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Sfânta Cuvioas\ Parascheva

– o chemare a lui Hristos adresat\ oamenilor

An de an, la 14 octombrie, Ia[ul îmbrac\ hain\ duhovniceasc\ de
s\rb\toare în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii din toate
col]urile ]\rii [i ale lumii se îndreapt\ cu n\dejde sfânt\ [i recuno[-
tin]\ sincer\ spre Sfânta Cuvioas\, pentru a fi ajuta]i în multitudinea
de probleme din existen]a lor efemer\.

Un [ir impresionant de credincio[i va br\zda ora[ul ca un furnicar,
pân\ la catafalcul din curtea Catedralei Mitropolitane, pe care vor fi
a[ezate Sfintele Moa[te. Se creeaz\ o imagine biblic\ a drumului omului
c\tre Împ\r\]ia cerurilor ca o expresie a dorin]ei oamenilor prezen]i
de a atinge pe cea care este deja în Împ\r\]ia cerurilor, pentru ca [i
ei, dup\ via]a aceasta, s\ fie cu Sfânta în aceast\ împ\r\]ie celest\.

În acest urcu[ spre Sfânta Parascheva, pelerinii se întâlnesc de
fapt cu Hristos Care s\l\[luie[te în ea, deoarece Sfânta L-a câ[tigat,
înc\ din aceast\ via]\ trec\toare, prin împlinirea poruncilor Lui. Ei
simt o mângâiere inefabil\ a harului Sfântului Duh, existent în Sfânta
Parascheva, care nu poate fi substituit cu nici o bucurie [i cu nici o
pl\cere din aceast\ lume. Ei simt c\, f\r\ acest har, dobândit înc\ din
aceast\ via]\, moartea sufletului este iminent\, iar prin primirea lui vor
mo[teni via]a ve[nic\, îmbel[ugat\ [i aleas\, preg\tit\ de Hristos,
înc\ de la întemeierea lumii.

Astfel, Sfânta Parascheva este un pedagog al sfin]eniei pentru
cei care, cu evlavie, îi s\rut\ cinstitele moa[te. Este un pedagog care
îi conduce pe închin\tori la Hristos, singurul Dumnezeu adev\rat,
Care îi poate vindeca de toat\ boala [i neputin]a, în vederea îndum-
nezeirii lor.
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Ea nu accept\ pasivitatea pelerinilor, ci, ca o sor\ preabun\ ce
vie]uie[te în rai, ne îndeamn\ s\-i actualiz\m modelul s\u duhovnicesc,
deoarece sfin]irea [i sfin]enia nu exclud, ci dimpotriv\ implic\ [i
efortul personal de cur\]ire.

În acela[i timp, pelerinii constat\ c\ Sfânta Parascheva este mult-
milostiv\, deoarece, ea face totul pentru ei, d\ruind puterea suprem\
dumnezeiasc\ a lui Hristos Care s\l\[luie[te în ea. Minunile ei sunt
ale iubirii atotcuprinz\toare pe care sfin]ii le pot manifesta, cu ajutorul
harului dumnezeiesc prezent [i lucr\tor în ei.

Hristos a vie]uit în Sfânta Parascheva înc\ de pe p\mânt, deoarece
ea a tr\it o via]\ a lui Hristos [i în Hristos, a[a cum vorbe[te despre
sine Sfântul Apostol Pavel: „{i eu nu mai tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te
în mine. {i via]a mea de acum, în trup, o tr\iesc în credin]a în Fiul lui
Dumnezeu, Care m-a iubit [i S-a dat pe Sine Însu[i pentru mine”
(Galateni 2, 20).

De aceea, cel care vie]uie[te în Hristos pe p\mânt, va vie]ui deplin
în Hristos [i dup\ moarte, El fiind Acela[i ieri [i ast\zi [i mâine: „Hristos
va fi preasl\vit în trupul meu, fie prin via]\, fie prin moarte; c\ci mie
a vie]ui este Hristos [i a muri, câ[tig” (Filipeni 1, 20-21)

Sfântul Apostol Pavel este con[tient c\ numai dup\ moarte Îl va
avea pe deplin pe Hristos în el: „De toate acestea m-am p\gubit [i le
privesc drept gunoaie, ca pe Hristos s\ dobândesc; [i s\ m\ aflu întru
El... ca s\-L cunosc pe El [i puterea Învierii Lui [i s\ fiu primit p\rta[
la p\timirile Lui [i asem\nându-m\ cu moartea Lui, s\ pot ajunge la
învierea cea din mor]i” (Filipeni 3, 8-11).

Via]a cre[tinului în acest scurt pelerinaj p\mântesc [i mai cu
seam\ a sfântului este o dobândire a lui Hristos [i o alergare continu\
spre Hristos. Dup\ apusul acestei vie]i, via]a cre[tinului este o odihn\
a lui Hristos în el [i a lui în Hristos.

De la editarea primului volum, în anul 2011 la Editura Doxologia,
intitulat Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. M\rturii ale închi-
n\torilor, în urna din Catedrala Mitropolitan\ moldav\ s-au a[ezat,
pân\ anul acesta, m\rturii ale pelerinilor despre lucrarea [i minunile
Sfintei Parascheva în via]a lor.
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Aceste m\rturii au fost adunate anul acesta, 2014, cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, într-un al doilea
volum închinat Sfintei Parascheva, ca expresii ale lucr\rilor ei
t\m\duitoare [i mântuitoare în via]a pelerinilor.

Desigur, aceste m\rturii nu se vor sfâr[i deoarece lucrarea vie a
harului divin în Sfânta Parascheva este inepuizabil\ devenind activ\
pentru to]i cei care doresc mântuirea sufletului lor.

Scopul principal al acestui volum este acela de a actualiza în
via]a pelerinilor [i a tuturor cititorilor, modelul Sfintei Parascheva,
care este vie pe p\mânt [i în cer [i care ne dore[te [i pe noi mai
al\turi de ea, în Împ\r\]ia cerurilor.

Se vor edita, ulterior, [i alte volume, ca o chemare adresat\ de Hristos
oamenilor, prin Sfânta Cuvioas\ Parascheva, la tr\irea bucuriei vie]ii
celei ve[nice.

Protosinghel Valerian Radu

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva
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Via]a [i petrecerea Cuvioasei Maicii noastre 

Parascheva cea nou\, cea din Epivate, 

scris\ de Matei smeritul, Mitropolitul Mirelor*

1. Nimic nu este atât de folositor [i mântuitor pentru suflet [i mai
necesar decât orice alt lucru l\udat, cât a istorisi faptele iubitoare de
Dumnezeu ale sfin]ilor b\rba]i, vie]ile [i ispr\vile lor care stârnesc [i
înt\rât\ pe lucr\torii virtu]ii [i pe cei dispu[i cu osârdie spre f\ptuire
la înc\ [i mai mare sârguin]\, la [i mai mare râvn\; iar pe cei trândavi
[i nep\s\tori îi scoal\, ca dintr-un somn [i ca dintr-o be]ie, la trezvia
sufletului [i îi îndeamn\ s\ lepede mole[eala u[ur\t\]ii [i s\ se înal]e
c\tre piscul virtu]ilor. Dar când sunt istorisite cu am\nun]ime cele
mai bune dintre ispr\vile din via]a unei femei sfinte, sau [se descrie]
schimbarea sl\biciunii femeie[ti în b\rb\]ie sau lupta ei [i biruin]a
împotriva demonilor, cu cât mai mult aceste ispr\vi nu îi trezesc [i îi
îndreapt\ pe to]i spre mai mare râvn\? A[a este [i via]a [i petrecerea
fecioarei Parascheva, acum l\udat\, [i a[a este dumnezeiasca dra-
goste [i laud\ a noastr\ fa]\ de ea, care, fiind t\lm\cit\ cu osteneal\
din graiul bulg\resc pe limba greceasc\ [i d\ruit\ vou\, iubitorilor de
Dumnezeu, ca un dar de mult pre], cred c\ va desf\ta sufletul iubitor
de Dumnezeu al oricui o cite[te.

2. A[adar, aceast\ maic\ mireas\ a lui Dumnezeu a avut ca patrie
Epivatele, un ]inut la o dep\rtare cale de o zi de Constantinopol. A
avut p\rin]i iubitori de Dumnezeu [i evlavio[i, umblând în toate c\ile

* Via]a Sfintei Cuvioase Parascheva dup\ versiunea greac\ a lui Matei, Mi-
tropolitul Mirelor, traducere, introducere [i note de Laura Enache, Editura
Doxologia, Ia[i, 2012.
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Domnului [i împodobindu-[i via]a cu tot felul de virtu]i [i milostenii.
{i dup\ ce au hr\nit pe aceast\ fiic\ a lor [i frumoas\ fecioar\ cu
înv\]\tura [i legea Domnului [i dup\ ce au crescut-o, au plecat la
Domnul, schimbând cele stric\cioase cu cele nestric\cioase [i mo[-
tenind s\la[urile ve[nice,  l\sând toate lucrurile [i averea lor cuvioasei
[i unicului lor fiu, cu numele de Eftimie. Ace[tia, dup\ plecarea p\-
rin]ilor lor la Domnul, voia cea bun\ voind, au ales mai curând s\ fie
lep\da]i  în casa lui Dumnezeu decât s\ locuiasc\ în loca[urile p\c\-
to[ilor [i s\ lase grijile cele lume[ti al c\ror sfâr[it este pierzania. Toate
ale lor le-au împ\r]it s\racilor [i betegilor, lor nel\sându-[i nimic. Ci
toat\ grija lor [i trupurile, [i sufletele lor punându-le înaintea lui
Dumnezeu, I-au urmat Lui, îmbr\]i[ând via]a singuratic\, [i unul a
ajuns la o m\n\stire de c\lug\ri, iar ea la o m\n\stire de maici. {i
tunzându-[i p\rul, au lep\dat lumea [i au r\stignit lumii trupul cu pa-
timile [i poftele lui, ar\tând ascultare ne[ov\itoare stare]ului, f\cându-se
pe ei în[i[i praf [i cenu[\ tuturor.

3. {i Eftimie, str\lucit fiind cu virtu]ile [i luminându-[i mintea
prin cugetarea Scripturilor, în\l]ându-se la dumnezeiasca dragoste,
s-a f\cut vestit tuturor [i multora pov\]uitor spre mântuire. C\ci venea
la el la m\n\stire mul]ime mult\ nu numai dintre cei de aproape, ci [i
dintre cei de departe. Auzind preadulcile lui cuvinte, care-i împodo-
beau virtu]ile, to]i rodeau mântuire. Pentru aceasta, când Episcopul
de atunci al Madytelor a adormit întru Domnul, sfe[nicul avea nevoie
de lumin\ [i se cuvenea ca lumina s\ urce în sfe[nic, „c\ nu poate o
cetate aflat\ pe vârf de munte s\ se ascund\”1 potrivit cuvântului  celui
sfânt. Ci mul]imea din eparhie [i întregul sobor de preo]i l-au hirotonit
episcop [pe Eftimie], împotriva voii lui. Iar el luând vrednicia arhieriei,
se nevoia s\ sporeasc\ talantul [i se sârguia cu râvn\ s\-l înmul-
]easc\, [i ad\ugând osteneal\ la osteneal\, virtu]i la virtu]i, împlinea
mai mult decât era dator. Ad\ugând lacrimi la lacrimi [i milostenii la
milostenii, [i turma bine p\storind-o în dreapt\ credin]\, a plecat la
Domnul [i a lucrat multe minuni dup\ moarte. 

1 Mt. 5, 14.
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4. Iar aceast\ mireas\ a lui Dumnezeu, dup\ ce a dobândit multe
[i felurite virtu]i în m\n\stire, a ie[it din m\n\stire [i s-a s\l\[luit în
pustie, vorbind numai cu Dumnezeu [i rugându-se cu st\ruin]\: „Pe
Tine, Mirele meu te doresc [i pe Tine, c\utându-Te, m\ nevoiesc” [i
„pentru Tine am îmbr\]i[at pustiul acesta, locuind împreun\ cu fiarele
cele veninoase, ca s\ calc în picioare capul diavolului celui uciga[ de
oameni [i ]epu[ele veninoase ale scorpiilor cele aduc\toare de moarte
care picur\ otrav\. Întru Tine dar, Împ\rate ceresc, îmi pun toat\
n\dejdea mea, Cela ce po]i s\ legi pe cel tare [i uneltirile lui s\ le
smulgi [i pân\ în sfâr[it s\ le pierzi [i s\ le nimice[ti, ca s\ nu se
laude [i s\ nu se o[teasc\ el împotriva noastr\, a robilor t\i. {i la
picioarele Tale m\ arunc, rugându-m\ [i cerându-i s\ m\ p\ze[ti pe
mine neatins\ de batjocurile acestor du[mani”. Acestea [i multe altele
erau cuvintele ei c\tre St\pânul, iar faptele cele f\cute de dânsa,
adic\ ostenelile ei cele binepl\cute lui Dumnezeu [i de suflet mântu-
itoare, posturile [i privegherile, laudele de toat\ noaptea, cânt\rile [i
lacrimile, cine dintre muritori le-ar putea spune? C\ci le [tiu pe acestea
numai lucr\torii virtu]ilor, cei care au lep\dat toate ale lumii [i care
au luat crucea ca pe un jug [i au urmat lui Hristos, nevoindu-se într-o
via]\ neînjugat\. C\ci nu avea în pustie nici un alt ajutor afar\ numai
pe St\pânul Hristos, cu El gr\ind, de El desf\tându-se, pe El avându-L
suflare, [i jug, [i pov\]uitor, [i mântuitor, [i binef\c\tor, [i izb\vitor,
[i Mire, Lui aducându-I înainte candela fecioriei plin\ de str\lucirile
virtu]ilor, a[teptând ca odat\ s\ plece la nunta cea de la miezul nop]ii
[i n\d\jduind s\ intre înl\untrul c\m\rii de nunt\ celei împodobite. 

5. Râvnind vie]ii lui Ilie, c\l\torul la cer, [i lui Ioan, celui odr\slit
în sterpiciune, s-a s\l\[luit în pustie. F\r\ hran\, f\r\ ap\, f\r\ somn,
r\bda toate zilele s\pt\mânii. O singur\ dat\ se împ\rt\[ea de hran\,
sâmb\ta [i duminica, de pu]in\ pâine [i ap\. Pat îi erau pietrele, iar
îmbr\c\mintea trupului, o mantie rupt\ [i zdren]uit\. Ochii ei erau
izvor de lacrimi, iar gura cu buzele, vas de miruri, rev\rsând laud\
neîncetat\, umplând v\zduhul de bun\ mireasm\ duhovniceasc\.
Rug\ciunea ei era st\ruitoare [i încordat\, [i starea ei, de continu\
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priveghere. {i toate celelalte fapte ale virtu]ilor îi erau hran\ [i b\u-
tur\, r\bdare [i odihn\. Luminare, îi era ceasul mor]ii, a doua venire
a Dreptului Hristos, tribunalul cel nemitarnic, judecata f\r\ mil\,
dreapta sentin]\ împotriva p\c\to[ilor, [i toate celelalte câte se vor
vedea plinindu-se la vremea aceea. Acestea cugetându-le, se întrista
adânc pân\ la moarte, dar iar\[i se bucura de a[teptarea celor n\d\j-
duite [i nev\zute „c\ci n\dejdea care se vede nu mai e n\dejde”,

zicea împreun\ cu propov\duitorul2, „c\ci pentru ce ar mai n\d\jdui
cineva ceea ce vede? Iar dac\ n\d\jduim ceea ce nu vedem, a[tept\m
prin r\bdare”3. A[tepta, deci, [i ea n\dejdea celor n\d\jduite, precum
se spune, bucurarea de bun\t\]i, odihna drep]ilor, [i toate bun\t\]ile
cele f\g\duite sfin]ilor, cele pe care ochii nu le-au v\zut [i urechile

nu le-au auzit [i la inima omului nu s-au suit4. De aceste bun\t\]i
ve[nice se desf\ta [i nu de pâinile din f\in\ alb\ [i de mânc\rurile
gustoase [i stric\cioase. „C\ci nu numai cu pâine, zice, va tr\i omul,

ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu”5. 
6. Pentru aceea, lep\dând sl\biciunea cea femeiasc\ [i încingând

t\ria de la Dumnezeu cel din în\l]ime, a st\tut în linie de b\taie
împotriva pierz\torului. {i acesta o însp\imânta cu sl\biciuni [i cu
închipuiri neputincioase, c\ci uneori o înfrico[a cu ar\t\ri de [erpi
venino[i [i scorpii, alteori cu lei [i cu ur[i [i pisici s\lbatice [i cu alte
fiare, dintre cele mai fioroase, alt\dat\ cu cele mai scârbavnice dintre
fiare, cu broa[te [i ]estoase. Iar ea pe toate acestea cu semnul crucii
le f\cea nev\zute [i le risipea ca pe o pânz\ de p\ianjen [i î[i râdea de
el, de me[te[ugirile [i de închipuirile lui, iar la sfâr[it, ca un David
în]eleg\tor, dobora la p\mânt pe Goliat, cu puterea Celui r\stignit, [i
cufunda în adâncul pierzaniei pe Faraon cel în]eleg\tor cu toat\ o[tirea
lui. A c\rui curs\ o zdrobea prin curgerile lacrimilor sale, cu osteneli

2 Adic\ Sfântul Pavel, autorul acestui citat.
3 Rom. 8, 24-25.
4 I Cor. 2, 9.
5 Mt. 4, 4; Lc. 4, 4.
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[i rug\ciuni [i astfel se izb\vea din cursa vân\torilor, ca o pas\re sin-
guratic\ pe acoperi[. Înc\ [i de vederi sl\vite de îngeri [i vorbiri cu ei
învrednicindu-se, a dispre]uit toate lucrurile stric\cioase [i vremel-
nice [i a devenit s\la[ împ\r\tesc, încât „a poftit Împ\ratul veacurilor

frumuse]ea ei”6, precum este scris. Într-una din nop]i se îndeletnicea
dup\ obicei cu rug\ciunea [i, tinzându-[i mâinile c\tre cer, a v\zut
minunat\ vedenie. Un tân\r luminos [i sl\vit, cu înf\]i[are str\lucit\
[i cu limpede glas ar\tându-se ei, i-a spus cu blânde]e: „O, preabun\
fecioar\, Cel ce pentru mântuirea oamenilor S-a r\stignit, murind [i
înviind, Dumnezeul îngerilor [i Domnul oamenilor, Iisus Hristos, î]i
porunce[te ]ie, celeia ce te-ai r\stignit lumii, murind [i înviind prin
lucr\rile virtu]ilor, s\ ie[i din pustiul acesta [i s\ te întorci în patria ta
[i acolo s\ te s\vâr[e[ti [i s\ pleci la El, ca s\ fii împreun\ cu El”.
Acestea spunându-i-le îngerul, s-a f\cut nev\zut, iar ea, uimit\ fiind
de nea[teptata ar\tare, pe de o parte, se minuna de frumuse]ea vederii,
iar pe de alt\ parte, se tulbura pentru plecarea din dulcea pustie. C\ci
nimic nu str\luce[te atât sufletul, nimic nu cur\]\ atât mintea [i nimic
nu te face s\ vezi cele cere[ti, cât via]a pustniceasc\ [i lini[tit\. Dar
iar\[i se bucura de desp\r]irea de trup [i de odihna [i izb\virea din
trudele [i ostenelile [i sudorile cele dup\ via]a singuratic\ [i de a fi
cu Hristos, des\vâr[ita frumuse]e, cea cu adev\rat vrednic\ de toat\
dorirea. 

7. Pentru aceea, încrezându-se cuvintelor îngerului pe care îl
v\zuse, a plecat c\tre cetatea care împ\r\]ea peste celelalte, întru
care a petrecut la fel ca în pustie prin t\ria rug\ciunii [i prin nevo-
in]ele cele dup\ Dumnezeu. {i nu au putut tumulturile, [i tulbur\rile,
[i zgomotele cet\]ii s\ zdruncine t\ria cugetului ei. {i a venit mai întâi
la vestita [i sl\vita Biseric\ a Sfintei În]elepciuni a lui Dumnezeu
(Sfânta Sofia), apoi  vizitând toate m\n\stirile [i a[ez\rile de fecioare
[i loca[urile sfinte, cu postiri [i privegheri [i rug\ciuni, Îl slujea pe
Hristos, Împ\ratul ceresc. {i cinstindu-i pe to]i sfin]ii, aduna, ca o

6 Ps. 44, 12. 
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albin\ însufle]it\, virtu]ile tuturor monahilor care tr\iesc dup\ Dum-
nezeu [i le strângea pe toate cu în]elepciune în comoara sufletului ei.
A ajuns astfel [i la Biserica din Vlaherne, acolo unde era sl\vita
icoan\ f\c\toare de minuni a Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,
pe care, de cum a v\zut-o cu ochii, îndat\ s-a aruncat înaintea ei,
gr\indu-i cu lacrimi: „Întru tine îmi pun toat\ n\dejdea mea, St\pâna
[i Doamna întregii lumi, ceea ce e[ti mai cuprinz\toare decât cerurile,
mai cinstit\ [i mai sl\vit\ decât fiin]ele cele de foc, nu m\ lep\da pe
mine, roaba ta, care din tinere]ile mele am urmat [i am slujit Fiului
t\u [i Dumnezeu. Nu am alt\ n\dejde, nu am alt acoper\mânt. Tu e[ti
n\dejdea [i acoper\mântul meu, tu e[ti pov\]uitoarea [i ocrotitoarea
mea, p\zitoarea vie]ii mele [i turn neclintit. Cât timp am locuit în
pustie, pe tine, Doamn\, te-am avut înso]itoare, iar acum sunt în lume.
Ce alt ajutor voi avea, afar\ de tine, Preanevinovat\ St\pân\? Fii mie,
smeritei, împreun\ c\l\toare [i cârmuitoare, c\l\uz\ [i sc\pare [i înt\rire”. 

