte vou\ gre[elile voastre. C\ de nu ierta]i voi,
nici Tat\l vostru Cel din ceruri nu v\ va ierta vou\ gre[elile voastre.
Slav\, glasul al 2-lea:
Pentru rug\ciunile Preacuvioasei Parascheva, Milostive...
{i acum...

191

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu, Milostive...
Stihira, glasul al 6-lea:
Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta...
La tine, preafrumoas\ fecioar\ Parascheva, aduc rug\ciunile mele,
pe acestea ascult\-le [i le du înaintea Ziditorului, c\ci toat\ îndr\zneala de la mine s-a dep\rtat, cunoscând r\utatea necuvioaselor mele
fapte [i a cumplitelor cugete [i cuvinte, cu care milele Acestuia spre
mânie le-am înt\râtat [i acum trebuindu-mi tare ajutorul Lui, a-i cere
nu îndr\znesc, ci tu, Preacuvioas\, fii mijlocitoare.
Cântarea a 7-a:
Irmos: Tinerii cei ce au mers...
Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, Maic\, aurul ca gunoiul,
pentru aceasta pleac\ inima mea cu rug\ciunile tale la curat\ m\rturisire c\tre Dumnezeu, ca s\ nu cad în cumplitul adânc al l\comiei.
Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
Cu frica Domnului îngr\de[te, Maic\, pornirile trupului meu, care
n\zuiesc f\r\ de cale ca s\ surpe tic\losul meu suflet în adâncurile
iadului.
Slav\...
Cine m\ va izb\vi de focul gheenei [i de întunericul neluminos
pe mine, cel ce am p\c\tuit, vrednic de toat\ pedeapsa, f\r\ numai tu,
ap\r\toarea mea, miluie[te sufletul meu cel am\rât, Cuvioasa lui Hristos.
{i acum...
Cu puterea ta, Fecioar\, sufletul meu p\c\tos cel mult sl\b\nogit
înt\re[te-l, c\ci m-a l\sat virtutea mea, nemaipov\]uindu-m\ la c\ile
Domnului.
Cântarea a 8-a:
Irmos: Pe Împ\ratul ceresc...
Cel ce înfrumuse]ezi cetele cuvio[ilor cu str\luciri îngere[ti, Mântuitorul meu, prime[te rug\ciunile acestora care se aduc }ie pentru noi.
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Stih: Preacuvioas\ Maic\ Parascheva, milostive[te-te [i ajut\ la
cererea robilor t\i.
Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, Preacuvioas\,
de dorul St\pânului [i-l arat\ pe dânsul aduc\tor de road\.
Binecuvânt\m pe Tat\l...
De rea-credin]a ereticilor [i de mânia vr\jma[ilor care ne asupresc,
p\ze[te pe robii t\i cu rug\ciunile tale, Preacuvioas\ Parascheva.
{i acum...
Grijile cele de[arte dep\rteaz\-le de la sufletul meu totdeauna,
Fecioar\, pentru ca s\ laud pe Fiul t\u cu osârdie.
Cântarea a 9-a:
Irmos: Cu adev\rat,
N\sc\toare de Dumnezeu...
Gre[it-am, Mântuitorul meu, [i cu f\r\delegi toat\ petrecerea vie]ii
am cheltuit, m\rturisind, Hristoase: Fie-}i mil\ de robii T\i, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale.
Pe ap\r\torii credin]ei, împ\ra]ii [i domnitorii no[tri, pe cununa
preo]ilor [i pe tot poporul, Preacuvioas\ Parascheva, în pace îi p\ze[te.
Slav\...
Cei ce ne închin\m ]ie cu credin]\, Sfânt\ Treime, în singur\ fiin]a
Dumnezeirii, cu desp\r]irea Fe]elor, to]i s\ ne mântuim.
{i acum...
Ceea ce ai n\scut pe Mântuitorul, mântuie[te-m\, Fecioar\, pe
mine, care am vie]uit în fapte rele [i nu am afar\ de tine alt\ n\dejde
de mântuire.
Cuvine-se cu adev\rat...,
Sfinte Dumnezeule..., Preasfânt\ Treime...,
Tat\l nostru..., Troparele: Miluie[te-ne pe noi..., Slav\..., Doamne
miluie[te-ne pe noi..., {i acum..., U[a milostivirii...
Ectenia în care se
pomenesc cei ce fac Paraclisul [i sfâr[itul.
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