8. Aceste rug\ciuni aducându-le din suflet N\sc\toarei de Dum-
nezeu [i punându-[i toat\ n\dejdea în ea, s-a întors în patria ei [i a
locuit acolo ca o str\in\ [i întru totul necunoscut\. C\ci se t\inuia pe
sine, ca s\ nu fie cunoscut\ de cineva. Trecând mult timp [i locuind
în Epivate, a împlinit toate nevoin]ele cele dup\ Dumnezeu [i faptele
bune, post peste post, înfrânare peste înfrânare [i virtute peste virtute
neobosit adunând. Nu a fost trecut\ cu vederea, ca s\ nu cunoasc\
mai dinainte [i plecarea ei la Domnul. C\ci i s-a ar\tat ei iar tân\rul
acela luminos [i str\lucit care i se ar\tase [i mai înainte, vestindu-i
urcarea ei la ceruri [i încredin]ând-o c\ va fi împreun\ c\l\tor cu
dânsa. {i ar\tându-i acestea, încurajând [i dând îndr\znire sfântului
ei suflet, iar\[i s-a f\cut nev\zut. Iar ea, a]intindu-[i ochii sufletului
[i ai trupului c\tre ceruri, Îl cheam\ pe Hristos, St\pânul ei: „Iubi-
torule de oameni, St\pâne, zicea, nu trece cu vederea pe roaba Ta,
care pentru numele T\u cel sfânt a l\sat toate [i a urmat ie, ci trimite
înger de pace, ca s\ ia în tihn\ sufletul meu [i s\ nu fie st\pânit la
ie[irea lui de duhurile cele viclene [i necurate, [i învrednice[te-l s\
stea cu îndr\znire înaintea înfrico[\torului T\u scaun de judecat\, c\
binecuvântat e[ti în vecii vecilor. Amin”. 
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9. Acestea rugându-se sl\vita fecioar\, a încredin]at sufletul ei
lui Dumnezeu, iar fericitul ei cort, unii iubitori de Dumnezeu, predându-l
mormântului, l-au pus împreun\ cu str\inii. C\ci nu s-au vestit nim\nui
cele despre ea pân\ la sfâr[it. Dar Dumnezeu, voind s\ o prosl\-
veasc\ a[a cum se cuvenea, nu a îng\duit s\ fie acoperite de uitare
cele ale ei, ci a rânduit s\ fie aflate moa[tele ei întregi, [i numele, [i
cine era, [i din ce ]ar\ era, [i cum a luptat lupta cea bun\ dup\
Dumnezeu, ca s\ fie învrednicit\ de toat\ cinstea cuvenit\. A[adar,
un oarecare cuvios stâlpnic, care î[i s\vâr[ea pe un stâlp lupta cea
dup\ Dumnezeu, î[i ducea lini[tit via]a numai lui Dumnezeu slujindu-I,
[i numai cu El gr\ind, [i de El desf\tându-se, cu El petrecând ru-
gându-se ziua [i noaptea. Dar un cor\bier, molipsindu-se pe drumul
c\l\toriei lui de boala ciumei, a murit [i, fiind aruncat în mare de
tovar\[ii lui, z\cea neîngropat, f\r\ grija cuvenit\ îngrop\rii, nu
departe de stâlpul pe care locuia mai sus pomenitul stâlpnic. Dar
când acesta s-a umflat [i s-a umplut de duhoare, nu numai pe cei din
împrejurimi, ci pe însu[i stâlpnicul acela l-a silit s\ se coboare de pe
stâlp. A[a de mare era puterea împu]iciunii. A ridicat atunci glasul
stâlpnicul de pe stâlp c\tre oamenii care se întâmplau pe acolo, [i
purtând grij\ ce s\ fac\ în privin]a trupului aceluia prea împu]it, a
zis: „Groap\ prea adânc\ s\pa]i [i arunca]i-l acolo pe acesta [i apoi
acoperi]i-l [i astfel v\ ve]i izb\vi [i pe voi de duhoare [i pe mine m\
ve]i cru]a a m\ coborî de pe stâlp”. Crezând, a[adar, acestuia [i s\pând
groap\ la mare adâncime, au dat de preasfintele moa[te ale Cuvioasei,
izvorând atâta bun\ mireasm\, încât a covâr[it nesfâr[it\ duhoarea
aceea care ie[ea de la cor\bierul acela mort, iar mirosul mirului s-a
r\spândit în v\zduh, încât s-au uimit to]i de acea bun\ mireasm\ care
pe nea[teptate s-a v\rsat cu îmbel[ugare [i i-a f\cut pe to]i s\ strige
„Doamne, miluie[te”! To]i s-au bucurat de aflarea moa[telor, dar cei
mai mul]i s-au mâhnit c\ nu [tiau cine este. 

10. Dar [i acum Dumnezeu a lucrat descoperirea moa[telor întru
acest chip. Un anume Gheorghe, unul dintre b\rba]ii care au s\pat
groapa, fiind om evlavios [i iubitor de Hristos, sporit în petrecerea
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cea dup\ Dumnezeu, pe când î[i s\vâr[ea doxologia de sear\ [i mul-
]umirea [i pe când se ruga dup\ obicei pentru toat\ casa lui, a fost
prins pu]in de somn. La miezul nop]ii a v\zut în vis o Împ\r\teas\
sl\vit\ [i preastr\lucit\, [ezând pe un tron sl\vit [i preastr\lucit [i în
jurul ei stând roat\ b\rba]i purt\tori de lumin\. Pe care v\zându-i
Gheorghe, fiind cuprins de mult\ fric\, a c\zut cu fa]a la picioarele
lor [i se ruga pentru via]a lui, c\ci nu era în stare s\ rabde ar\tarea
aceea nemaiv\zut\. Unul dintre acei purt\tori de lumin\, întinzând
dreapta lui, l-a ridicat zicându-i: „Gheorghe, nu te teme, ci scoal\ [i
mâine diminea]\ la sinax\ veste[te tuturor s\ pun\ în racl\ moa[tele
Cuvioasei Parascheva, pe care le-au g\sit acum, c\ci ea s-a n\scut [i
a crescut în acest ]inut al Epivatelor, [i a ar\tat toate nevoin]ele cele
dup\ Dumnezeu, [i a fost învrednicit\ de starea pe care o vezi acum
[i de împ\r\]ie, [i este din aceea[i cetate cu voi [i de acela[i neam, [i
înal]\ st\ruitor c\tre Dumnezeu rug\ciuni pentru fiecare dintre voi”.
{i acestea le-a spus acela, iar Împ\r\teasa aceea a spus c\ Gheorghe
este apropiat ei [i a zis c\tre el: „Eu sunt din acest p\mânt în care voi
locui]i acum, odrasl\ a lui, fiind numit\ Parascheva de la dumnezeiescul
botez. Sârgui]i dar acum s\ cinsti]i cortul meu, iar eu voi cere de la
Dumnezeu s\ v\ izb\veasc\ pe voi din p\timiri [i din primejdii”.
Acelea[i lucruri v\zându-le [i o femeie iubitoare de Dumnezeu se
minuna întru sine. Iar Gheorghe, trezindu-se din somn, se minuna [i
el întru sine [i se tot gândea la înfrico[ata vedenie. {i pe când cugeta
el acestea, mai sus pomenita Eftimia, fiind prieten\ cu Gheorghe [i
locuind în apropiere, a venit la el [i i-a povestit vedenia. Auzind el
acestea zise: „Pe sfânta pronie de sus, [i eu am v\zut acestea toate în
vis în noaptea aceasta [i numai la ele m\ gândesc”. A[adar, ie[ind,
au vestit poporului cele v\zute de ei amândoi în vis. {i adunându-se
sobor de preo]i [i întregul popor de ob[te, cu lumân\ri [i t\mâieri, au
petrecut multnevoitorul cort al Cuvioasei [i l-au mutat ca pe o comoar\
de mult pre] în Biserica Sfin]ilor Apostoli, în care l-au a[ezat la loc
de cinste. {i era a vedea racla cu trupul întreg, izvorând multe
t\m\duiri. {i acestea s-au întâmplat în Epivate, în patria cuvioasei. 
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11. Dar cum a fost str\mutat\ în Bulgaria, trebuie s\ povestim pe
scurt, iar apoi trebuie s\ trecem la ar\tarea celor f\ptuite mai pe
urm\. Sceptrele Împ\r\]iei Romeilor7 trecuser\ în st\pânirea fran-
cilor, întocmai cum boala ciumei m\nânc\ toate cele bune [i apoi
dispare. C\ci despuind Biserica Sfintei Sofia de moa[tele sfin]ilor [i
de tâmplele ei [i de vasele [i odoarele cele de mult pre] pe care le
avea, pr\dând toate loca[urile sfinte [i m\n\stirile [i golind [i vistie-
riile împ\r\te[ti, le-au trimis mai înainte pe toate în Italia. {i numai
cetatea lui Constantin o st\pâneau goal\ [i pedepseau pe popor [i îl
sileau spre slujirea papei. Pentru aceea numai lacrimi [i întrist\ri [i
sup\r\ri erau la tot poporul lui Dumnezeu. În vremea aceea, domnea
în Bulgaria Ioan Asan8, fiul împ\ratului Asan celui b\trân, care, prin
puterea Celui ce poate toate, supunând toat\ Macedonia [i Tracia,
Dalma]ia, Moesia, [i Albania, a cucerit [i Serrionul [i Tesalia toat\
împreun\ cu Tesalonicul [i cu Muntele cel cu sfânt nume al Athonului
pân\ la Dratza. {i în aceste cet\]i a hirotonit mitropoli]i [i episcopi,
care fuseser\ to]i izgoni]i din pricina cugetului latinesc [care domnea
în Constantinopol], c\ci cetatea lui Constantin fusese cucerit\, iar
arhiereii care r\m\seser\ în ea [i cei ce îi ascultau s-au plecat dog-
melor acelora. C\ci este obicei la papista[i s\ nu se lini[teasc\, ci
mereu ei s\ înceap\ [i s\ stârneasc\ lupte cu bisericile [i s\ r\t\ceasc\
poporul cel numit cu numele lui Hristos [i s\ afle toate câte sunt
vrednice de partea cea de-a stânga. Le vei g\si pe toate acestea
expuse pe larg în hrisovul lui care este în Lavr\ [i în Protaton. Împotriva
acestora, Asan a cucerit [i cetatea lui Adrian, luând toat\ cetatea [i
toat\ ]ara, pân\ [i cetatea lui Constantin, pe care o st\pâneau atunci
francii, la sfâr[it au f\g\duit s\ o predea, socotind c\ nu merit\ osteneala
s\ lupte pentru ea. Pe când se întâmplau acestea, faima raclei Sfintei
r\suna pretutindeni [i f\cea multe minuni celor de departe [i celor de
aproape. 

7 i.e., Imperiului Bizantin. 
8 Este vorba de ]arul vlaho-bulgar Ioan Asan al II-lea, 1218-1241.
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12. A auzit despre ea [i mai sus pomenitul împ\rat al bulgarilor,
Ioan Asan, care, cu poft\ poftind [i trimi]ând soli la cei din cetatea
lui Constantin, a cerut sfânta racl\ cu moa[tele, [încredin]ându-i] c\
îi va scuti de plata birurilor pe care f\g\duiser\ s\ le pl\teasc\ [i c\
nu va face r\zboi împotriva lor, nici nu se va lupta cu ei [i astfel vor
avea pace. Dar francii i-au r\spuns împotriv\ [i, nevoind s\ dea
moa[tele, l-au stârnit pe el la r\zboi. C\ci acela zicea întru sine: „Ce-mi
este mie bog\]ia, ce-mi este mie slava [i mul]imea m\rg\ritarelor [i a
pietrelor scumpe? Acestea nu sunt atât de vrednice de împ\r\]ia mea,
pe cât este cortul preasfânt al Cuvioasei”. Acestea le cugeta împ\-
ratul din multa evlavie [i credin]\ ce avea. Pentru aceea, trimi]ând,

cu mult\ mânie, pentru a doua oar\9 soli, i-a amenin]at iar\[i înc\ [i
mai mult: „Dac\ nu împlini]i degrab\ [i cu osârdie voia mea, pe
sfânta pronie de sus [i pe sceptrul nebiruit al împ\r\]iei mele, m\ voi
scula la r\zboi împotriva voastr\ cu norod f\r\ num\r [i încercat în
toat\ lupta, iar cetatea voastr\ o voi pustii [i trupurile voastre le voi
da mâncare câinilor”. Cei din cetate, auzind acestea [i neputând s\-l
înfrunte [i s\ se ia cu el la lupt\, s-au supus cuvintelor lui [i au f\g\-
duit s\-i dea racla. 

13. A[adar, solii, venind la rege, i-au vestit aceast\ f\g\duin]\, pe
care împ\ratul, primindu-i cu bucurie [i cu mult\ cinste, i-a r\spl\tit

cu daruri [i cu binefaceri. Iar în ziua urm\toare10, chemând pe Mitropolitul
Marcu al Preslavei, împreun\ cu al]ii din cler, l-a trimis pentru mutarea

9 Aceast\ a doua interven]ie a ]arului pentru ob]inerea moa[telor nu este
men]ionat\ în Via]a... scris\ de Sfântul Eftimie al Târnovului.

10 Nu se cunoa[te cu precizie data la care a avut loc str\mutarea moa[telor la
Târnovo, unii istorici presupun c\ ar fi vorba de anul 1231, îndat\ dup\ victoria
lui Ioan Assan al II-lea de la Klokotnitsa. Cf. Dan Ioan Mure[an, „Autour de
l’élément politique du culte de sainte Parascve la Jeune en Moldavie”, în
L’empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-
byzantine, Actes des colloques internationaux „L’empereur hagiographe” (13-14
mars 2000) et „Reliques et miracles” (1-2 novembre 2000) tenus au New Europe
College. Textes réunis et présentés par Petre Guran avec la collaboration de
Bernard Flusin, p. 255. 
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moa[telor [i îndat\ cetatea lui Constantin l-a primit pe Marcu [i pe
cei dimpreun\ cu dânsul, pe care francii i-au primit cum se cuvenea
[i, încredin]ându-le moa[tele [i multe daruri, i-au trimis înapoi cu
pace, cerându-le iert\ciune pentru neascultare. Au ajuns deci cu pace
pân\ la grani]ele Bulgariei, iar împ\ratul, aflând de sosirea lor pe care o
dorea mai presus decât aurul [i topazul, adunând în-treaga armat\ [i
toat\ curtea, a ie[it în întâmpinarea lor, împreun\ cu Împ\r\teasa
Elena, mama lui, [i cu Împ\r\teasa Ana, so]ia lui. Împreun\ cu ace[tia,
[i Patriarhul Târnovului cu preasfântul cler a ie[it întru întâmpinare
cu toat\ rânduiala cuvenit\. Împ\ratul, c\zând la p\mânt înaintea
moa[telor, le-a s\rutat cu evlavie [i cu credin]\, bucurându-se [i mul-
]umind Împ\ratului cerului [i Dumnezeu, Care l-a învrednicit pe el [i
s\ vad\, [i s\ se închine la preasfintele moa[te a[a cum dorise. Asemenea
[i împ\r\tesele [i toat\ curtea [i Patriarhul au s\rutat to]i cu evlavie
moa[tele [i le-au înso]it cu rug\ciuni, lumân\ri aprinse [i t\mâieri
pân\ la biserica împ\r\teasc\, cea de la palat, [i le-au a[ezat la loc de
cinste spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru. 

14. Acestea Patriarhul Eftimie al Târnovului le-a scris dup\ aceea
în limba bulgar\, încheind aici cuvântul pe care noi l-am tradus cu
grij\ în limba greac\11. Iar parte din cele ce au urmat mai departe le-am
scris din amintiri12. {i a fost a[a. Dup\ ce sfintele moa[te au fost a[ezate

11 Aici se opre[te practic traducerea adaptat\ dup\ textul Sfântului Eftimie al
Târnovului, Matei renun]ând la epilogul retoric din originalul bulgar. Relatarea
ulterioar\ a evenimentelor apar]ine în întregime lui Matei, Episcopul Mirelor [i
cuprinde dou\ p\r]i, una istorisind evenimentele care au avut loc dup\ cucerirea
Orientului de c\tre turci [i înfrângerea bulgarilor, prilej cu care moa[tele sunt
str\mutate din Târnovo în Serbia, [i a doua parte, scris\ din propriile „amintiri”,
ta d'e)fech/j e)k tw/n u)pomnhma/twn sunegraya/meqa, de fapt, dup\ cum
sus]in unii istorici, din cele auzite de la al]ii, mai mult sau mai pu]in informa]i.

12 Se refer\ la evenimentele cuprinse între 1584-1586. Aceste însemn\ri „din
amintiri” ale Episcopului Mirelor, Matei, reprezint\ un izvor pre]ios pentru
istorie, pentru c\ ni se dau unele am\nunte care lipsesc din Cronograful lui Dorotei
al Monembasiei, singurul izvor cunoscut pân\ acum pentru acest capitol al pa-
triarhatului ecumenic constantinopolitan. Majoritatea istoricilor nu în]eleg
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la loc de cinste, cum s-a spus, trecând pu]in\ vreme, cele ale cre[ti-
nilor au sl\bit [i au dec\zut, dup\ judec\]ile pe care numai Dum-
nezeu le [tie, iar Ismael s-a înt\rit [i a covâr[it pe cre[tini. {i pr\dând
[i supunând cu putere tot ]inutul R\s\ritului, a luptat [i împotriva
bulgarilor [i i-a biruit, iar ]inuturile lor [i cet\]ile le-a distrus [i pe
însu[i împ\ratul de atunci al bulgarilor l-a f\cut fugar de la Târnovo13

în Serbia [i Poznan, unde a [i str\mutat de mai înainte preasfintele
moa[te spre p\zire în ora[ul Belgrad14, acolo unde [i-a mutat [i curtea15

din Târnovo, din pricina neîncetatelor atacuri ale ismailitenilor. Dar

13 

13 Cucerirea otoman\ a Târnovului a avut loc în anul 1393.
14 În privin]a str\mut\rii moa[telor Sfintei Parascheva de la Târnovo la Belgrad

[i a împrejur\rilor istorice în care s-a f\cut, autorul vie]ii grece[ti este r\u informat.
Astfel, afirma]ia sa c\ moa[tele au fost trimise de-a dreptul de la Târnovo la
Belgrad, înainte de cucerirea Târnovului, trimise mai dinainte acolo de însu[i
]arul de atunci al bulgarilor nu corespunde realit\]ii. C\ci un scriitor contem-
poran, martor al acelor evenimente, Grigorie amblac care se afla tocmai atunci în
Serbia ne spune c\ moa[tele au fost transportate mai întâi la Vidin (unde au
r\mas pân\ în 1398), dup\ cucerirea Târnovului – [i nu mai înainte –, [i nu sub
îngrijirea ]arului bulgar, ci d\ruite de cuceritorul turc domnitorului ora[ului
dun\rean. {i apoi au fost duse de la Vidin la Belgrad, dup\ ce c\zuser\ iar\[i
prad\ turcilor [i fuseser\ d\ruite tot de cuceritor v\duvei cneazului Laz\r al
Serbiei. Vezi I. {tef\nescu, op. cit., pp. 367-369.  

15 Înc\ o eroare a lui Matei. Nici un ]ar bulgar nu [i-a mutat vreodat\ re[edin]a
de la Târnovo în Serbia. Ultimul ]ar bulgar, {i[man al III-lea (1365-1393), a
rezidat la Târnovo pân\ la cucerirea Bulgariei de c\tre turci, când, dup\ izvoarele
istorice, a fost prins la Nicopol [i ucis în 1395. Vezi I. {tef\nescu, op. cit., p. 369. 

e)k tw/n u)pomnhma/twn, ca referindu-se la propriile amintiri ale autorului, ci le
traduc prin izvoare istorice, datorit\ unor fapte relatate de Matei care nu au fost
îns\ confirmate istoric. De aici [i prin confruntarea datelor furnizate de aceast\
Via]\ a lui Matei [i Cronograful alc\tuit de Dorotei al Monembasiei, care s-a
inspirat de la Ierotei al Monembasiei (acesta fiind nu doar un martor, ci un parti-
cipant direct la evenimentele relatate), cei mai mul]i istorici consider\ impo-sibil
ca Matei s\-[i fi scris istorisirea din propriile amintiri. Astfel, în]eleg c\ Matei se
refer\, prin folosirea termenului de u)pomnhma/twn, nu la propriile amintiri, ci la
unele surse, de altfel îndoielnice, nefiind informate exact asupra evenimentelor. V.
Iulian {tef\nescu, Via]a Sfintei Parascheva cea nou\ de Matei al Mirelor, studiu
istoric, Extras din „Revista istoric\ Român\”, vol. III (1933) fasc. 4, Imprimeria
Na]ional\, Bucure[ti, 1934, pp. 371-373.
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nici acolo nu a sc\pat din mâinile du[manilor lui, nevoind Dum-
nezeu s\ ajute, c\ci din pricina p\catelor noastre [i Bosnia [i întreaga
Serbie au fost cucerite cu toate hotarele lor [i cu toate cet\]ile, afar\
numai de Belgrad, [i cei ce se numesc la ei cneji [i cei mai înal]i
demnitari [i ighemonii, împreun\ cu generalii [i cu c\peteniile
armatei, to]i au pierit pân\ la unul de sabia ismailitean\. Iar dup\ ce
[i cetatea lui Constantin a fost cucerit\, dup\ succesiunea a cinci
împ\ra]i, a domnit sultanul Suleiman16, b\rbat foarte viteaz [i cu
suflet mare, care prin minte [i stare moral\ i-a întrecut pe to]i cei de
dinaintea lui [i de dup\ el. Pe lâng\ acestea, [i fa]\ de noi, cre[tinii – m\
refer la cei supu[i lui17 -, era dispus cu bun\voin]\. Acesta, mi[cându-se
[i o[tindu-se împotriva ungurilor, a distrus Belgradul18 [i alte cet\]i [i
]inuturi.  {i auzind despre moa[te, s-a întrebat ce ar putea fi, c\ci [i
acolo cortul acela sfânt a f\cut minuni [i semne dumnezeie[ti, încât
l-au convins [i pe împ\ratul s\ nu ascund\ cele cu privire la moa[te,
ci s\ întrebe. Dar auzind de la unii c\ este loc de închinare pentru
cre[tini, prin puterea lui Dumnezeu, prin lucrarea [i mijlocirea cu-
vioasei le-a trimis de la Belgrad la Constantinopol19 [i le-a a[ezat în

16 Sultanul Suleiman Magnificul a domnit între anii 1521-1566.
17 Adic\ la cre[tinii care pl\teau tribut turcilor. 
18 În 1521 Suleiman a cucerit Belgradul [i a f\cut din Serbia un pa[alâc turcesc.
19 Datele pe care Matei ni le d\ despre str\mutarea moa[telor Cuvioasei de la

Belgrad la Constantinopol sunt în parte adev\rate. Fiindc\, din punct de vedere
istoric, se confirm\ tot ceea ce spune Matei despre campania lui Suleiman împo-
triva Belgradului [i transportarea moa[telor. Cât prive[te bun\voin]a sultanului
fa]\ de cre[tini, la care se refer\ Matei, ea este infirmat\ de unele izvoare, care
sus]in c\ Suleiman, la începutul domniei lui, voia s\ îi extermine pe to]i cre[tinii.
Cf. Dorotei al Monembasiei, Bibli/on i(storiko/n, p. 578. Discutabil\ este [i
generozitatea cu care ar fi d\ruit moa[tele Patriarhiei din Constantinopol, pe care
unele izvoare istorice nu o confirm\. Sunt istorici care afirm\ c\ sultanul, dup\
întoarcerea în capital\ a vândut moa[tele Patriarhiei pentru 12.000 de duca]i,
dup\ ce pusese în vedere Patriarhului c\ dac\ nu le cump\r\ le va arunca în mare,
iar pe drum, pân\ a ajunge la Constantinopol, le-a expus spre închinare credin-
cio[ilor pe bani. Cf. Baronii Annalium ecclesiasticarum continuatio per Henricum
Spondanum, tom. 2, Lyon, 1678, p. 343, în I. {tef\nescu, op. cit., p. 370.
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nefericita patriarhie, în Biserica Mariei Pammakaristos, care acum este
moschee, din pricina neorânduielii unora dintre arhiereii [i clericii necuvio[i.

15. Dar trebuind s\ istorisim pu]in despre aceasta, nu bucurie, ci
întristare voi arunca în sufletele voastre, fiind silit a povesti smin-
telile [i cumplitele neorânduieli din biseric\, fiindc\, odat\ cu împ\r\]ia,

am pierdut [i rânduiala bisericeasc\ [i starea bunelor n\ravuri20. Pe
când era patriarh Ieremia, b\rbat în]elept [i cinstit, cele ale Bisericii
erau în mult\ bun\ rânduial\. Dar s-a întâmplat atunci c\ Sultanul
Murad, din pricina clevetelilor mincinoase ale unor arhierei, s-a
mâniat împotriva lui [i l-a trimis pe el legat, în surghiun în insula

Rodos21. Iar dup\ el a fost patriarh Pahomie22, cel numit [i Batestas,
care era cu totul nep\rta[ [i str\in [i de înv\]\tur\, [i de petrecerea

cea singuratic\23, [i de toate cele câte sunt bune în om [i în leg\tur\
cu omul [i cu totul lipsit de orice vedere [duhovniceasc\], de cuvânt
[i de însu[i glasul. Dar în uneltiri [i r\zvr\tiri ale poporului era
preaîncercat. Timp de doi ani a st\pânit ca un tiran tronul patriarhal.
În acest r\stimp, a adus numai neorânduial\ [i haos [i tulbur\ri [i cea
mai grea datorie Bisericii lui Dumnezeu, întru care a dus pân\ la
culme c\derea lui Simon Magul, încât au ajuns arhiereii s\ negu]\to-
reasc\ prin vânz\ri [i cump\r\ri harul Duhului [i s\ se mute din eparhie
în eparhie, adeseori întâmplându-se s\ fie [i câte doi sau trei arhierei
într-o singur\ eparhie, mâncându-se între ei [i oc\rându-se. De atunci
[i pân\ ast\zi nenorocita noastr\ Biseric\ se lupt\ cu aceste f\r\delegi,
plin\ fiind de erezia lui Simon Magul. 

16. Dar s-au adunat atunci arhiereii care se aflau acolo, în frunte

cu Teolipt24 al Filipopolei, împreun\ cu Nichifor Dasc\lul, ca s\ îl

20 Adic\ starea moral\. 
21 Ieremia al II-lea, exilat în 1584. 
22 A ]inut samavolnic scaunul patriarhal din martie 1584 pân\ în februarie 1585.
23 Adic\ de via]a c\lug\reasc\.
24 Teolipt al II-lea, depus în 1586.
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scoat\ din scaun pe mai sus pomenitul Pahomie, ca pe unul care
[edea pe tronul patriarhal în chip f\r\delege [i împotriva canoanelor
[i f\r\ hot\rârea Sfântului Sinod [i s\ îl cheme din exil pe Ieremia,

dar nu au putut, din pricina faptului c\ capugaia25 împ\ratului26 purta
de grij\ s\ fie al\turi de el ajutor [i sprijin. Pentru aceea multe chel-
tuieli s-au f\cut: trudindu-se to]i, dând în stânga [i în dreapta, chel-
tuind, [i a[a, de cum l-au dat pe acesta jos din scaun, l-au [i trimis
prizonier în Vlahia. Dar dup\ ce l-au scos pe Pahomie, a urcat pe
tron Teolipt, dispre]uind toate leg\mintele [i jur\mintele. C\ci se
învoiser\ cu to]ii, jurându-se unul altuia, ca nici unul dintre ei s\ nu
mai cear\ pentru sine scaunul patriarhal, ci, dac\ ar fi cu putin]\, s\
cheme din surghiun pe Ieremia, adev\ratul lor p\stor [i arhiereu. Dar
acest Teolipt al Filipopolei era foarte viclean [i foarte cu dou\ fe]e,
veghetor spre toat\ uneltirea, în[elând cu cuvinte am\gitoare inimile
multora [i lingu[indu-i. C\ci eu cred c\ despre el a fost spus cuvântul
acela profetic: „Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul,

dar ele sunt s\ge]i”27. Acesta, am\gind pe arhierei [i pe Nichifor
Dasc\lul, a cerut pentru sine tronul patriarhal [i s-a suit în scaun.
Pentru aceea iar\[i sminteli [i lupte [i cheltuieli f\r\ de num\r în
jurul Bisericii. V\zându-se a[adar arhiereii în[ela]i de Teolipt, s-au
sf\tuit s\-l scoat\ [i pe el din scaun, dar nu au putut. C\ci beglerbeg-ul,
comandantul g\rzii imperiale, prin multa dare de bani ce i se da, îi
era lui ajutor [i sprijin. Împreun\ cu acesta mai erau înc\ [i mul]i al]i
demnitari turci, prin care Teolipt înt\rindu-se, l-a trimis în surghiun
pe Nichifor Dasc\lul, în Cipru, iar pe arhiereii care nu voiau cu nici
un chip s\ îl aleag\ [i s\ îl numeasc\ pe el patriarh, i-a f\cut s\ semneze.
S-a mai întâmplat atunci ca Patriarhul Silvestru al Alexandriei s\ fie
[i el prezent. Acesta avea oarece patim\ omeneasc\ împotriva lui

25 Capugaia, gr. ka/pagan: ofi]er în armata turc\.
26 Adic\ al sultanului.
27 Ps. 54, 23.
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Ieremia. Prin acela s-au întâmplat toate smintelile. {i tot prin el,
Teolipt a stat împotriva tuturor, înt\rindu-se. Dar îndat\ a c\zut, cum
va ar\ta mai jos cuvântul. C\ci prin pedeapsa lui Dumnezeu, a fost
t\iat capul beglerbeg-ului de c\tre sultan, [i a fost iar\[i chemat din
surghiun Nichifor, pentru nevasta sultanului [i pentru toat\ curtea, din
pricin\ c\ era cunosc\tor în [tiin]a medical\. C\ci practica medicina
cu mult\ iscusin]\ [i cu experien]\, prin care îi îngrijea pe to]i [i astfel
[i-a agonisit în scurt timp mul]i prieteni. Pentru aceea, înt\rindu-se
împotriva lui Teolipt, l-a dat jos din scaun [i l-a chemat pe Ieremia din
insula Rodos. 

17. Vezi-mi acum iar\[i, prin aceste neîncetate scandaluri, cât de
grea este paguba Bisericii! A[adar, nici nu s-a întors bine Ieremia
din exil, c\ Teolipt, purtându-i ur\, din pricina faptului c\ el a c\zut
din slava [i cinstea de patriarh [i fiindc\ socotea c\ este cea mai mare
insult\ adus\ lui [i socotind în sine paguba, a voit s\ tr\deze Biserica
întru acest chip. Sultanul Murad, împ\ratul, voia s\ construiasc\ un
imaret, o mare moschee, adic\ un palat pentru religia lui, [i c\uta s\
g\seasc\ un loc potrivit pentru o astfel de construc]ie [i nu a g\sit.
De aceea se mâhnea mult în sinea lui pentru asta [i, pe cât se pare,
era foarte tulburat. Acestea aflându-le Teolipt, s-a întors spre tr\dare
[i printr-o scrisoare i-a ar\tat împ\ratului: „Dac\ ai lua Patriarhia
cre[tinilor, o, împ\rate, î]i vei împlini dorin]a [i î]i vei redobândi lini[tea.
C\ci locul sare în ochi [i se vede de departe, acolo curg izvoare de
ap\ limpede [i este întru totul potrivit dorin]ei tale. Nu te nelini[ti
pentru celelalte, ci împline[te-]i dorin]a [i Dumnezeu va face s\
izbuteasc\ deplin încercarea”. Auzind acestea împ\ratul, pe loc s-a
înveselit, [i trimi]ând neîntârziat porunc\ nenorocitei Patriarhii, i-a
scos afar\ pe cei ce erau acolo, clerici [i monahi, aducând în locul
lor turci [i f\când-o geamie, fiindc\ nu era potrivit deloc locul acela
pentru construirea unui imaret, dup\ cum min]ise Teolipt. Multe la-
crimi au fost [i atunci v\rsate de cre[tini. Prin îndelunga r\bdare a lui
Dumnezeu [i prin îng\duin]a Lui, l\sând totul, fiecare a plecat acas\.
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{i luând sfintele odoare ale Bisericii [i moa[tele Cuvioasei, plângând

[i tânguindu-se, le-au pus în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe28,
cea numit\ de lâng\ Fanar, acolo unde este [i ast\zi Patriarhia noastr\,
a cre[tinilor, ai c\rei vizitatori [i închin\tori am devenit [i noi, spre
slava lui Hristos, adev\ratul Dumnezeul nostru, C\ruia fie slava [i
puterea în vecii vecilor. Amin.

28 Matei este [i în aceast\ privin]\ insuficient informat. Ast\zi se [tie c\
Patriarhia ecumenic\, împreun\ cu odoarele [i moa[tele ce se aflau în biseric\, n-a
fost mutat\ de-a dreptul la Sfântul Gheorghe din Fanar, ci mai întâi a trecut la Vlah
Serai (1586), apoi la Sf. Dimitrie din Hyloporta (1597) [i apoi la Sf. Gheorghe (1601).
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Baldachinul [i iconostasul Sfintei Cuvioase Parascheva
din Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i
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I

Rug\ciunea – înalt\ smerenie

Rug\ pentru împlinire

Eram copil când am venit aici cu tat\l meu rugându-ne pentru
drumul cel bun în via]\. Prin mijlocirea Sfintei Parascheva, Dumnezeu
mi-a purtat de grij\ într-un mod nemaipomenit toat\ perioada fa-
cult\]ii (…)

Un an mai este [i voi fi medic. Îl rog pe Dumnezeu s\ m\ ajute s\
am priceperea [i puterea de a-i ajuta pe oameni.

Sfânt\ Parascheva, te rog s\ m\ sprijini! Tu [tii suferin]a [i mizeria
din sufletul meu. Roag\-te lui Dumnezeu s\-mi cure]e inima, s\ m\
simt curat\ [i lini[tit\. Tu [tii tot ce s-a-ntâmplat, vezi rostul tuturor
lucrurilor prin în]elepciunea ta. Ajut\-m\ s\ în]eleg, s\ accept [i s\

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva
sec. XVII, Muzeul

M\n\stirii Bistri]a, jude]ul Neam]
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iert tot r\ul care m-a r\nit! D\-mi r\bdare [i înva]\-m\ s\ fiu un om
smerit! Iart\-m\ pentru tot ce am gândit, ce am spus [i-am judecat.
Tu [tii ce este în inima mea! Ajut\-m\ s\ m\ lini[tesc, îmi pare r\u,
m\ simt foarte vinovat\. Tu [tii c\ îl iubesc mult de tot, dar poate c\
iubirea mea nu este suficient de curat\ [i de puternic\.

Tu [tii c\ eu îl doresc înapoi, dar s\ fie voia lui Dumnezeu!
D\-mi r\bdarea s\ a[tept s\ vin\ [i zile bune pentru mine!
Binecuvinteaz\-m\ pentru anul care începe, s\-l termin cu bine

[i s\ fac alegerea cea mai bun\.
Te rog, ai grij\ de omul acesta, d\-i în]elepciune, f\ s\-i fie bine

lâng\ persoana care este, ajut\-l s\ se maturizeze!
Fac\-se voia lui Dumnezeu cu noi doi!
D\-le s\n\tate p\rin]ilor mei, fratelui, alin\ durerea bunicii mele,

c\ tare mult ne iube[te [i întotdeauna are grij\ de noi!

Anonim\

* * *

Sfintele moa[te în popas pentru rug\ciune 

Eram copil, când, în vara anului 1946, a fost seceta cea mare, iar
moa[tele Cuvioasei Parascheva au fost scoase în pelerinaj prin ]ar\,
pentru ploaie.

Pe [oseaua Romanului, cu vreo 2 km înainte de intrarea în p\-
durea Dealu M\rului, în satul Poeni]a, comuna Poenari, s-a oprit ca-
mionul cu sfintele moa[te. Preo]ii au cerut ajutor oamenilor, care
de[i au fost foarte mul]i, n-au putut porni camionul. Au venit mese-
ria[i care n-au g\sit nici o defec]iune la motor. A stat camionul în
mijlocul drumului toat\ ziua [i apoi noaptea întreag\. Noi, copiii,
eram ridica]i de p\rin]i spre a s\ruta sfintele moa[te. S-au închinat
numero[i oameni [i din satele vecine, au stat în genunchi, s-a f\cut
slujb\ toat\ noaptea.

A doua zi a venit Mitropolitul [i mai mul]i preo]i, s-a f\cut slujb\
mare la care au participat foarte mul]i oameni. Dup\ marea slujb\,
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camionul a plecat mai departe. }in minte (deoarece casa noastr\ era
la vreo 50 de metri de acest loc) cum vorbeau vârstnicii c\ acel loc
nu era curat: s-ar fi f\cut ni[te crime sau alte nenorociri în timpul
r\zboiului.

Dup\ aceea nu s-a mai vorbit despre acest fapt sugestiv pentru
puterea sfintelor moa[te. A venit iarna grea, foametea din 1947, alun-
garea regelui (…). Acum dup\ vreo 65 de ani de când am plecat din
sat, am îndr\znit s\ scriu aceast\ important\ m\rturie spre folosul tuturor.

Înv. A. Smaranda

* * *

Am ridicat n\dejdea c\tre Dumnezeu
Ca un templu în stea c\l\toare
Aici chem des s\ vorbeasc\ cu ea inima-mi vis\toare
Pitule[te-te suflare la umbra n\dejdii,
C\ci se va sim]i [i-n Sine
În amurgul s\u se va s\l\[lui.
Am ridicat n\dejdea c\tre Dumnezeu
{i mi-a primit-o ca pe-un toiag la scaunul S\u
Prin care binele [i r\ul r\sun\ des din nai –
Fereastr\ mic\ a templului ce duce înspre rai.
Am ridicat n\dejdea c\tre Dumnezeu
Ecoul surd al min]ii ce-l r\sfoiesc mereu
E-o fil\ atent pictat\, cavoul gândului meu.
{-am ridicat n\dejdea c\tre Dumnezeu
C-a scris în Cartea Vie]ii micu] numele t\u.

Amin!
Cuvioas\ Maic\ Parascheva, iart\-m\ [i ocrote[te întreg norodul

care se închin\ Preacinstitelor tale moa[te.
Roag\-te, Cuvioas\ Maic\ Parascheva, pentru sufletul Simonei Isabela.
Miluie[te-m\ pe mine p\c\toasa!

Ana

* * *
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Pân\ în anul 2001 am tr\it în Ia[i, apoi am plecat la Istanbul,
dup\ o prietenie de 10 ani cu o persoan\ de acolo. Ne-am c\s\torit,
iar bucuria mea a fost c\ so]ul nu m\ împiedic\ cu nimic în cele ce
fac legate de biseric\.

Am descoperit acolo biserica româneasc\ pe care o frecventez.
Anul trecut am avut bucuria de a m\ reîntregi total: biserica de

acolo a primit din partea Mitropoliei Moldovei icoana celor dou\
surori. A[a îmi place s\ le spun: Maica Cuvioas\ Parascheva împreun\
cu muceni]a Paraschevi Romana. De atunci la rug\ciuni stau lâng\
icoana lor.

Deci, tânjind de dorul Cuvioasei Parascheva de la Ia[i, rug\ciu-
nile mele au dat rod. Mul]umesc lui Dumnezeu pentru tot.

Adriana

* * *

M\rturisesc cu nevrednicie c\ simt mereu ajutorul Sfintei Paras-
cheva.

Odat\, la închin\ciune în Sfânta Catedral\, când am s\rutat sfin-
tele moa[te, am sim]it mâinile Cuvioasei calde, pline de via]\.

Ast\zi, când eu, cel mai p\c\tos dintre oameni, m-am închinat
s\rutându-i sfintele mâini, mi-a dat prin gând c\ visul în care o f\p-
tur\ nu m\ l\sa s\-i s\rut sfintele moa[te a fost de la vr\jma[ul care
încearc\, pe orice cale, s\ m\ îndep\rteze de ea.

L\udat fie Domnul în veci!

Drago[

* * *

O floare alb\

Pe 8 martie 2012 a[teptam la rând pentru a m\ închina Sfintei
Parascheva. În Mitropolie, domnul care se ocup\ cu lini[tea [i ordi-
nea strângea florile de la icoana Sfintei Cuvioase [i, pentru c\ erau
multe, le împ\r]ea credincio[ilor.
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Îmi doream [i eu o floare de la ocrotitoarea mea. Când am ajuns
la sfintele moa[te, i-am spus Sfintei: „Vreau [i eu o floare…”.

În aceea[i clip\, domnul acela mi-a d\ruit o zambil\ alb\, fru-
moas\, de pe racla Sfintei. M-am bucurat nespus de mult c\ doar
într-o clip\ mi s-a îndeplinit dorin]a.

Am meditat la frumuse]ea [i puritatea acestei flori minunate –
Sfânta noastr\ Parascheva care d\ruie[te în orice clip\ ajutor, alinare
celor ce se roag\ cu încredere [i mult\ credin]\.

Andreea

* * *

Un gând ascuns

Am f\cut [coala de [oferi în Piatra Neam] [i nu reu[eam s\ trec
examenul de preselec]ie, de[i era foarte simplu. Am venit la racla
Sfintei Parascheva, m-am rugat [i am atins un pix de sfântul ei trup.
M-am rugat pentru examenul acesta, dar am avut [i gândul de a folosi
pixul [i în alt scop… Minunea const\ în faptul c\, de[i am pus pixul
în geant\, nu l-am mai g\sit nici în geant\, nici în haine, nici pe
strad\ în drumul de acas\ pân\ la [coal\. Dar Sfânta m-a ajutat doar
pentru ceea ce m-am rugat.

Acum îmi râde inima de bucurie duhovniceasc\, pentru c\ m-a
ajutat s\ m\ împ\rt\[esc cu Sfântul Trup [i Sânge al Mântuitorului.

Alexandru {tefan, Piatra Neam]

* * *

Acatistul

În ziua de 14 octombrie 2011, aflându-m\ la lucru în Italia, am
citit diminea]a acatistul Sfintei Parascheva. Dup\ pu]in timp, în casa
în care locuiam a c\zut un geam cu tot cu chenarul de lemn. S-a
pr\bu[it pe scara interioar\ tocmai pe unde eu trecusem cu câteva
minute înainte. Dimensiunea [i pozi]ia geamului m\ fac s\ cred c\
acel moment mi-ar fi fost fatal.
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Cuvioasa Parascheva m-a salvat! Ce-ar fi fost dac\ nu citea,
acatistul?!

Mihaela-Daniela (Dumbrav\), Gala]i

* * *

Tat\l meu, Mihail, a suferit mul]i ani, fiind complet paralizat, iar
în ultima vreme hr\nit prin tub.

În anul 2010 m-am hot\rât s\ vin în pelerinaj la Sfânta Paras-
cheva, cu un grup din Timi[oara, dar fiind hramul Sfintei [i la bise-
rica din cartierul nostru, preotul a hot\rât s\ plec\m la Ia[i dup\ Sfânta
Liturghie. În timpul Sfintei Liturghii, tat\l meu a trecut la Domnul.
Am în]eles c\, dac\ s-a stins în aceast\ zi mare, Sfânta Parascheva l-a
primit lâng\ ea, nu ca pe marinarul înmormântat lâng\ sfintele
moa[te.

Mihai, Timi[oara

* * *

F\r\ dezn\dejde

Am avut vreo doi ani de tulburare a respira]iei. În spital, vestea
c\ am astm bron[ic a c\zut ca un tr\snet, pentru c\ pe atunci eram o
persoan\ foarte activ\ atât la serviciu, cât [i acas\. Nu puteam respira,
oboseam foarte repede, fie zi sau noapte.

Am început cu rug\ciuni la Maica Domnului, la Sfânta Cuvioas\
Parascheva, nu m-am îndoit niciodat\ de ajutorul de la Dumnezeu.
De aceea, rugându-m\, n-am dezn\d\jduit, acum sunt mai bine, ]in
boala sub control.

Doamne, ajut\-ne pe noi, p\c\to[ii!

Veronica, Tg. Neam]

* * *
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Mai întâi rug\ciunea

La 70 de ani, mama înc\ avea puterea de a zugr\vi. Locuind la
]ar\, lipea [i v\ruia casa. Într-o zi, un ginere, care nu era cu Dumnezeu,
a venit tocmai când mama grijea camerele. A întrebat-o doar ce face
[i a plecat. Imediat, mamei au început s\ i se umfle mâinile, de nu
mai putea face nimic. Se înro[eau, se înfierbântau, de parc\ ie[ea foc
din ele. A dat cu diferite unguente, fie de la medic, fie naturiste, f\r\
nici un efect. Nu mai putea suporta fierbin]eala mâinilor.

Având mare evlavie la Sfânta Parascheva, a venit la Ia[i cu trenul.
Prinsese la Mitropolie ultimele trei Sfinte Evanghelii de la Sfântul
Maslu. Cât a stat acolo plângând [i rugându-se, a sim]it, dintr-odat\,
cum mâinile ei se r\coresc [i se dezumfl\. Dup\ asta, s-a închinat,
mul]umind cu lacrimi. A plecat acas\ bucurându-se de aceast\ mi-
nune [i de faptul c\ i-a crescut [i mai puternic evlavia la Cuvioasa
Parascheva.

Într-o alt\ situa]ie, mama s-a convins c\ înainte de orice trebuie
f\cut\ rug\ciunea, apoi celelalte activit\]i. De câte ori venea în Ia[i,
la mine, la plecare, trebuia s\ i se întâmple câte un necaz: pierdea
ceva, se lovea, era tulburat\, pierdea trenul. V\zând a[a, a hot\rât ca
înainte de toate, dup\ coborârea din tren, s\ mearg\ la Sfânta Paras-
cheva, s\ se roage în simplitatea ei, apoi s\ vin\ la mine. Mama are
79 de ani, cite[te acatistul Sfintei cu mare evlavie [i-i mul]ume[te c\
o mai ]ine înc\ în putere, fiind [i bolnav\.

Varvara [i mama Aurica, Boto[ani

* * *

În urm\ cu vreo câ]iva ani am auzit pe cineva povestind cum a
ajutat-o Sfânta Parascheva în copil\ria ei. Am început s\ citesc [i eu
aproape zilnic acatistul Sfintei, dar în mintea mea era gândul c\ de
aceea a primit ajutor, fiindc\, de obicei, copiii sunt cura]i la suflet [i
la trup. Nu [tiam c\ Sfânta împarte ajutor [i vindec\ri zi [i noapte
celor care-l cer, indiferent de vârst\.
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De-abia acum îmi dau seama de ajutorul primit, pe când eu,
p\c\toasa, îmi spuneam c\ am noroc.

În vara asta am primit cartea Binefacerile Sfintei Cuvioase Paras-
cheva. Am constatat c\ avem aproape de noi o grabnic ajut\toare [i
am început, dup\ o oarecare întrerupere, s\ citesc Acatistul, dar altfel
fa]\ de pân\ acum: cu dragoste adânc\ [i speran]a c\ m\ va ajuta [i
pe mine ca pe to]i ceilal]i. Într-adev\r, a[a a fost.

Îmi doream mult s\ ajung la ea; s\-mi cer iertare pentru trecut [i
ajutor pentru viitor, îns\, acolo unde lucrez, este foarte greu de ob]inut
o învoire. Totu[i, M\icu]a a aranjat a[a cum bine a [tiut [i peste dou\
s\pt\mâni am ajuns la dânsa. Cu toate c\-mi este foarte r\u în
ma[in\, tot rugându-m\, n-am avut nimic. Într-un timp m\ amenin]a
o grip\ urât\, am luat medicamente [i tratamente naturiste, totu[i, nu
prea puteam înghi]i (aveam [i alte simptome). Atunci am luat ulei de
la Sfânta, agheasm\, iar în final m-am f\cut bine.

Anonim\

* * *

Altruism

Am ezitat mult timp nefiind ferm convins\ c\ fac bine a[ternând
pe hârtie ceea ce am gândit, am sim]it [i mi s-a întâmplat.

De la gr\dini]\ mi-am dorit s\ devin medic, care s\ ia cu mâna
durerea oric\rui om… N-a fost o ambi]ie de copil, n-a fost o iluzie…

Veneam la Sfânta Parascheva de câte ori treceam prin Ia[i, m\
rugam Sfintei, dar cu mare regret recunosc c\, pân\ a deveni stu-
dent\, nu am citit Paraclisul Sfintei.

Ajuns\ student\ la Medicin\, am avut probleme cu locul de cazare,
cu studiul, cu influen]ele din jur care m\ determinau la dec\dere moral\.

Acum, spre sfâr[itul semestrului I, în seara de 10 ianuarie 2012,
am venit la Sfânta cu ochii plini de lacrimi, rugând-o s\ m\ ajute s\
termin pentru a II-a zi un proiect pe care trebuia s\-l definitivez în
vacan]\. Era un proiect greu, la biofizic\, pentru care, în câteva zile,
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câte 8-9 ore c\utam informa]ii, citeam, traduceam din englez\, dar
parc\ totul „era legat”, neajungând la final.

M-am rugat la racla Sfintei, cam disperat\, am citit pentru prima
dat\ Paraclisul Sfintei, apoi am plecat cu o nou\ dorin]\ de a lua
lucrarea de la cap\t.

Acas\ am început lucrul cu laptop-ul în bra]e, cu toate materialele
adunate, al\turi de trei icoane a[ezate în fa]a mea: Icoana Maicii
Domnului, a Sfântului Arhanghel Mihail [i a Sfintei Cuvioase Parascheva.

Am tastat continuu de seara pân\ a doua zi aproape de ora 1100,
f\r\ s\ gust ceva, doar schimbând diferite pozi]ii. A fost o noapte în
care am pierdut no]iunea timpului, o noapte ca o clip\, în care n-am
auzit nici un sunet, nimic nu era în jurul meu, n-am sim]it nici o oboseal\,
eram lucid\ ca [i cum a[ fi dormit un somn bun de 5-6 ore. N-aveam
cum s\ dorm, pentru c\ de la 1330 aveam cursuri pân\ seara.

Cineva mi-a spus: „Nu te l\sa! Sfânta Parascheva s\ fie mâna ta
dreapt\! S\ fie prietena ta! Roag\-te ei [i nu te va l\sa...!”, Aceste
cuvinte le voi p\stra mereu în mintea [i în sufletul meu. La fel voi
p\stra pân\ la ultima suflare chipul Sfintei c\reia m\ rog s\-mi ajute
s\ trec peste toate obstacolele vie]ii ca în noaptea alb\ când Sfânta
Parascheva mi-a întocmit referatul la biofizic\…

Îndeosebi m\ rog s\ m\ ajute s\ nu devin un „om f\r\ Dumnezeu”,
un doctor f\r\ de suflet! Când, uneori, mi-e fric\, atunci m\ rog s\-mi
dea puterea de a m\ jertfi oricând pentru ceilal]i, oricât de greu ar fi
[i orice s-ar întâmpla în aceast\ lume…

Student\ la Medicin\

* * *

Munc\, rug\ciune, profesionalism

Acum 20 de ani am în\l]at rug\ciuni smerite la sfânta racl\ a
Cuvioasei Parascheva, p\truns\ de dorin]a de a face în via]\ ceva deosebit.

Consider c\ mi-a ascultat ruga, deoarece sunt un medic priceput,
cu [tiin]\ acumulat\ prin munc\ asidu\, prin care pot ajuta mult\ lume
aflat\ în suferin]\ ast\zi mai mult ca oricând.
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Întotdeauna am mers la bra] cu rug\ciunea atât pentru mine cât [i
pentru semenii mei suferinzi.

Îi mul]umesc din suflet Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cristina-Ileana

* * *

M\rturisire

Am ezitat mult timp, dar cu rug\ciuni înc\rcate de am\r\ciune [i
lacrimi, Sfânta Parascheva m-a ajutat la Sfânta Spovedanie s\ m\r-
turisesc un p\cat grav de care m\ ru[inam.

În momentul confesiunii, mi-a dat puterea s\ spun acel p\cat [i
s\ primesc dezlegare de la duhovnic.

Mul]umim, Sfânt\ Parascheva, c\ ne-ai învrednicit [i anul acesta
s\ ajungem la moa[tele tale!

Ana-Maria

* * *

În impas, c\ut\m sprijinul divin

Sunt c\s\torit\, am trei copii [i ne-am stabilit în Fran]a din anul
2000. De câteva luni mi-am pus în gând s\ dezv\lui o minune întâm-
plat\ în familia noastr\ gra]ie Sfintei Parascheva.

Începând cu 2005-2006, eu [i so]ul meu am f\cut multe credite
în b\nci pentru dou\ ma[ini, mobil\, decorarea apartamentului, o
opera]ie la ochi… Îndat\ am ajuns s\ nu mai putem rambursa ratele
lunare, adunându-se multe penaliz\ri. Eu eram casnic\, iar so]ul, tot
ce câ[tiga mergea pentru plata datoriilor [i astfel nu pl\team chiria la
apartament.

În 2008 eram în total\ imposibilitate de rambursare: so]ul î[i pier-
duse locul de munc\. Astfel, am ajuns în fa]a tribunalului, eram dis-
pera]i, încât nu dormeam nop]ile [i se înte]eau certurile între noi.

Un timp, o comisie special\ girat\ de Banca Fran]ei se ocupa de
familiile foarte îndatorate, ne-a ajutat acordându-ne o perioad\ pentru
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a ne pune pe picioare financiar, dup\ care s\ începem rambursarea
creditelor. Situa]ia tot nu s-a schimbat, iar în 2011 am depus un nou
dosar la Banca Fran]ei. O doamn\ care se ocupa de cazul nostru a
propus judec\torului de la Tribunalul de mare instan]\ s\ se [tearg\
toate datoriile. Motivul – incapacitate de rambursare. Apoi, toate b\ncile
s-au ridicat împotriva acelei decizii. Personal, eram neom, c\ci, dac\
judec\torul nu ne acorda [tergerea datoriilor, calvarul începea de la
cap\t.

În 2011 am început s\ m\ încurajez citind foarte des acatistul
Sfintei Parascheva, rugând-o s\ ne salveze, fiindc\ îmi doream s\-mi
cresc copiii mici în lini[te [i pace, f\r\ frica zilei de mâine.

În martie 2012 am venit în România, la p\rin]i, [i am reu[it a
doua zi s\ m\ rog la moa[tele Sfintei. Tot în acea zi, so]ul m\ sun\
din Fran]a [i-mi spune c\ suntem salva]i: judec\torul a decis [tergerea
datoriilor f\r\ posibilitatea de recurs din partea b\ncilor.

Am spus tuturor c\ este o minune de la Sfânta Parascheva,
deoarece au fost [i alte cazuri de familii superîndatorate care n-au
avut parte de o rezolvare fericit\ ca a noastr\.

Mul]umesc Sfintei Parascheva, f\c\toarea de minuni, c\ a readus
lini[tea, [i speran]a, [i fericirea în sufletele noastre!

Angelica T., 32 de ani

* * *

Prima lectur\

Am „descoperit-o” pe Sfânta Cuvioas\ Parascheva când aveam
7 ani[ori, fiind în clasa I. Am g\sit în cas\ Via]a Sfintei Cuvioase
Parascheva, cump\rat\ de la biseric\. Am fost foarte curioas\ [i
ner\bd\toare s\ v\d ce scrie acolo. De[i abia înv\]am s\ citesc la
[coal\, am lecturat u[or, u[or cartea. Momentul acela a r\mas tip\rit
în mintea mea, apoi foarte u[or am început s\ privesc lucrurile noi
care mi se p\reau extraordinare [i m-au sprijinit s\ în]eleg mai bine
obiectele de studiu din [coal\.
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Acum am 25 de ani [i simt c\ Sfânta Parascheva comunic\ mereu
cu oamenii ce se roag\. Ori de câte ori pot, vin s\ o v\d, s\-i vorbesc,
s\-i cer s\-mi fie mereu mijlocitoare în rug\ciunile mele c\tre Sfânta
Treime.

Îi mul]umesc lui Dumnezeu c\ a permis ca Sfânta Parascheva s\
r\mân\ pe p\mântul nostru mereu, s\ ne bucur\m de binefacerile ei.

Anonim\, Tg. Frumos

* * *

Vis

În iarna 2011-2012 am fost foarte bolnav\, am luat antibiotice.
Într-o noapte când a trebuit s\ iau medicamentele la ora 12, înainte
de a m\ trezi am sim]it c\ nu mai pot respira, deoarece m\ ap\sa
ceva pe piept. Cineva mi-a atins vârful degetelor de la picioare [i mi-a
zis: „Maria, treze[te-te [i ia medicamentele s\ nu mori în somn!”.
Când am deschis ochii, am v\zut-o pe Sfânta Cuvioas\ Parascheva,
a[a cum e înf\]i[at\ în sfânta icoan\. Dup\ ce am z\rit-o foarte clar, a
disp\rut. M-am speriat pe moment, am f\cut sfânta cruce, am strigat
la so]ul meu, i-am spus ce am v\zut. El a zis c\ este mare puterea lui
Dumnezeu. N-am dormit toat\ noaptea întrebându-ne cum de m-a
fericit Dumnezeu cu o a[a minune.

De atunci nu este zi în care s\ nu m\ rog [i la Cuvioasa Maic\
Parascheva. Cu ajutorul Domnului am reu[it ast\zi s\ m\ rog la
sfânta ei racl\ cu o bucurie imens\. Nu se [tie dac\ voi putea reveni,
dar am cump\rat icoana Sfintei [i [tiu c\ m\ protejeaz\.

Maria, Bac\u

* * *

Puterea rug\ciunii pentru suferinzi

O vecin\ mi-a spus c\ anul trecut, când s-au scos moa[tele Cu-
vioasei Parascheva, se sim]ea foarte r\u [i neavând posibilitatea s\
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vin\ la Ia[i, le-a rugat pe dou\ credincioase s\ ia un batic [i s\-l
ating\ de Sfânta, rugând-o s\-i u[ureze durerea. Efectiv nu se putea
da jos din pat.

Bucuroase c\ au reu[it s\ ajung\ la racla Sfintei, cele dou\ femei
i-au dat telefon celei bolnave spunându-i c\ s-au rugat pentru ea.
Surpriza mare a fost c\ vecina mea le-a r\spuns cu uimire c\ de
câteva minute s-a dat jos din pat [i poate chiar s\ [i mearg\.

Asta înseamn\ c\ are mare putere rug\ciunea noastr\ pentru cei
suferinzi.

Olgu]a, Vrancea

* * *

To]i ne-am rugat

În anul 1980, mama mea, Elena, a avut o sarcin\ extrauterin\ în
urma c\reia era s\ moar\. A fost luat\ cu salvarea, deoarece avea
hemoragie.

Chiar în ziua Cuvioasei, domnul doctor a spus c\ nu are nici o
[ans\, îns\ ea, din ultimele puteri, a cerut ap\, apoi [i-a revenit. Speriat,
doctorul s-a închinat [i a spus: „Asta a fost numai o minune dum-
nezeiasc\. Sfânta Parascheva de azi te-a salvat de la moarte. Ori e[ti
prea credincioas\, ori pentru un copil de-al t\u vrea s\ tr\ie[ti”.
Eram, de fapt, patru fra]i cu vârste cuprinse între trei [i paisprezece
ani; to]i ne-am rugat lui Dumnezeu s\ ne-o lase pe mama.

Marinela, Buftea

* * *

A[tept ziua Cuvioasei

În 2008, venind pentru prima dat\ la ziua Sfintei Parascheva, am
avut parte de ceva neobi[nuit, minunat. Dup\ aproape 30 de ore de
a[teptare, trupul meu cedase din punct de vedere fizic: spatele m\
durea cumplit. Înainte de a ajunge s\ m\ închin era gata s\ cad, îns\
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o femeie, cu chip de lumin\, cu ve[mânt alb ca de z\pad\, având crucea
într-o mân\, a ap\rut în fa]a mea. Am priceput c\ acea femeie era
Sfânta. Cei de lâng\ mine au r\mas nedumeri]i, doar o femeie în
vârst\ mi-a spus c\ îns\[i Sfânta Parascheva a fost. În momentul
acela m-a cuprins o c\ldur\ în tot corpul [i n-am sim]it nici o durere,
nici o oboseal\. Am început s\ plâng.

De atunci, în fiecare an vin la Sfânta, simt c\ m\ cheam\, iar eu
a[tept aceast\ zi de 14 octombrie cu mult\ ner\bdare în care încape o
bucurie de nedescris.

{tefan, Râmnicu-S\rat

* * *

În fiecare an i-am cerut Sfintei Parascheva ca de ziua ei, pe 14
octombrie, s\-mi asigure transportul ca s\ ajung la ea. Mereu mi-a
ascultat rug\ciunea v\zând c\ eu nu prea am posibilit\]i materiale.

F\nica

* * *

În anul 2008 îmi doream s\ merg la moa[tele Maicii Parascheva.
Din discu]ia cu so]ul meu se iveau câteva impedimente: era prea
departe, nu aveam bani, iar copilul nu împlinise un an.

Începând din 1 octombrie îi citeam zilnic acatistul Cuvioasei,
rugându-m\ adesea s\ ajungem la sfintele moa[te. În 10 octombrie
so]ul a luat hot\rârea de a pleca. Ne-am rugat Sfintei s\ ne ajute s\
ajungem repede [i bine având [i copilul cu noi. Se f\cuse deja un
rând mare, am rugat ni[te jandarmi s\ ne lase s\ trecem. Aproape de
Catedral\, fiind lume foarte mult\, nu mai puteam înainta. Atunci nu
[tiu de unde ne-a strigat un jandarm care, dup\ ce a v\zut c\ suntem
doar dou\ persoane [i copilul, a f\cut un mic culoar [i a[a am reu[it.

Maica Parascheva ne-a ajutat s\ ajungem la ea. I-am s\rutat cu
recuno[tin]\ sfintele moa[te.

Carmen-Nicoleta, Ilfov

* * *
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Credin]a – cea mai bun\ alifie

Cu mul]i ani în urm\, aveam un fel de neg pe un deget. Era
destul de dureros, inestetic [i cu tendin]\ de cre[tere. Am încercat s\-l
tratez cu unguente specifice, cu remedii naturale (ex. floare de rosto-
pasc\) [i alte metode de extirpare, îns\ f\r\ rezultat.

Într-o zi, când st\team la rând la Sfânta Parascheva, mi-a trecut
prin gând s\ ating degetul respectiv de mâinile Sfintei, poate c\ va
disp\rea. La scurt timp (câteva zile) am remarcat mic[orarea sem-
nificativ\ a excrescen]ei, pân\ la dispari]ia complet\.

Am fost vizibil uimit\ [i cam de atunci am început s\ cred c\
minunile exist\!

Credin]a… asta a fost cea mai bun\ alifie pentru afec]iunea mea.
Doamne, ajut\ s\ se mai înf\ptuiasc\ minuni celor care sunt descum-
p\ni]i [i care au nevoie s\-L [tie pe Dumnezeu aproape.

Cristina

* * *

Eram o mam\ disperat\

În vara anului 2008, feti]a mea, Alexandra-Alina, de 11 ani, s-a
trezit din somn cu o durere mare de cap, era rece [i alb\ ca varul,
abia respira. Am dus-o cu salvarea [i dup\ RMN mi s-a dat cea mai
grea [i mai dureroas\ veste: malforma]ie arterio-venoas\ pe creier,
neoperabil\. Au ]inut-o la terapie intensiv\: avea guri]a strâmb\…

Eram o mam\ disperat\, fiindc\ doctorii spuneau c\ nu va supra-
vie]ui (i se sp\rsese un vas, iar creierul era inundat de sânge). Plângând,
am ajuns la Sfânta Cuvioas\ Parascheva cu dou\ pij\m\lu]e în saco[\,
m-am închinat [i am spus toat\ durerea preotului care miruia pe
credincio[i. Mi-a citit, i-a stropit cu agheasm\ pijamalele. Mi s-a
spus s\ cump\r cartea Via]a, acatistul [i paraclisul Sfintei Cuvioase
Parascheva s-o citesc timp de 40 de zile. A[a am procedat, iar a
doua zi feti]a nu mai era la terapie intensiv\. Când s\ urc la etajul 3,



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

44

ea venea singur\, pe picioarele ei de la baie. Dup\ câteva zile de spi-
talizare, am mers împreun\ s\-i mul]umim Sfintei, pentru minunea
s\vâr[it\. Am mers apoi în vreo 13 vineri la Sfântul Maslu, am con-
tinuat rug\ciunile împreun\. La primul Sfânt Maslu a fost mai greu
pentru c\ î[i pierdea echilibrul, st\tea pu]in în genunchi, apoi din ce
în ce tot mai bine.

Acum fata mea are 15 ani, este în clasa a IX-a [i venim deseori
s\-i mul]umim Cuvioasei rugându-ne s\ o fereasc\ Dumnezeu de
primejdii, de boli [i de orice r\u.

Ani[oara P., Ia[i

* * *

…m-a f\cut s\ cred cu t\rie

În anul 2000, mama mea a fost operat\ la Ia[i de hernie de disc,
opera]ie nereu[it\. A f\cut infec]ie cu stafilococ auriu. Eu aveam
atunci 20 de ani [i am stat trei luni în spital cu mama, am îngrijit-o în
timp ce ea urla de durere. Într-o zi am venit la Sfânta Parascheva [i
am plâns cât am putut, rugând-o s-o lini[teasc\ pe mama mea [i dac\
se poate s\ mi-o ]in\ în via]\. Când m-am întors la spital, ca o
minune, mama nu mai urla de durere, putea s\ stea pe spate, ceea ce
nu f\cuse pân\ a veni la Sfânta.

Minunea m-a f\cut s\ cred cu t\rie în cele sfinte [i în puterile
Cuvioasei, c\reia îi mul]umesc întotdeauna.

Ancu]a, Roman

* * *

Cei afla]i în necazuri… s\ se umple de credin]\…

Mama mea, Maria, bolnav\ de ciroz\, având [i lichid în burt\, a
urmat un tratament naturist de la un profesor doctor din Ia[i. Venind
dup\ tratament, am hot\rât s\ mergem [i la Sfânta Parascheva, unde
ne-am închinat cu mult\ credin]\, cu lacrimi fierbin]i pentru vinde-
carea mamei [i a tuturor celor bolnavi. La o s\pt\mân\ dup\ ce ne-am
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întors acas\ pline de speran]\, burta mamei a început s\ se vindece, a
eliminat toat\ r\utatea, iar analizele i-au ie[it nea[teptat de bune.

Din tot sufletul îi mul]umesc Sfintei, pentru c\ îmi v\d mama
bine. De aceea, vreau s\-i îndemn pe to]i cei bolnavi, afla]i în neca-
zuri [i sup\r\ri s\ se umple de credin]\, n\dejde [i r\bdare [i s\ se
roage tuturor sfin]ilor, c\ sunt sigur\ de primirea ajutorului.

Iulia, Buhu[i

* * *

S\… vii la mine!

În aceast\ sfânt\ biseric\ m\rturisesc c\ am sim]it prezen]a Sfintei
Cuvioase Parascheva, vindecat\ fiind de cancer înainte de opera]ie.
Mi-a ap\rut în vis, înainte de internare [i mi-a spus: „S\ nu pleci la
spital, pân\ nu vii la mine!”, Am venit cu fratele mai mic, Mihai, ne-am
închinat, iar opera]ia a reu[it.

Acum îi mul]umesc Sfintei cu fruntea [i inima plecate adânc.

Viorica, Vaslui

* * *

E nevoie de inim\ curat\

Întâlnirea cu Sfânta Parascheva a fost deosebit\ în vara anului
1998. Mi s-a f\cut r\u înainte de a ajunge la sfânta racl\, când mai
aveam vreo 20 de pa[i. Am considerat c\ nu mi-a permis s\ m\
apropii de ea, de aceea, dup\ ce mi-am revenit pu]in, m-am rugat
intens pentru iertarea gre[elilor. Am observat acolo un om s\rman
care intrase într-o stare de rug\ciune extrem de special\, chipul lui
parc\ str\lucea fiind în comuniune cu Sfânta la care se închina de
vreo 30 de minute. I-am dat o sum\ însemnat\ de bani, care nu l-a
interesat. S\rmanul p\rea foarte bogat suflete[te; la ie[irea din biseric\,
s-a a[ezat pe iarb\, a scos una dintre c\r]ile de rug\ciune [i iar a
intrat într-o lectur\ profund\.
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M-am gândit la valoarea simplit\]ii, a inimii curate, întrucât
Cuvioasa se roag\, cred, mai întâi pentru cei puri, cu inima curat\ [i
bun\; cererea celor r\i [i meschini o tulbur\…

Alina

* * *

Dup\ sute de kilometri te sim]i lini[tit, neobosit

Am 38 de ani [i sunt nepoata, dup\ frate, a prof. dr. N. Bumb\-
cescu, cel care a înfiin]at în 1949 spitalul de pneumoftiziologie din
Ia[i [i care a decedat în 1972 în gara Ia[i în condi]ii misterioase. Mi-am
dorit întotdeauna s\ aflu ce s-a întâmplat atunci [i unde este înmormântat.

În martie 2005 am venit la Ia[i [i, stând la rând la sfânta racl\ a
Cuvioasei Parascheva, în spatele meu s-a a[ezat o doamn\ în vârst\.
Ceva m\ îndemna s\ o întreb dac\, din întâmplare, cunoscuse familia
Bumb\cescu. Mare minune! Doamna aceea (so]ia unui profesor inginer)
îl cunoscuse destul de bine [i mi-a furnizat multe informa]ii care mi-au
folosit.

Men]ionez c\ eu m-am n\scut la un an dup\ acel nefericit acci-
dent [i c\ nu [tiam pe nimeni în Ia[i.

Consider c\ este o minune ca prima persoan\ pe care s-o întreb,
într-un ora[ a[a mare, s\ fie persoana potrivit\. Eu cuno[team despre
familia unchiului meu doar din relat\rile bunicii mele.

Tot ce m-am rugat la Cuvioasa am primit: s\n\tate, ajutor la ser-
viciu, lini[te sufleteasc\ – aparent lucruri fire[ti, dar pe care le con-
sider mari minuni, la fel cum minune mare este [i faptul c\, dup\ ce
faci sute de kilometri [i e[ti obosit, îndat\ ce te închini la sfintele
moa[te nu mai sim]i orele de nesomn.

{tiu c\ o s\ primesc totul pentru ce m\ voi ruga, numai dac\
Dumnezeu crede c\ îmi va fi de folos.

Mul]umesc Sfintei Cuvioase Parascheva!

Dr. Lumini]a Cr\ciun, Turnu-Severin

* * *
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Când m\ rog, parc\ plutesc

În fiecare zi m\ rog la Sfânta Cuvioas\ Parascheva [i primesc ajutor
în rezolvarea tuturor problemelor casei noastre, a copiilor no[tri.

Când sunt cople[it\ de grijile lume[ti, plec la o m\n\stire mai
apropiat\, dar o dat\ pe an vin la Cuvioasa. De[i sunt cardiac\, atunci
când plec spre Cuvioasa, nu m\ simt bolnav\. Lâng\ racla Sfintei [i
în Mitropolie simt o pace pe care nu o pot descrie, care m\ ajut\ s\
duc mai departe via]a. Când m\ rog Cuvioasei, când dorul este puternic
vin [i plâng lâng\ sfânta racl\. {tie Sfânta Cuvioas\ Parascheva de
ce plâng! Nu exist\ cuvinte s\ pot spune cât de bine m\ simt când m\
rog [i parc\ plutesc, atunci când plec foarte lini[tit\, despov\rat\.

Ioana, Medgidia

* * *

Certitudine

De fiecare dat\ când ating mâinile Sfintei Parascheva, doar în câteva
secunde simt cum bate un puls, ca [i cum mi-ar demonstra mereu c\
respir\.

Dac\ îmi cade credin]a în îndoial\, vin la Mitropolie, unde mi se
ofer\ o certitudine, pe care reu[esc s\ o simt cu adev\rat.

Am primit mereu ceea ce am cerut de la Sfânta Parascheva, de
multe ori peste meritele mele.

Anonim\

* * *

A tres\rit

M\ rugam la sfânta racl\ s\ m\ ajute Cuvioasa Parascheva s\ m\
în]eleg cu prietenul meu [i s\ m\ ierte c\ tr\im în p\cat. O rugam s\-mi
dea în]elepciune, s\ fac\ totul cum este mai bine, s\ nu ne mai cert\m [i
s\ ne putem c\s\tori în viitor.
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Atunci când am atins moa[tele Cuvioasei, am sim]it c\ a tres\rit.
M-am speriat foarte tare [i am luat imediat mâna. M-am uitat în jur
[i l-am v\zut pe preotul ce miruia credincio[ii, privindu-m\ la fel de
uimit.

De atunci, n-am mai îndr\znit s\ ating moa[tele Sfintei Parascheva.
Nu m\ împ\rt\[isem de foarte mult timp. Nu credeam cu toat\ fiin]a
mea în sfin]enia moa[telor! Nu trebuia s\ o rog s\ m\ ierte c\ tr\iesc
în p\cat… Poate mai sunt [i alte explica]ii pentru experien]a tr\it\ de
mine, îns\ acum cred c\ principala explica]ie este sfin]enia moa[telor.

Am evitat s\ povestesc multor persoane întâmplarea, pentru c\
mul]i nu m-au crezut [i chiar am fost luat\ peste picior.

Sper s\ fie cu folos credincio[ilor!

O student\, 2008

* * *

Ruga pentru prieteni aduce bucurii

Am o prieten\ foarte bun\, educatoare. În anul acesta, 2011, [i-a
ales grupa mic\, dar avea mereu insatisfac]ii: venea acas\ foarte
obosit\ [i sup\rat\ c\ cei mici se domolesc greu, nu sunt aten]i, nici
ascult\tori.

Într-o zi am mers la Mitropolie [i m-am rugat Sfintei Parascheva
s\-i domoleasc\ pe micu]ii elevi, s\ o asculte, s-o respecte pe prietena
mea. Asta s-a întâmplat în vreme ce ea era la gr\dini]\. Când [i-a ter-
minat programul, am discutat despre satisfac]ia muncii acelei zile.
Mi-a spus bucuroas\ c\ ast\zi a fost prima zi când copiii au fost aten]i
schimbându-[i ca prin minune comportamentul. Din acea zi, când s-a
întrebat care s\ fie motivul schimb\rii, nu a mai avut probleme.

Pentru mine mi-am dorit s\ intru la doctorat, de[i asta însemna s\
renun] la locul de munc\. Eram derutat\. La începutul verii m-am
rugat Cuvioasei s\ m\ ajute la examene. În patru luni am sus]inut [i
am promovat opt examene datorit\ Sfintei Parascheva.

La doctorat erau doar 15 locuri la buget. Eu am intrat a 16-a,
adic\ prima la… cu tax\. M-am rugat Sfintei s\-mi arate drumul pe
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care trebuie s\ merg. Când am ajuns acas\, am primit un mesaj în care
mi s-a comunicat c\ se a[teapt\ s\ mai fie aprobat înc\ un loc la buget.

Nu-mi permiteam tax\ pentru acest doctorat, îns\ Cuvioasa mi-a
ar\tat drumul pe care trebuie s\ merg [i a f\cut posibil\ bucuria reu[itei
mele.

Elena, profesoar\

* * *

Ca o revela]ie

Am 62 de ani [i de-a lungul anilor Sfânta Parascheva m-a ajutat
mereu când am ajuns la ea…

Amintesc doar dou\ cazuri evidente.
În studen]ie aveam multe examene. La literatura englez\ citisem

doar câteva romane dintre cele indicate [i mi-a picat cel pe care-l citisem
integral. Am luat nota maxim\.

Dup\ mul]i ani, fiind c\s\torit\, am venit la Sfânta Parascheva
atingând de racl\ po[eta pe care o aveam de la cea mai bun\ prieten\
a mea. Am avut pur [i simplu ca o revela]ie: Sfânta mi-a dezv\luit
infidelitatea so]ului cu acea a[a-zis\ prieten\.

Îi voi r\mâne totdeauna recunosc\toare [i oricând, la nevoie, vin
la Sfânta s\ m\ ajute.

Anonim\

* * *

S\ ne bucur\m de Sfintele Taine

Una dintre minunile pe care Sfânta Parascheva le-a f\cut „peste
noapte” pentru noi, s-a desf\[urat în prim\vara lui 2011, în postul
Sfintelor Pa[ti. M-am rugat la Cuvioasa, am dat un pomelnic pentru
înt\rirea în credin]\ [i, în mod special, pentru a-i trimite în gând
so]ului meu s\ ]inem post m\car trei zile ca s\ ne bucur\m [i noi de
Sfânta Tain\ a Spovedaniei [i împ\rt\[ire cu Trupul Domnului nostru
Iisus Hristos.
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Aceast\ rug\ la sfânta racl\ a fost într-o dup\ amiaz\, iar a doua
zi, diminea]a, primele cuvinte ale so]ului meu când s-a trezit au fost:
„Iubita mea, nu vrei s\ postim m\car o s\pt\mân\?”.

M-am cutremurat [i am plâns cu lacrimi de bucurie, povestindu-i
so]ului meu pentru ce m\ rugasem. Suntem c\s\tori]i de trei ani [i
jum\tate [i avem doi b\ie]i s\n\to[i.

Sim]im prezen]a [i ajutorul lui Dumnezeu în via]a noastr\, în
fiecare zi. O deosebit\ evlavie avem fa]\ de Sfânta Maria, Sfânta
Teodora de la Sihla, Sfânta Parascheva, Sfin]ii Arhangheli, cât [i
pentru p\rintele Cleopa.

Daniela, Ia[i

* * *

Sfânta alin\ durerea de orice fel

Sunt student\ [i am avut momente când, oricât de mult a[ fi înv\]at,
m\ sim]eam descump\nit\, încât nimic nu mai era firesc. Am avut res-
tan]e care pentru mine reprezentau momente de tr\ire tragic\ a vie]ii.

Eram singur\ [i f\r\ ajutor pe un drum destul de anevoios, încât
sim]eam c\ am ajuns la cap\tul puterilor. Nici pe departe s\ continui
a[a, din moment ce [tiam c\ Sfânta Paraschiva alin\ durerea de orice
fel. Am crezut, m-am rugat mult [i am continuat s\ înv\] sim]ind c\
nu sunt singur\ [i pierdut\, c\ Sfânta e lâng\ mine, îmi d\ putere.

Totul s-a sfâr[it cu bine [i nu g\sesc cuvinte s\ exprim cât ajutor am
primit de la Dumnezeu prin intermediul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Alexandra

* * *

Ocrotitoarea

Sfânta Parascheva este ocrotitoarea mea, a casei mele. Simt mereu
o u[urare dup\ ce ies de la ea [i [tiu c\ m\ va ajuta mereu. Mi-a
îndeplinit multe dorin]e, chiar prea multe de simt c\ nu am atâta cre-
din]\, c\ sunt prea p\c\toas\ ca s\ primesc atât de mult!
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Ultima oar\ când am fost s\ m\ rog pentru a lua examenul de
grad II, am sim]it o zvâcnire a mâinii ei sub mâna mea. Atunci mi-am
dat seama c\ ea m\ aude. M\ gândeam: poate s-a sup\rat c\ îi cer
prea multe lucruri sau c\ vin la ea numai când am nevoie?! {tiu,
nimeni nu m-ar crede [i eu parc\ m\ trezisem dintr-un vis, dar nu pot
min]i cu a[a ceva: mâna ei a zvâcnit! Ea m-a auzit!

Credincio[i! Ruga]i-v\! Ea face minuni!

Delia M.

* * *

Cea dintâi

De 14 octombrie 2011 voiam s\ m\ împ\rt\[esc prima, dar nu
aveam cum pentru c\ era foarte mult\ lume. Eram ultima afar\ când
s-a anun]at c\ împ\rt\[ire se face în\untru. Nu mai puteam ajunge
prima. Când, deodat\, o b\trânic\ iute î[i f\cea loc înaintea mea cu o
vitez\ uimitoare! Am pornit dup\ ea. De[i o parte din lume ie[ea din
Mitropolie, nu [tiu cum s-a întâmplat, dar am ajuns prima în fa]a
u[ilor împ\r\te[ti, m-am împ\rt\[it prima dintr-un potir imens, pen-
tru c\ cea dintâi p\c\toas\ sunt eu.

Cred c\ b\trâna aceea era condus\ de Cuvioasa.

Monahia Ecaterina

* * *

Prin încerc\ri cu speran]\

Tr\iesc într-o familie ai c\rei membri, dar [i rude, au împliniri pe
plan profesional, dar copil\ria noastr\ a fost marcat\ de multe certuri
între p\rin]ii no[tri: tata – gelos dar [i zelos în a-[i iubi doar p\rin]ii
[i rudele sale, refuz\ s\ se spovedeasc\ la preot cu vrednicie; mama
este pensionar\.

Eu am trecut prin încerc\ri grele [i numeroase. De exemplu, în
Vinerea mare din 1991, când veneam de la denie, m-a urm\rit un
ins, a intrat în lift, m-a apucat strâns de gât pe la spate. Am reu[it s\
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]ip atât de tare, încât mama m-a auzit de la etajul opt [i am ajuns în
cas\ în stare de [oc. Am avut câteva intern\ri în spital, urmez trata-
ment, dar a r\mas frica. Am trecut prin momente, zile [i ani înc\rca]i
de pu]ine succese [i multe dezam\giri.

Eu [i sora mea ne dorim s\ g\sim buni cre[tini cu care s\ înte-
meiem familii reu[ite, pace în suflete…

Angelica, Ia[i

* * *

Sfânta a stat cu mine

Prin rug\ciune, la încerc\ri, Buna Cuvioas\ Parascheva a stat cu
mine în camera mea, timp de opt ani, în Italia, [i-i mul]umesc din tot
sufletul.

Cu certitudine, dac\ ne rug\m sincer, minunile exist\, sunt zilnic
printre noi, doar c\ uneori nu vrem s\ le vedem.

Maria, Suceava

* * *

Pentru credin]\

Fac parte dintr-o familie umilit\ de rude pentru credin]a noastr\
în Dumnezeu. În urm\ cu un an, eram în clasa a VIII-a [i urma ca, în
func]ie de media [colar\ [i de testele na]ionale, s\-mi aleg liceul pentru
a-mi stabili viitorul. Din dorin]a de a fi dominat\ [i determinat\ s\
m\ îndep\rtez de Dumnezeu, rudele mele i-au influen]at pe ni[te
profesori s\-mi pun\ note mici pentru a-mi periclita situa]ia [colar\.
Am încercat transferul la o alt\ [coal\, dar nu a fost acceptat.

Atunci p\rin]ii mei au venit la Cuvioasa Parascheva (de[i suntem
foarte departe de Ia[i) [i rug\ciunea a fost primit\: m-am mutat la
alt\ [coal\, am ob]inut note mari la testele na]ionale, am intrat la
liceul dorit.
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Sper\m c\ nu va ajunge [i aici influen]a rudelor, dar ne rug\m
pentru luminarea [i întoarcerea lor la Dumnezeu [i s\ ne dea putere
de a dep\[i eventualele necazuri.

G.A.

* * *

M-am rugat…, boala nu s-a mai întors

Sufeream de nevrit\ optic\, o boal\ a nervului optic care, netra-
tat\ corespunz\tor, putea duce la orbire. Nu puteam suporta lumina
electric\, nu puteam citi, iar durerea de ochi era atât de violent\,
încât îmi storcea toat\ puterea fizic\.

M\ internam în spital, f\ceam tratament, dar la câteva zile dup\
externare, simptomele reap\reau. Medicii spuneau c\ boala e între-
]inut\ de o infec]ie în sfera O.R.L., pe care îns\ nu o puteau depista,
deci n-o puteau trata.

Ajunsesem în pragul disper\rii. Mergeam pentru a treia oar\ la
spital, când cineva m-a îndemnat ca înainte de a m\ interna s\ merg
la racla Cuvioasei Parascheva [i s\ o rog s\ descopere ea medicilor
cauza bolii.

Era o zi de vineri. Am mers [i m-am rugat… Apoi m-am internat
din nou. M-au investigat un profesor doctor [i al]i doi medici oftal-
mologi. Concluzia a fost: nici urm\ de nevrit\ optic\!

S-au scurs de-atunci aproape trei ani. Boala nu s-a mai întors,
timpul a [ters din memoria mea durerea trupeasc\ [i disperarea tr\ite
atunci. Nu mi-au mai r\mas în minte [i în inim\ decât gândurile [i
sentimentele de adânc\ recuno[tin]\ fa]\ de binef\c\toarea mea,
Cuvioasa Parascheva de la Ia[i.

Anonim\

* * *
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Numai pe Mirele Hristos

În lupta cu p\catul, nu m-am luptat pân\ la sânge [i, din cauza
neaten]iei, a firii mele p\tima[e, m-am l\sat cuprins\ de sentimente
urâte asupra unei persoane, de[i eram afierosit\ lui Dumnezeu.

Totu[i, con[tientizând c\ gre[esc, alergam la duhovnicul meu cu
mare disperare [i-l rugam s\ st\ruie în rug\ciune, s\ nu-mi pierd sufletul.

Am avut prilejul s\ ajung la Ia[i, am venit la Cuvioasa încre-
zându-m\ în ajutorul ei, c\ci minune a f\cut cu mine [i înainte de a
merge la m\n\stire. Am plâns la sfânta racl\ [i am rugat-o s\ m\
salveze s\ nu-mi pierd mântuirea. Si m-a auzit, fiindc\ imediat am
sim]it în inima mea c\ s-au îndep\rtat de mine acele sentimente, de
care credeam c\ niciodat\ n-o s\ mai scap. M-am sim]it u[urat\ de
parc\ niciodat\ nu am fost st\pânit\ de ele [i fa]\ de persoana aceea
(care, din întâmplare, era cu mine în acel drum), m\ sim]eam rece [i
indiferent\. Tot drumul la întoarcere am plâns de emo]ie [i de bucurie
fiind foarte impresionat\ de minunea ce se petrece cu mine atât de
grabnic.

Mereu îi mul]umesc Cuvioasei c\ nu m-a l\sat s\-mi pierd mântuirea
[i mi-a purificat inima ca s\-L pot iubi numai pe Mirele Hristos!

Anonim\

* * *

Chemare la miresele lui Iisus

Pl\cu]i lui Dumnezeu, sfin]ii, cu darul pe care l-au primit de la
Dumnezeu, fac multe minuni [i în zilele noastre. În func]ie de cererea
[i credin]a celui care are nevoie de ajutor, ei nu întârzie, ci în chip
minunat sunt grabnic ascult\tori [i ajut\tori.

Minuni nenum\rate au f\cut [i cu mine, mai mul]i sfin]i c\rora
le-am cerut ajutorul, de[i nemernic\ sunt pe acest p\mânt, din cauza
mul]imii de p\cate s\vâr[ite în toat\ via]a mea.

Sfânta Parascheva m-a ajutat s\ ies din negura cea tulbur\toare a
lumii. Locuiam [i aveam locul de munc\ în apropierea ora[ului Ia[i
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[i când aveam inima plin\ de am\r\ciune, mergeam la Cuvioasa, iar
ea m\ alina în suferin]ele mele.

Am trecut printr-o perioad\ de lupt\ crâncen\, c\ci doream s\ m\
retrag la m\n\stire, s\ renun] la toate de[ert\ciunile, îns\ lumea înc\
m\ mai atr\gea ca un magnet fiind [i la o vârst\ critic\, nestatornic\. 

Aceast\ nestatornicie îmi aducea în suflet mult\ tulburare, întris-
tare, chiar dezn\dejde, crezând c\ pentru p\catele mele, nu eram
vrednic\ s\-mi petrec restul vie]ii printre miresele lui Hristos.

A[a mâhnit\ [i îndurerat\ mergeam la Cuvioasa s\-i spun durerea.
M\ a[ezam de multe ori la rând, iar lâng\ sfintele ei moa[te vorbeam
cu ea ca [i cu o persoan\ vie, ne]inând cont de prezen]a celor din jur.
Îmi lipeam fruntea de sfânta racl\, atingeam mâinile ei pe care le
sim]eam atât de calde [i-mi p\rea c\ se mi[c\ sub mâinile mele, ca [i
cum îmi r\spundea Sfânta cu dragoste c\ este al\turi de mine. Aceasta
îmi d\dea aripi în n\dejdea de mântuire umplându-mi inima de bucurie.
O lini[te dumnezeiasc\ m\ cuprindea [i-mi aducea în suflet iar dorin]a
de a p\r\si aceast\ lume [i s\ plec la m\n\stire.

Când, în sfâr[it, credeam c\ am sc\pat de ispite, influen]at\ de
unele persoane din jur c\rora am f\cut gre[eala spunându-le dorin]a
mea, m-am l\sat cuprins\ din nou de o stare de team\, de îndoial\ [i de
descurajare. Credeam c\ nu voi putea s\ duc lupta [i nevoin]a duhov-
niceasc\ din m\n\stire [i c\ dup\ un timp m\ voi întoarce în lume.

Iar m\ biruia întristarea peste m\sur\ [i iar m\ cl\tinam în hot\-
rârea mea.

Dar, mergând la buna mea mângâietoare [i sf\tuitoare [i din nou
încrezându-m\ în ajutorul ei [i al duhovnicului meu (pe care-l rugam
s\ mijloceasc\ pentru mine cu rug\ciunea), mi-a revenit, de data
asta, definitiv, dorul de m\n\stire, mi-a readus pacea în suflet [i n\-
dejdea c\ „unde vrea Dumnezeu, acolo se biruie[te rânduiala firii”.
Parc\ o mân\ nev\zut\ m\ împingea cu blânde]e [i m\ îndemna s\
merg acolo unde m\ chema Iisus Hristos, Domnul nostru, Care este
sl\vit în veci prin sfin]ii S\i!

Monahia N., M\n\stirea Agapia
* * *



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

56

Cine d\, lui î[i d\, cine face, lui î[i face

Într-o var\, un biet mo[neag,
Chinuit de vremuri grele,
Î[i f\cu un bordeia[
Din p\mânt [i din nuiele,
Chiar la marginea p\durii,
La tulpina unui fag.
În mijlocul creaturii
Locuia bietul mo[neag.
F\r\ nici un ajutor,
Rezemat în dou\ cârje,
Sprijinea al s\u picior.
Când [i când pornea s\rmanul
Înspre sat, la s\rb\toare
Gârbovit, cu sacu-n spate
S\-[i cer[easc\ de mâncare.
Si, în loc s\ mul]umeasc\,
Spune vorba care-i place:
Cine d\, lui î[i d\,
Cine face lui î[i face.

Într-o zi, o gospodin\
Din înalta societate,
Egoist\, f\r\ mil\,
Si plin\ de r\utate,
Se gândi cum s-amu]easc\
Glasul celui cer[etor
Ce cer[ea de-atâta vreme,
Pe la poarta tuturor.
Repede, f\cu o pâine
Din f\ina cea mai alb\
Puse-ntr-însa o otrav\
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Si apoi o coace-n grab\.
Când venit-a cer[etorul,
I-a dat pâinea otr\vit\,
Si-a ei inim\ tresalt\
C\, de-acum, cer[etorul
Nu va mai cer[i la poart\.
Iar\ mo[ul î[i lu\ darul,
Primindu-l cu bucurie.
V\zând pâinea prea frumoas\,
Se gânde[te s-o mai ]ie.
Apoi, repet\ zicala
Ce a[a de mult îi place:
Cine d\, lui î[i d\,
Cine face, lui î[i face.

Dup\ ce colind\ satul
Se întoarce la bordei.
De-obosit, se odihne[te
Pe un sc\unel de tei.
N-apuca s\ [ad\ bine
Când se ivi pe c\rare
Un fecior voinic din sat;
Venea de la vân\toare,
Obosit [i rupt de foame.
Dup\ el venea un câine.
R\t\cise prin p\dure
F\r\ nici un pic de pâine.
Ajungând lâng\ bordei,
Se-adreseaz\ c-o-ntrebare:
- Mo[ule, s\ nu te superi,
Nu ai ceva de mâncare?
- Cum s\ nu, r\spunde mo[ul,
Chiar acum venii din sat
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Si chiar mama dumitale
O pâine alb\ mi-a dat.
Ia-o taic\ [i-o m\nânc\,
Potole[te-]i foamea-n pace!
Cine d\ lui î[i d\,
Cine face, lui î[i face.

Dup\ ce mânc\ feciorul,
Mul]umit plec\ spre sat,
F\r\-a b\nui, s\rmanul,
De ceea ce s-a-ntâmplat.
Ajungând acas\ bine,
Mama îl îmbr\]i[eaz\,
Se dezbrac\ [i, în fine,
El la mas\ se a[az\.
Îns\, de-odat\, feciorul
Se ridic\ în picioare:
- Vai, mi-e r\u, mi-e r\u tare!
Mam\, mor, totul m\ doare!
Mama atunci se îngroze[te,
El se vait\ disperat.
- Cum, ce ai, întreab\ mama,
Spune, drag\ ce-ai mâncat?
- N-am mâncat, r\spunse fiul,
Decât pâinea cea frumoas\
Ce-ai dat-o la cer[etorul,
Ast\zi, când a fost pe-acas\.
Un fior de groaz\-atunci
Mamei inima-i cuprinde.
Fiul ei î[i d\ suflarea
Si în fa]a ei se stinge.
Disperat\ mama cade
Peste-a fiului ei fa]\ 
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Si, cu mâna tremurând\,
Ea de gâtu-i se aga]\.
Apoi î[i prive[te fapta.
Corpul lui i se r\ce[te.
Iat\ cum Cel din ceruri
Orice fapt\ r\spl\te[te
Si-n urechi îi suna glasul
Mo[ului ce nu mai tace:
Cine d\, lui î[i d\,
Cine face, lui î[i face.

Anonim

* * *

Dou\ procesiuni

În 1947, în timpul secetei, se murea de foame în satul Libertatea,
iar oamenii, împreun\ cu preo]ii din comuna C\l\ra[i, au organizat,
la nivelul Mitropoliei Moldovei [i Sucevei (în iunie 1947), procesiunea
cu moa[tele Cuvioasei Parascheva, în fruntea procesiunii aflându-se
vrednicul de pomenire, Preafericitul Teoctist.

P\rintele Vasile Cod\u de la C\l\ra[i a hot\rât s\ mearg\ înaintea
procesiunii ca s\ determine poposirea acesteia, cu sfintele moa[te, [i în
Berza – un loc amenajat de c\tre preo]i [i mireni pentru primirea Cuvioasei.

La încercarea de coborâre a raclei cu sfintele moa[te de c\tre
preo]i, acest lucru s-a dovedit imposibil – sfânta nu voia s\ se înf\p-
tuiasc\ aceasta. Toat\ lumea era uimit\! Ce se întâmplase? Pentru
acela[i motiv (seceta, foamea) intrase pe acest teritoriu la o distan]\ de
aproximativ trei kilometri, o alt\ procesiune cu icoana Maicii Domnului –
f\c\toare de minuni, de la M\n\stirea Neam]. Sta]ia Berza este si-
tuat\ în vârful pantei, iar din vale se apropia procesiunea cu sfânta
icoan\. Credincio[ii din cele dou\ procesiuni a[teptau în lini[te s\ se
închine mai întâi la sfânta icoan\ pentru ca, apoi s\ coboare la sfin-
tele moa[te. Dup\ ce preo]ii s-au închinat la icoana Maicii Domnului
s-au întors la ma[ina unde erau sfintele moa[te ale Cuvioasei, abia
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atunci portierele ma[inii s-au deschis, dar preo]ii n-au mai apucat s\
o coboare, Cuvioasa a coborât singur\, f\r\ a fi atins\ de nici o mân\
omeneasc\. A[a s-a f\cut o mare minune pe care am v\zut-o cu ochii
mei. S-a s\vâr[it Sfânta Liturghie [i Sfântul Maslu, iar un bolnav
paralitic, pe nume Preotescu, s-a vindecat.

La sfâr[itul cuvântului de înv\]\tur\, Preafericitul Teoctist a dat
o sugestie: „La vremea vremii în acest loc se va face un loca[ de
închin\ciune; acest loc este sfânt în urma minunii de acum [i trebuie
pus un semn”. Ast\zi, locul întâlnirii celor dou\ procesiuni este marcat
printr-o troi]\ [i este cunoscut cu numele „La Sfânta”.

În aceea[i zi, spre sear\, a plouat foarte mult, încât patru oameni
au dus sfânta racl\ la biserica din centrul comunei. Din cauza no-
roiului abia au scos ma[ina. Toat\ noaptea [i în cea de-a doua zi,
oamenii locului s-au închinat to]i la sfintele moa[te. Toate acestea s-au
petrecut când eu aveam 7 ani [i-mi amintesc f\r\ greutate – mul]u-
mesc lui Dumnezeu; relat\rile acestor evenimente le pot evoca p\-
rin]ii [i cons\tenii mei.

Murariu Floarea, Boto[ani

* * *

A început calvarul

În 15 august 1950 era [i o zi de duminic\. Un s\tean din Liber-
tatea, bun gospodar, a înjugat boii la car, plecând spre Santa Mare
s\-[i scoat\ cânepa din balt\. S\tenii se mirau de gestul lui în ziua
Adormirii Maicii Domnului, iar el î[i continua drumul. Când a ajuns
în locul unde fusese procesiunea cu sfintele moa[te, i-a ie[it în fa]\ o
copil\ de câ]iva ani[ori, îmbr\cat\ în c\ma[\ alb\, încins\ cu panglic\
bleu, cu p\rul cârlion]at [i blond. L-a întrebat pe mo[ul acela unde se
duce, apoi i-a amintit c\-s dou\ mari s\rb\tori. „Nu te duce, c\ azi
sunt dou\ s\rb\tori [i are s\ te bat\ Maica Domnului, mo[ule!”

Mo[ul a vrut s-o ia în bra]e [i s-o pun\ în car, dar când a întins mâinile,
copila a disp\rut. Si-a continuat drumul. S-a dus la scos cânepa, dar
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îl mustra cugetul de ce i s-a întâmplat. La întoarcere, povestea
tuturor despre copila aceea disp\rut\ brusc.

Într-adev\r, de pe 21 noiembrie (de „Intrarea Maicii Domnului
în Biseric\”), a început calvarul s\teanului – un [ir mare de necazuri...

Murariu Floarea, Boto[ani

* * *

Îndemnul Cuvioasei

De la început îmi cer scuze, pentru c\ nu m\ pot limita la o sin-
gur\ pagin\, întrucât trebuie s\ dau mai multe detalii.

În martie 2006 eram singur acas\ (so]ia [i b\iatul fiind pleca]i la
o rud\). Am chemat doi prieteni, am consumat bere pân\ pe la orele
22-23. Dup\ plecarea lor, lâng\ mine în pat a ap\rut socrul meu (de
fapt fostul socru, pentru c\ acum sunt divor]at) care era decedat cam
de trei ani. Eram bucuros, vorbeam cu el, pentru c\ era o persoan\
vizibil\, bine definit\, dar de câte ori îl întrebam ceva, ori nu r\spundea,
ori bolborosea [i cam a[a a trecut seara de luni spre mar]i.

Diminea]a l-am chemat pe unul dintre prietenii care fusese la
mine, s\-l vad\ pe socrul meu. A venit, dar el nu vedea nimic, a[a c\
a plecat uitându-se la mine cam înfrico[at. Seara am coborât din
apartamentul meu [i am luat ni[te bere. Imediat între perdea [i fe-
reastr\ au ap\rut doi b\rba]i [i o femeie stând cu spatele la mine,
uitându-se unul la altul cu coada ochiului. Dup\ un timp am adormit,
iar când m-am trezit se cutremura blocul, tavanul se unduia ca
valurile de ap\. În mijlocul „valurilor” un chip de femeie chiar dea-
supra mea. Am s\rit repede din pat [i m-am rugat la Dumnezeu [i
cred c\ [i la Sfânta Parascheva (în ultimii ani m\ duceam des la
Mitropolie, iar în cas\ ]ineam deseori candela aprins\). A treia zi,
miercuri, am v\zut la lustra din sufragerie un noura[ alb, iar în
mijloc chipul Sfintei Parascheva. Nedumerit este pu]in spus c\ eram
[i am întrebat-o:

- Tu e[ti Sfânta Parascheva [i ai venit la mine?
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- Da, a zis Sfânta.
M-am tot învârtit prin cas\ ne[tiind ce s\ fac. Eram cre[tin, dar nu

m\ spovedisem din copil\rie [i nu pot da vina pe serviciul meu (am
fost cadru militar); aveam credin]\ în Dumnezeu, dar la mine se limita
doar la a-mi face sfânta cruce când plecam la serviciu [i ocazional
(exceptând anii de dup\ 2000 când m\ duceam la biseric\). Am
întrebat-o dac\ s\ m\ adresez cu „dumneavoastr\” [i ea mi-a r\spuns:

- Spune-mi „Tu”!
Am întrebat-o dac\ vrea s\ m\nânce ceva, întrucât din momentul

acela în camer\ erau o parte din rudele mele decedate (bunici, o sor\
a tatei etc.) ap\rute ca ni[te umbre, nu vizibile explicit ca Sfânta Paras-
cheva. Iar\[i am întrebat-o:

- Sfânt\ Parascheva, ce s\ fac? S\ dau de poman\ ceva? (atât m-am
priceput, dar având o re]inere în mintea mea, concepeam c\ nu poate
mânca, c\ e moart\, nedându-mi seama c\ ea era vie [i eu mort).
Avea acela[i chip ca în icoana de pe peretele exterior care este la
Mitropolie lâng\ lumân\rar. Am continuat s\ pun întreb\ri, dar l\sa
privirea în jos [i am în]eles c\ nu voia sau nu putea, ori nu meritam
s\-mi r\spund\.

Dar la întrebarea dac\ „s\ dau de poman\” mi-a r\spuns bucuroas\:
- D\ la copii!
- Si pentru tine ce s\ iau?
- Ia-mi flori, mi-a r\spuns.
- Unde s\ le pun? am întrebat.
- La mine, la racl\, mi-a r\spuns.
Am coborât la o cofet\rie, am cump\rat trei pachete de pr\jituri

[i le-am dat unor femei care aveau copii de mân\ pe strad\.
La întoarcere, Sfânta era tot acolo, i-am spus c\ m\ duc s\ pun

flori la racl\, am întrebat-o dac\ mai st\ la mine [i a zis:
- Da.
Am dus flori la racl\ (ceea ce fac mereu de atunci). Acas\ am

început s\ con[tientizez pericolul în care m\ aflam: intrau prin u[a
închis\ de la balcon diavolii transforma]i în [obolani, insecte etc.
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Norul cu Sfânta era tot deasupra lustrei, de unde prin rotire ie[ea
câte o raz\ [i-i lovea pe diavoli. Nu-i lovea pe cei care erau umbrele
rudelor mele. Bucuros, le-am spus c\ Sfânta este „maica mea [i mama
mea”, c\ sunt nec\jit [i m\ ajut\. Ducându-m\ sub nor, am sim]it
mâna Sfintei Parascheva mângâindu-m\ pe cap ca [i cum [i-ar mângâia
un p\rinte copilul lui. I-am spus:

- Maic\ Parascheva, tare m\ doare urechea stâng\, am otit\ de
mul]i ani!

Am înclinat capul lateral [i am sim]it un lichid curgând în ureche.
A patra zi, joi, tot a[a a trecut: Sfânta luptându-se cu diavolii

pentru mine, iar eu puneam t\mâie la u[a de la balcon. Ei se transformau
în [oareci [i-mi mâncau t\mâia. Am întrebat foarte însp\imântat:

- Maic\ Parascheva, de ce mi se întâmpl\ lucrurile astea?
- Nu mai bea, mi-a r\spuns ea.
Târziu s-a zguduit u[a de la balcon [i mâinile negre cu patru

degete voiau s\ scoat\ u[a. Din cauza spaimei [i a prostiei mele, am
plecat de lâng\ ap\r\toarea mea s\ cer ajutor de la vecini: o mân\
nev\zut\ învârtea siguran]ele de la tablou spre a fi întuneric, în casa
sc\rii erau broa[te ]estoase cu ]epi vorbindu-[i cum s\ m\ prind\.
Am b\tut la u[i, dar nici un vecin n-a deschis. Abia mai jos o vecin\
m-a crezut, a aruncat pe hol cu agheasm\, iar cercul din jurul meu se
reducea. Am urcat cu vecinul în camer\, Sfânta se lupta cu diavolii,
dar el nu o vedea.

Diminea]a, vineri, am a[teptat pân\ s-a deschis u[a bisericii, am
stat la Sfântul Maslu, apoi am m\rturisit preotului din cartier ce mi
s-a întâmplat.

Si în biseric\ îi auzeam pe diavoli spunând c\ nu pleac\ pân\ nu
m\ iau pe mine. Dup\ ce am luat agheasm\ mare, am ajuns acas\,
dar Sfânta nu mai era vizibil\ de[i îi sim]eam prezen]a.

În anii ace[tia mereu m-am gândit cum s\ fac ca s\ [tie mai mult\
lume despre minunile Sfintei Parascheva: am spus mamei mele [i nu
m-a crezut, surorii mele [i a râs de mine, al]i apropia]i [i prieteni, la
fel. Acum c\ am v\zut anun]ul la Mitropolie, m-am gândit c\ e bine
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s\ scriu, pentru c\ în primul rând sunt dator s\ fac asta pentru Dum-
nezeu [i pentru sfin]ii care se roag\ pentru noi pentru iertarea p\catelor.
În cazul meu, pentru Sfânta Parascheva, care mi s-a ar\tat, mi-a vorbit,
m-a mângâiat [i cred c\ se roag\ în continuare pentru sufletul meu
plin de p\cate [i de patimi.

Mâine, 10 februarie 2012 voi veni la Sfânta Parascheva cu flori,
voi aduce [i aceste coli, dup\ scrierea c\rora m\ simt oarecum par]ial
despov\rat, mul]umindu-I lui Dumnezeu pentru mila Lui fa]\ de
mine.

R. Nicolae, Ia[i, martie 2006, 42 de ani

* * *

Rug\ciunea ca tratament personal

Vin s\ m\ închin la sfintele moa[te de aproape 45 de ani, iar în
tinere]e veneam [i de 3-4 ori pe an.

Acum 35 de ani m-am rugat la Cuvioasa Parascheva s-o ajute pe
fiica mea, Carmen, s\ aib\ na[tere u[oar\. M-am rugat cu credin]\,
iar durerile de na[tere au durat pu]in, n-au fost deloc grele cum se
înfrico[a fiica mea. Îi mul]umesc din inim\ Cuvioasei c\ avem o
nepo]ic\ foarte reu[it\.

O alt\ minune a fost pentru cea de-a doua fiic\ a mea, Livia-
Alexandrina, c\reia, în al III-lea an de studen]ie, i-a ap\rut la sân un
nodul. Medicul a propus extirparea. Ca mam\, n-am fost de acord,
a[a c\ am venit din nou la rug\ciune la Cuvioasa Parascheva s\-mi
vindece fiica. Atingeam de sfânta racl\ lucruri intime pe care i le
d\deam fiicei mele s\ le poarte. Astfel, de[i a durat un timp, dar cu
credin]\ am reu[it s-o salvez. Acum are peste 55 de ani [i un b\iat de
30 de ani.

Si eu am primit ajutor prin ulei sfin]it de la Sfântul Maslu. Acum
35 de ani îmi ap\ruse un nodul la baza gâtului, cam de m\rimea unei
monede. Am mers la medic pentru c\ m\ deranja la înghi]it [i la vorbit.
Medicul de la oncologie a propus opera]ie, dar n-am acceptat, ci am
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început a-mi face tratament în felul urm\tor: rug\ciuni, apoi spuneam:
„Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai t\m\duit orbi, [chiopi, ologi,
t\m\duie[te-m\ [i pe mine, p\c\toasa!”. Apoi m\ d\deam cu ulei
sfin]it în semnul Sfintei Cruci. Asta f\ceam zilnic, diminea]a [i seara,
dar cu mult\ concentrare la rug\ciune [i cu mult\ încredere, c\ alt\
salvare nu aveam. Am început acest tratament al meu cam pe la mij-
locul lui octombrie, de ziua Cuvioasei, [i pân\ la Cr\ciun, când mi-am
botezat [i nepoata. Ajunsese nodulul meu cât o g\m\lie de ac. Dup\
Sfintele S\rb\tori, am urmat din nou acest tratament, cam o lun\ de
zile. Mul]umesc Bunului Dumnezeu [i Cuvioasei Parascheva care
m-au ajutat. Am 35 de ani de când am f\cut asta.

Îndr\znesc s\ v\ scriu [i un vis:
În Catedrala Mitropolitan\ mochetat\ într-un galben auriu, al\turi

de Sfântul Altar se afla, la fel, o c\m\ru]\, unde pe un p\tu] dormea
o tân\r\ cu p\r negru [i cu ni[te frumo[i ochi alba[tri. Am întrebat-o:

- Sunt de sticl\?
- Nu vezi c\ sunt vie? mi-a r\spuns.
Pe o m\su]\ din camer\ se afla o prescur\ [i un pahar cu agheasm\.

Tân\ra s-a ridicat din p\tu], s-a a[ezat pe un scaun [i m-a invitat s\
servesc [i eu prescur\ [i agheasm\. Am refuzat zicându-i c\ eu nu-s
vrednic\ de ele. Apoi mi-a spus s\ mai vin la dânsa, c\ m-a ajutat de
atâtea ori [i c\ m\ va ajuta [i-n viitor. Acest sfat îl voi respecta cât
voi putea merge pe picioare. Oare nu-i o minune c\ o persoan\ de
peste 80 de ani poate sta la rând la Cuvioasa? Anul acesta am stat 10
ore, anul trecut 24 de ore, alt\ dat\ 27 de ore. Cel mai greu pentru un
octogenar este noaptea, când nu vezi pe unde calci [i greu ]ii pasul
cu cei tineri. Dar cu dragostea ce i-o purt\m Cuvioasei Parascheva,
cu puterea Celui Atotputernic, ne vom descurca.

M\ simt tare fericit\ când v\d c\ de la un an la altul sunt atât de
frumoase împodobite, atât Sfânta Cuvioas\, cât [i baldachinul! Cât\
art\, cât talent se dezv\luie pentru a fi des\vâr[it de frumos!

Mul]umim Bunului Dumnezeu pentru toate!
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Mul]umim întregului sobor al Sfintei Catedrale care ne ajut\ s\
ne închin\m de ziua Cuvioasei [i la al]i sfin]i.

Marcela, 84 de ani, Gala]i, 16 octombrie 2011

* * *

F\r\ opera]ie

În anul 1996 mi-a ap\rut la gât un chist tiroidian dureros c\ nu
puteam înghi]i. Doctorii mi-au spus c\ trebuie operat.

Am venit [i m-am rugat la Cuvioasa Parascheva s\ m\ ajute s\
scap de chist f\r\ opera]ie. Într-adev\r a disp\rut ca [i cum nu ar fi
fost niciodat\. A[adar Sfânta Parascheva m-a ajutat ca de atâtea ori
când m\ aflam în necazuri dându-mi speran]a c\ se rezolv\.

Maica Sofia

* * *

Doar rug\ciuni

Eram asistent\ medical\ la Spitalul Parhon în 1953, când copilul
avea 3 ani (acum are 53 ani). Într-o zi au venit trei studen]i cu febr\
mare [i frisoane. Eu fiind o fire mai sensibil\, am luat virusul de la
dân[ii, iar dup\ [ase zile eram internat\ la neurochirurgie cu diag-
nosticul leuconevraxit\ (scleroz\ în pl\ci). Trei ani am f\cut trata-
mente, f\r\ a progresa. Mergeam în cârje, eram invalid\. Profesorii
Oblu [i Franki m-au trimis la profesorul Bulandra din Bucure[ti.
Între timp veneam la Sfânta Parascheva rugându-m\, citindu-i acatistul.
M-am dus la Bucure[ti în cârje cu trenul. Am stat doar patru zile.
Atunci am v\zut minunea: am mers la profesorul doctor în baston,
f\r\ cârje, iar dânsul m-a întrebat ce tratament am mai f\cut…

I-am spus c\ am f\cut doar rug\ciuni.
La Ia[i mi-am reluat serviciul, f\r\ baston, la sec]ia chirurgie

unde lucram cu bolnavii ca [i cu mine: nu le f\ceam pansamente
pân\ nu m\ rugam pentru ei. În 6-7 zile se f\ceau s\n\to[i, încât nici
profesorul doctor nu-[i d\dea seama.
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Când am ceva pe suflet vin cu rug\ciuni de ajutor [i mul]umire
la Sfânta Parascheva.

Maria, Ia[i

* * *

Ca un copil era în vis… Un copil în alb

Mi-am zis adesea c\, poate, e mai bine s\ r\mân\ o tain\ visul în
care mi s-a ar\tat o feti]\ care radia într-un alb de neimaginat…
Dup\ multe ezit\ri am hot\rât s\ scriu [i o fac cu mult\ u[urin]\ de[i
n-am mai scris o compunere de vreo zece ani.

Se f\cea c\ eram în Mitropolia ie[ean\ [i m\ închinam la icoana
Mântuitorului din dreapta. N-am stat la rând la Sfânt\ [i m-am dus
direct la icoana Maicii Domnului de lâng\ icoana Sfântului Nicolae.
În biseric\ erau doar câ]iva oameni care au ie[it afar\ când am ajuns
eu între cele dou\ icoane. În visul meu nu [tiam c\ exist\ Sfânta Paras-
cheva în biseric\, dar tot m\ uitam spre locul ei din dreapta, am
v\zut racla [i în ea se zb\tea cineva, î[i rupea (hainele) ve[mintele [i
striga s\ fie scoas\ de acolo: „Scoate]i-m\ de aici, scoate]i-m\! M\
sufoc!”. Eu m-am speriat, pentru c\ nu [tiam cine este, de ce se zbate
a[a, [i m\ întrebam de ce sunt atâtea ve[minte scumpe în biseric\
dac\ sfin]ii au fost oameni simpli. Eram îngrozit\ [i am ie[it afar\ în
fug\. Acolo erau mul]i oameni, iar eu m-am ascuns dup\ mul]ime,
f\cându-m\ tot mai mic\, de[i sunt destul de înalt\. Deodat\, din
biseric\ a ie[it fata îmbr\cat\ în alb, cam de 1,65 m. Str\lucea toat\,
în albul ei pur ca prima z\pad\. Era ca în icoanele lui Iisus la Înviere.
A venit spre mine, f\cându-[i loc prin mul]imea care se d\dea la o
parte din calea ei, f\r\ ca s\ zic\ ceva. M-a luat de mân\ [i mi-a zis:
„Hai s\ mergem!”. Am plecat, împreun\, spre Facultatea de Teologie.

De atunci Sfânta a fost al\turi de familia mea la nevoie: bunica
mea avea cancer, doctorii spuneau c\ nu mai are mult de tr\it dup\
opera]ie, dar a mai tr\it [apte ani; sora mea [i-a g\sit, dup\ ani,
b\iatul cu care s-a c\s\torit; mama mea, neg\sindu-[i de lucru, dup\
multe rug\ciuni, [i-a împlinit dorin]a la vârsta de 50 de ani.
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Cât despre mine, dup\ rug\ciuni multe [i la Sfântul Nectarie, m-am
vindecat de chisturi ovariene, de curvie [i dezm\]. Simt c\ Sfânta
Parascheva m-a ajutat mult s\ vin pe drumul cel bun [i s\ întâlnesc
un b\iat minunat pentru care nu-s vrednic\ s\-i mul]umesc. Minuni
tot timpul ni se întâmpl\. În fiecare zi aproape… Important este s\ le
vedem, s\ le sim]im [i s\ mul]umim.

Anonim\

* * *

La icoan\ ca la un prieten drag

Am absolvit un liceu din Ia[i cu note mari [i, cu ajutorul Sfintei,
cu credin]\ în Dumnezeu am rezultate foarte bune.

În fiecare an vin în Ia[i la rude, dar niciodat\ nu m-am întors
acas\ f\r\ s\ trec pe la Cuvioasa Parascheva ca la o prieten\ pe care
niciodat\ nu o voi uita, pentru c\ elev fiind veneam duminica, puneam
o dorin]\ în fa]a icoanei [i cu ajutorul Sfintei a fost împlinit\.

Î]i mul]umesc!

Dumitru-Doru, Suceava, 2012

* * *

La icoane nu te rogi pentru bani 

Când eram mai tân\r\, având necazuri [i lipsuri mari, am venit la
Sfânta Parascheva s\ m\ rog s\-mi ajute.

Cu mâna pe sfânta racl\, cu portmoneul în mâna cealalt\, m\
rugam s\ m-ajute cu bani pentru necazurile mele. În clipa urm\toare
mi-a zburat pe nea[teptate portmoneul din mân\, încât m-am speriat
[i am plecat. De atunci am în]eles c\ la sfin]i nu te rogi pentru
bani…

Silvia, Ia[i

* * *
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Nu credea în moa[tele Cuvioasei

Eu cred foarte mult în puterile [i minunile Sfintei Parascheva, de
când eram doar o copil\. Am tr\it într-o familie tulburat\ de neîn]e-
legeri, multe certuri [i deseori îmi g\seam lini[tea sufleteasc\ la
slujba din Mitropolie.

La 21 de ani m-am c\s\torit, aveam serviciu doar eu, c\ci so]ul
nu dorea decât s\ bea [i s\ m\ amenin]e c\ m\ p\r\se[te dac\ nu-i fac
un copil. Voiam [i eu s\ am o feti]\ lâng\ sufletul meu, ba chiar s\
înfiez una, atunci când doctorii au spus c\ nu voi avea niciodat\ copii.

Dup\ un an de rug\ciune smerit\ [i t\cut\, am plâns de fericire la
vestea c\ voi fi mam\. Acum am doi fii, o fiic\ [i un nepo]el. So]ul o
]inea tot în comportamentul r\u, a fost arestat, iar eu l-am sc\pat de
la închisoare cu rug\ciunile Sfintei Parascheva, dar la întoarcere
acas\ a devenit mai agresiv. Am divor]at [i-i mul]umesc Sfintei c\
mi-a d\ruit s\n\tate, serviciu, puterea de a-mi cre[te singur\ copiii.

Îmi amintesc o întâmplare pe când eram îns\rcinat\, c\ fratele
meu cu al]i prieteni, de[i era într-o duminic\, lucrau la un polizor.
Când eu [i bunica le-am spus c\-i p\cat, ei au început s\ râd\ de tot
ce-i sfânt, de moa[tele Cuvioasei. Atunci piatra de la polizor s-a f\cut
buc\]i, l-a lovit în cap, pe corp, însângerându-l. Ceilal]i au fugit,
l\sându-m\ cu el. Abia peste o or\ a venit salvarea. A stat trei luni la
neurochirurgie. Important este c\, îndat\ ce a ie[it din spital, a mers
cu mine la Mitropolie [i, pentru prima dat\, s-a închinat [i el la racla
Cuvioasei Parascheva.

Paula, jude]ul Ia[i

* * *

Provin dintr-o familie modest\: tata a murit în r\zboi, mama a
r\mas cu trei copii. O duceam destul de greu, încât, dac\ era nevoie
de bani, mama vindea ceva din c\mar\ sau vreo pas\re din curte.

În sat erau vreo câteva b\trâne evlavioase, iar noi, câteva fete,
mergeam la Schitul Nechit [i primeam pove]e [i înv\]\turi sfinte. Tot
acolo am auzit, de la p\rintele Nechifor, de Sfânta Parascheva, c\
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are moa[te întregi, c\, dac\ cineva cite[te zilnic acatistul ei, este ajutat
în orice situa]ie. Am împrumutat [i eu acatistul Cuvioasei, l-am scris
acas\ [i îl citeam zilnic, rugându-m\ f\r\ o dorin]\ anume. Nu aveam
icoana Sfintei [i aveam dorin]a mare s\ ajung la ea, s\ o v\d, s\ m\ rog.

Bunicele [i-au propus s\ mearg\ la Ia[i. Ce m-a[ fi dus [i eu, dar
nici nu îndr\zneam s\-i spun mamei, [tiind situa]ia grea din cas\.
Eram con[tient\ c\ n-avea de unde s\-mi dea banii.

În noaptea ce-a urmat, am visat-o pe Sfânta Parascheva spunându-mi:
„De ce nu vii [i tu la mine?”, la care eu i-am r\spuns c\ nu am bani.
Atunci Sfânta mi-a dat banii de drum repetând: „S\ vii [i tu la mine!”.
În visul meu i-am pus într-o cutie rotund\, de metal, în care p\stram
anafora. Diminea]a i-am dezv\luit mamei visul, la care a dat din
mân\: „Deh, vise de copii!”. Pe mine parc\ m\ îndemna cineva s\
m\-ndrept spre cutie [i, când am luat capacul, banii erau acolo, a[a
cum îi împ\turisem în visul meu, în cutie.

Ajungând la Cuvioasa, am plâns mult [i am sim]it o mângâiere,
de parc\ nu eram pe p\mânt.

Nu dup\ mult timp, iar\[i am visat c\ m-am dus la Sfânta, am
f\cut trei metanii [i când m-am ridicat, mi-a întins mâna s\ i-o s\rut.

Am visat-o de multe ori [i mi-a prevestit intrarea mea în m\n\stire.
Când cu decretul prin care am fost dat\ afar\ din m\n\stire, m-

am dus la Sfânta s\-i spun mâhnirea [i durerea. P\rintele Varsanufie
m-a chemat în acea sear\ s\ particip la schimbarea ve[mântului
Cuvioasei. Doamne, cum s\ m\ învredniceasc\ Domnul de un a[a
minunat moment?! Eram în al nou\lea cer, uitând mâhnirea pentru
care venisem… Este a[a de frumoas\ Sfânta Parascheva: p\rul lung,
galben, pielea alb-g\lbuie [i a[a de frumos mirosea… simt [i acum
mirosul acela de sfin]enie.

A [tiut Sfânta [i de data aceasta cum s\ m\ bucure.
Mult ajutor am primit de la Sfânta Parascheva în decursul celor

78 de ani pe care-i am acum.

Maica Serafima, M\n\stirea Agapia

* * *
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Gre[eal\ voit\

Îi mul]umesc Sfintei Parascheva pentru tot ce mi-a dat.
Acum 18 ani a fost prima mea zi de munc\ la o banc\ unde mi-am

dorit s\ lucrez. Atunci era data de 14 octombrie [i n-am realizat c\
este ajutorul Sfintei. Am început s\-i mul]umesc a[a cum m-am priceput.
Din 2002, am venit de ziua ei [i de fiecare dat\ plecam cu o mare
bucurie. Acum patru ani, am venit cu fiica mea. Am plecat târziu din
Foc[ani, am l\sat ma[ina undeva pe o strad\. Aveam la rând dou\
colege. Am în[elat pelerinii, i-am dep\[it pe cei care au stat câteva
ore înaintea mea. N-a f\cut nimeni g\l\gie, am pus capul în p\mânt
zicând: „Doamne, iart\-ne!”. Am stat toat\ noaptea, iar a doua zi, pe
la prânz, am ajuns, îns\ fiica mea, plângându-se de dureri la picioare,
n-a mai intrat în biseric\.

Când s\ mergem la ma[in\, n-am mai g\sit-o. Am intrat în panic\.
Afar\ ploua, iar eu m-am a[ezat pe un sc\unel pân\ fiica mea, timp
de dou\ ore a c\utat ma[ina.

Mi-am dat seama de gre[eala f\cut\: Sfânta Parascheva s-a sup\rat
c\ am apelat la în[el\ciune. Iart\-ne, Cuvioas\!

Geta, 49 de ani

* * *
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Mariana Boda, donatoarea coroanei Sfintei Cuvioase Parascheva

Ostenitorii care împodobesc de peste zece ani baldachinul
Sfintei Cuvioase Parascheva
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II

Accidente

Rug\ciunea salveaz\

În decembrie 2006 am avut un accident grav de ma[in\ în urma
c\ruia am stat în com\ câteva zile, iar la 30 ianuarie 2007 am ie[it din
spital.

Aveam 23 de ani. Dup\ ce mi-am revenit, am aflat c\ am fost
lovit\ foarte tare la cap, am avut dubl\ fractur\ de craniu [i de man-
dibul\. Vedeam dublu, nu puteam distinge care imagine era real\ [i
care era dublur\.

Pe toat\ perioada spitaliz\rii, familia, rudele, prietenii mi-au fost
aproape. Cred cu t\rie c\ rug\ciunile lor c\tre Sfânta Parascheva m-au
salvat.

Fresc\, 1513, din Biserica
„Sfântul Sozomen”, Galata (Cipru)



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

74

Dup\ patru luni de la accident, mi-am revenit complet [i mi-am
reluat activitatea. Mi-am dat licen]a, în 2009 m-am c\s\torit, iar în
2010 am n\scut o feti]\.

Cred c\ Sfânta Parascheva îmi ascult\ rug\ciunile [i m\ ajut\ ori
de câte ori vin s\ m\ închin sfintelor sale moa[te.

Iustina

* * *

Ruga cu lacrimi

În mai 1986, fiica mea, Ana-Maria, având doar un an [i cinci
luni, a fost mu[cat\ de un câine. Timp de patru luni, plângea [i ]ipa ore
întregi, fie zi, fie noapte. Am fost la doctori, dar în zadar.

În septembrie am ajuns, întâmpl\tor, în Ia[i cu familia. Am venit
[i la Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Ne-am rugat cu credin]\ în suflet,
s-o ajute pe fiica noastr\.

Sfânta Cuvioas\ ne-a ascultat: feti]a mi-a adormit în bra]e [i de
atunci s-a lini[tit, nu mai [tie ce-i frica.

Acum Ana-Maria este mam\ a doi copii. Continu\m s\ ne rug\m
cu lacrimi la orice momente mai dificile din via]a noastr\.

Sandu, Tecuci

* * *

Lini[te [i mul]umire

Copilul nostru este n\scut de ziua Cuvioasei. La 16 ani a avut un
accident de ma[in\. S-a rugat mult\ lume (de aici [i din alte locuri) [i
din to]i cei trei b\ie]i accidenta]i, numai al nostru tr\ie[te.

{tim c\ este puterea Sfintei Parascheva [i nu-mi va ajunge toat\
via]a s\-i mul]umim. So]ul meu este bolnav [i, de câte ori venim la
Ia[i, ne merge foarte bine: avem mult\ lini[te [i potolire a durerilor. 

Familia Mazilu, Constan]a

* * *
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Sfânta Vineri m-a salvat!

Sunt o m\mic\ înconjurat\ de trei copii [i al patrulea pe drum.
Ajutorul Sfintei Parascheva l-am sim]it de foarte multe ori în via]a
mea, dar în mod deosebit în vara anului 2011.

So]ul venise de la lucru din str\in\tate [i, pentru c\ lipsise de ceva
vreme, am hot\rât s\ mergem to]i la mare într-o mic\ vacan]\. N-am
ajuns acolo, deoarece într-un sat, în apropiere de Br\ila, am avut un
accident. Era noapte, so]ul, din cauza oboselii, pentru o secund\ a a]ipit,
a pierdut controlul ma[inii, ne-am rostogolit într-un [an], ma[ina ate-
rizând totu[i pe ro]i. Zgomotul puternic i-a trezit pe localnicii afla]i
în apropiere [i au venit închipuindu-[i c\ suntem mor]i. În afar\ de o
zgârietur\ la c\pu[orul copilului mic, nimeni nu a p\]it altceva.

O localnic\ la care am g\zduit în acea noapte, î[i f\cea cruce [i
repeta mereu: „Numai Sfânta Vineri de azi v-a salvat”. Imediat am
mul]umit to]i Sfintei Parascheva pentru tot ajutorul [tiut [i ne[tiut.

Anonim\

* * *

A c\zut de la etajul 9

În 1965 eram ucenic pe un [antier de construc]ii. În ziua de
14 octombrie am c\zut de pe schel\ de la etajul 9, dar minunea s-a
produs: am r\mas ag\]at la etajul 1 în balcon în bluza de la salopet\.
To]i colegii credeau c\ am murit, dar eu foarte repede am urcat pe
sc\ri s\ nu m\ certe [eful c\ n-am fost atent. N-am avut nici o zgârietur\.

Acum am 65 de ani [i de fiecare dat\ în ziua Sfintei Parascheva
îmi amintesc cu recuno[tin]\ c\ m-a salvat.

Alexandru T., Gala]i

* * *

Impruden]\

Eram student\ în anul I la Facultatea de Filologie (în 1978). La
îndemnul unor colege am plecat s\ mânc\m struguri, direct de la
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surs\, în via de la {orogari, undeva dincolo de }ic\u. Era o zi splen-
did\ de toamn\, bun\ pentru o plimbare. Am acceptat ideea cu mare
strângere de inim\. Am dep\[it casele, am traversat un câmp cu scaie]i,
sim]eam totu[i c\ e ceva terifiant, c\ nu poate fi în ordine. {i chiar nu
era, pentru c\ trei fete singure nu se plimb\ prin locuri m\rgina[e [i
necunoscute.

Dup\ scurt timp a ap\rut un paznic ce p\rea destul de pa[nic. A
ap\rut apoi un altul, foarte sever, fioros, care mai întâi s-a r\stit la
noi, ne-a admonestat dup\ care brusc [i-a schimbat atitudinea [i a
plecat.

Era momentul s-o lu\m la s\n\toasa, dar, parc\ ceva ne-a ]intuit
acolo. Am continuat s\ mânc\m struguri nesp\la]i, direct din vie.
Dup\ un timp, paznicul fioros, înso]it de un altul, ne-a luat la rost,
apoi mi-a zis c\ trebuie s\ merg cu el în vie s\-mi fac\ procesul-verbal
de înc\lcare a legii. Bineîn]eles c\ ne-am speriat foarte tare. Una dintre
fete s-a pref\cut c\ a le[inat, alta a fugit sc\pând din mâinile lor, iar
eu am avut o stare de [oc: mâncam în mod mecanic struguri f\r\ s\
realizez ce fac.

Între timp, primul paznic, care era, cu siguran]\, un om, opunându-se
celor doi cuprin[i de inten]ii mai mult decât rele, s-a luat la b\taie cu
ei. Pe mine m\ ]inea unul dintre ei, dar i-am dat 100 de lei [i s-a pre-
f\cut c\ m-a sc\pat. Între timp a venit [i fata care fugise aducând cu
ea ni[te s\teni din apropiere. Paznicii au plecat imediat, iar noi am
sc\pat dintr-o mare primejdie, pentru c\ am aflat c\ în vie mai erau
ni[te b\ie]i cu care paznicii se în]eleseser\ s\ ne fac\ r\u.

În acea perioad\, mama, cu o suferin]\ la coloana vertebral\, era
în spital [i de acolo mi-a scris c\ în vis i s-a ar\tat Maica Domnului
spunându-i c\ o mare nenorocire se va întâmpla în familie dac\ nu m\
voi ruga Sfintei Parascheva. La îndemnul mamei, am mers atunci la
Mitropolie f\r\ s\-mi dau seama, desigur, c\, de fapt, chiar eu aveam
s\ fiu salvat\ din primejdia relatat\.

Nu i-am mul]umit îndeajuns Sfintei pentru salvarea mea. Rug\ciunile
mele mi se par neînsemnate, le fac cu intermiten]e, încât nu [tiu cât
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de mult le prime[te. Sunt con[tient\ c\ nu merit ajutorul ei în multele
mele probleme, totu[i, n\d\jduiesc în marea ei bun\tate, milostivire.

Eu îns\mi am v\zut cât de important este s\ ai o mam\ credinci-
oas\, dar [i pe Maica Domnului, Mama tuturor, care mi-a venit în
întâmpinare [i m-a sc\pat dintr-o mare primejdie prin Sfânta Paras-
cheva, ocrotitoarea noastr\.

Anonim\

* * *

Sfânta Parascheva l-a salvat pe tat\l meu de la moarte. Lucra
într-o biseric\, [i deodat\ a ajuns ap\ la motorul ma[inii cu mortar,
electrocutându-l. Ca prin minune, cineva a scos ma[ina din priz\, iar
tata, care nu se mai mi[ca, a r\mas cu privirea pe bolta bisericii unde
Iisus cobora în iad. Deodat\ [i-a revenit.

Am aflat c\ în timp ce tata sim]ea cum se pierde, tocmai atunci
eu m\ închinam la sfintele moa[te având întâi o tulburare, apoi o
deosebit\ lini[te sufleteasc\.

Anonim\

* * *

Lumin\ de la sfintele moa[te

În vara anului 2009, am mers gr\bit cu bicicleta prin ora[ pentru
a rezolva diverse probleme. În mai multe zile ajungând acas\ foarte
înc\lzit, beam cu naivitate ap\ rece de la frigider. Astfel, am r\cit
foarte tare… Aveam frisoane puternice, tremura tot patul cu mine.
Noaptea am schimbat câteva tricouri, aveam transpira]ii. So]ia mi-a
dat aspirin\, paracetamol, iar a doua zi [i algocalmin. Noaptea m-am
trezit cu o durere mare în piept, de parc\ clocotea ceva în mine. M-am
a[ezat jos, ghemuit, sfâ[iat de durere. Niciodat\ n-am avut astfel de
simptome, de aceea m-am speriat, crezând c\ mor.

Am vrut s\-i cer so]iei o lumânare, îns\ dorind s\ n-o sperii mai
tare, mi-am adus aminte c\ p\rintele Cleopa Ilie afirma c\ lumina
sunt faptele noastre bune s\vâr[ite în via]\…
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So]ia mi-a adus vat\ de la sfinte moa[te ale Sfintei Cuvioase Paras-
cheva, ale Sfântului Nectarie, am atins pieptul rugându-ne s\ m\
vindece sfin]ii cu aceast\ lumin\ alb\.

Imediat durerea a sc\zut în intensitate, apoi dup\ o can\ de ap\
c\ldu]\, în 30 de minute, nu mai aveam nici o durere.

A doua zi medicul de familie a clarificat starea mea: crizele au
fost provocate [i de efectele adverse ale algocalminului.

Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu [i cu rug\ciunile Sfintei Paras-
cheva, ale Sfântului Nectarie Taumaturgul, am sc\pat, atunci, de la
moarte.

Tiberiu Ivancea, Ia[i, 2012

* * *

Neaten]ie

Într-o sear\, am pus laptele la fiert, pe aragaz. Am stins becul, am
închis u[a [i m-am dus în dormitor, uitând de lapte. M-am preg\tit de
culcare, m-am închinat Sfintei Parascheva, rugând-o s\ aib\ grij\ de
mine, [i m-am culcat.

Era 2050. Am adormit, visând pompieri [i mult fum. Pe la 2255

am tres\rit, m-am ridicat speriat\ [i, la buc\t\rie, oala era ars\, casa
plin\ de fum, iar flac\ra aragazului nu se stinsese.

M-a protejat Sfânta Parascheva, care a avut grij\ s\ nu se sting\
flac\ra. Gazul de la conduct\ a ars dou\ ore, iar dac\ se stingea, via]a
mea ar fi fost curmat\…

Laura

* * *

Iconi]a ocrotitoare

La cump\na dintre ani, am plecat în vizit\ la rude. Era sfâr[itul
anului 1996 când hot\râsem s\ ne întoarcem acas\ pentru a s\rb\tori
revelionul.
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Am l\sat focul aprins în sob\. Dup\ miezul nop]ii, a izbucnit un
incendiu în cas\, distrugând mai multe lucruri, f\r\ a ajunge la o butelie
cu gaz.

Mul]umit\ minunii f\cute de o iconi]\ veche, care o înf\]i[eaz\
pe Sfânta Parascheva, atârnat\ pe tocul geamului, focul nu s-a extins
la butelie [i, astfel, casa a fost salvat\ de la un dezastru.

Sfânta Parascheva ne-a luminat min]ile, întrucât, atât eu cât [i
so]ia, am luat feti]ele cu noi [i, astfel, micu]ele au fost salvate.

Îi mul]umim Cuvioasei pentru grija ce ne-a purtat-o. Ne rug\m
s\ ne binecuvânteze casa, s\ ne dea în]elepciune [i s\n\tate.

Familia Neculai M., Piatra Neam]

* * *

Icoana salvatoare

Într-o noapte lung\ [i friguroas\ din iarna anului 1986, st\team
în camer\ cu so]ul [i cei trei copii. Focul ardea în soba de teracot\,
îns\, din neaten]ie, am b\gat tabla de la horn pentru a opri toat\

c\ldura în cas\. La un moment m\ str\duiam s\ nu adorm pân\ la 2230

pentru a-mi trezi so]ul care trebuia s\ supravegheze în continuare soba.
Sim]eam cum m\ biruie somnul [i o mole[eal\ stranie. Nu-mi

d\deam seama c\ întreaga familie se putea intoxica din cauza bioxi-
dului de carbon de la sob\. Realizând c\ nu mai pot sta de veghe,
mi-am trezit so]ul, dup\ care am c\zut incon[tient\. So]ul mi-a spus
apoi c\ m-a scos pe hol [i, disperat, ne[tiind ce s\ fac\, a r\mas cu
privirea a]intit\ la icoana de pe perete, lâng\ care este busuioc [i vat\
sfin]it\ aduse în 14 octombrie de la racla Sfintei unde ne-am închinat
stând la rândul de pelerini. S-a rugat din str\fundul inimii s\-i
salveze sfânta so]ia, mam\ a trei copii. I-a trecut prin gând s\-mi ]in\
limba, dar gura era încle[tat\. Din r\sputeri, în cele din urm\, o m\sea
lips\ a fost ca o porti]\ de salvare, care i-a permis s\-mi descle[teze
maxilarul împiedicând înghi]irea limbii.

Am fost dus\ la spital cu salvarea [i unul dintre copii.
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Întreaga familie î[i aminte[te cu uimire de icoana Cuvioasei. Cuvintele
sunt pu]ine [i s\race pentru a-i mul]umi Sfintei Parascheva, cum a
salvat de la moarte o întreag\ familie acum înl\crimat\ de bucurie
sl\vindu-l pe Cel Prea Înalt.

Anastasia Palade, Tecuci

* * *

O fulger\tur\ ca o s\geat\

Am 53 de ani, iar accidentul s-a întâmplat când aveam 38 de ani.
Lucram la o sta]iune piscicol\. La rug\mintea cumnatei mele, am
venit în Ia[i împreun\ cu so]ia [i un b\ie]el s\-i aducem un pe[te
mare. La plecare, copilul [i so]ia au coborât mai repede de etajul al
III-lea, iar eu am fost nevoit s\ mai întârzii câteva clipe pentru c\
trebuia s\ ascult câte ceva din ce-mi spunea cumnata.

Ca s\-i ajung pe ai mei mai repede, m-am urcat pe balustrad\
cum mai f\ceam în tinere]e. M-am dezechilibrat [i am c\zut de la
etajul al III-lea, la parter, piciorul mi s-a rupt în dou\, iar um\rul
drept s-a deplasat. În acel moment n-am sim]it nici un fel de durere
[i parc\ pluteam printre stele. Când mi-am revenit pu]in, am v\zut în
fa]a mea un scaun [i trei lumân\ri aprinse de o doamn\ care a crezut
c\ am murit.

La spital am stat o noapte cu atele la picior [i cu dureri la um\r.
Luni diminea]a mi s-a pus piciorul în ghips, iar durerea de la um\r
era de suportat. Dup\ 30 de zile piciorul s-a ref\cut îns\ um\rul con-
tinua s\ doar\.

M-am rugat la sfânta racl\, la Mitropolie, unde am sim]it o ful-
ger\tur\ ca o s\geat\ din um\r pân\ în vârful degetelor de la picioare.
De atunci um\rul mi-a trecut. Am mai mers la Sfânta, m-am rugat [i
i-am mul]umit c\ m-a vindecat, m-a sc\pat de durere.

Vasile, Ia[i

* * *
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S-a n\scut a doua oar\

În aprilie 2011, fiul nostru, Ioan, a avut un accident de ma[in\,
intrând în com\ de gradul al IV-lea. La Ia[i, medicii de la terapie
intensiv\, fiind rezerva]i, îi d\deau [anse minime de supravie]uire.

Am ajuns la Sfânta Cuvioas\ Parascheva dezv\luind preo]ilor
necazul nostru. Dup\ trei s\pt\mâni de rug\ciuni, Ioan s-a trezit din
com\, a deschis ochii, a mi[cat capul. În 16 mai a decurs normal
opera]ia la cap, iar în iunie s-a f\cut a doua opera]ie la coloana cervical\.
Nu a mâncat cinci s\pt\mâni, a stat numai în perfuzii, nu a vorbit dou\
luni [i jum\tate.

Din mila lui Dumnezeu, a Maicii Domnului [i a Cuvioasei Paras-
cheva, se f\cea din ce în ce mai bine. Rugându-ne neîncetat, Sfânta
nu ne-a l\sat f\r\ r\spuns bun, ridicându-l din patul suferin]ei în care
a stat paralizat mai mult timp, apoi a fost purtat în scaunul cu rotile.

Acum aducem mul]umiri cu mult\ c\ldur\ sufleteasc\, întrucât
Ioan merge pe picioarele lui. Pentru noi, nu exist\ mai mare dar de la
Dumnezeu! Ioan s-a n\scut a doua oar\!

P\rin]ii lui Ioan

* * *

Inocen]\ salvat\

La vârsta de patru ani, eram la ]ar\ dup\ nunta p\rin]ilor mei. M\
jucam prin curte cu multe fire de curent electric folosite pentru
becule]e [i toate cele ce aveau nevoie de lumin\. Nu [tiam c\ firele
erau înc\ în priz\. Am luat unul s\ sar coarda… [i alte jocuri specifice
vârstei inocente. Capetele firului desf\cut mi s-au lipit de mâini,
trântindu-m\ la p\mânt. În ultimul moment m-a auzit bunica mea…
mi-a salvat via]a. Fiind într-o zi de vineri, bunica mereu îmi zice:
„Te-a salvat Sfânta Vineri, s\-i mul]ume[ti toat\ via]a!”.

Mul]umim Prea Cuvioas\ Maic\ Parascheva, mul]umesc pentru
via]\, Sfânt\ Vineri!

Elena-Camelia, Bucure[ti
* * *



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

82

Icoana Maicii Domnului de la Ierusalim,
la care s-a închinat Sfânta Cuvioas\ Parascheva, înainte de a pleca în pustie

Icoana Sfintei Cuvioase Marina [i a Sfintei Cuvioase Parascheva,
ca m\rturie a închin\rii ei la Ierusalim
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III

Vicii

Sfânta mi-a auzit gândul bun

M\ aflam în Italia în perioada dinaintea s\rb\torii de 14 octom-
brie 2012. Având ni[te probleme de rezolvat în ]ar\, m-am hot\rât s\
vin în Ia[i pentru a m\ închina minunatei noastre mijlocitoare de
ziua ei.

Eu fumam mult, deveneam nervoas\ dac\ nu aveam ]ig\ri în
cas\. Gândeam c\ m\ voi l\sa de fumat, atunci când se vor diminua
necazurile, stresul…

În momentul când mi-am pus în gând s\ merg la Mitropolie, am
considerat c\ va fi o bucurie mare, o onoare s\ stau la rând cu to]i

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, 
1631, M\n\stirea Hilandar,

Muntele Athos
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pelerinii, s\ ajung în fa]a Sfintei s\-i mul]umesc pentru reu[itele din
via]a mea. M\ incomoda fumatul. Îmi imaginam c\ rândul va fi
mare, va dura multe ore, voi fi stresat\ [i eu cum voi ar\ta? Voi ie[i
din rând s\ fumez? Cum îmi vor mirosi mâinile [i gura a ]igar\? Ce
vinov\]ie voi sim]i s\ apar în fa]a Sfintei Parascheva mirosind astfel?!

M\rturisesc c\ doar gândind în acest mod, peste o zi nu reu[eam
s\ pun mâna pe ]igar\. Eu, care mai încercasem, f\r\ succes, în alte
împrejur\ri! Acum era altfel, c\ci între mine [i acest lucru d\un\tor
s\n\t\]ii [i buzunarului, s-a format ceva ca un zid puternic ce m\
oprea. Nu-mi venea s\ cred, dar mi-am dat seama c\ Sfânta Paras-
cheva mi-a auzit gândul [i mi-a venit în ajutor. A[adar, f\r\ s\ apelez
la medicamente, f\r\ s\ a[tept rezolvarea problemelor vie]ii, am
renun]at la fumat.

Mihaela Z., Ia[i

* * *

Întoarcerea fiicei

Sunt mam\ a trei copii, pe care i-am crescut singur\ de mici, în
urma divor]ului de so]ul meu. Cu greu am trecut peste anii de [coal\
ai copiilor!

La o anumit\ r\spântie, la o vârst\ fraged\ de 17 ani, fiica cea
mic\ a ales o cale gre[it\: ducea o via]\ cu vicii, se îndep\rtase de
familie apucând drumul str\in\t\]ii spre depravare. Timp îndelungat,
pân\ la vârsta ei de 20 de ani, am apelat la prieteni, la poli]ie, ca s-o
g\sesc [i s\ încerc a o aduce pe calea cea bun\. N-am reu[it. Nu vedea
[i nu asculta pe nimeni.

Prin rug\ciuni [i pomelnice, cu lacrimi în ochi [i în suflet, m-am
rugat la Sfânta Parascheva [i Maicii Domnului. Am postit în zilele de
vineri, am aprins lumân\ri.

În ziua de ast\zi, la vârsta de 21 de ani, fiica mea este în ]ar\, al\turi
de familia ei, are un serviciu decent [i duce o via]\ în credin]\.
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Aduc mul]umiri, la fiecare rug\ciune, pentru revenirea fiicei mele
pe calea cea dreapt\.

Mihaela V., Ia[i

* * *

Promisiune la spovedanie târzie

Cu umilin]\ [i îndr\znire m\rturisesc cum am sc\pat de o mare
patim\. În 2011, în postul Cr\ciunului, am avut ocazia s\ vin în Ia[i
pentru o zi, în interes de serviciu. Sunt c\s\torit, am doi copii [i, de
aproape [apte ani, merg la biserica din cartier, lâng\ blocul unde
locuiesc. Din discu]iile purtate cu un c\lug\r, referitoare la p\catul
fumatului, s-a trezit în minte dorin]a de a-l l\sa. Am încercat multe
metode, dar n-am reu[it. Fumam de aproape 30 de ani. Ispita mi-a
scos în cale o consigna]ie unde se f\cea reclam\ la ]ig\ri [i se oferea
ca bonus o brichet\. F\r\ s\ a[tept prea mult, mi-am cump\rat un
pachet din care am fumat doar o ]igar\.

Îmi propusesem ca în acea zi, în Ia[i, s\ m\ închin la Sfânta Paras-
cheva. Acum m\ gândeam ce voi face cu ]ig\rile, unde s\ le ascund.
Neg\sind nici un ascunzi[, m-am rugat la sfintele moa[te cu mustr\ri
de con[tiin]\ [i m-am gândit cât de prost [i de josnic sunt c\ am
pachetul în buzunar. Am cump\rat Acatistul Sfintei Parascheva [i
am început s\-l citesc într-o stran\.

Cu ru[ine m\rturisesc c\, pân\ la acea dat\, nu am fost la nici un
preot pentru a-mi m\rturisi p\catele foarte multe, adunate la cei 49
de ani ai mei.

În partea dreapt\ a Mitropoliei, un preot spovedea pe cei vrednici
de laud\: elevi, studen]i etc. Nu-mi pot explica deloc curajul cu care
m-am îndreptat c\tre p\rinte cerând ajutor: c\ nu sunt preg\tit pentru
spovedanie, c\ niciodat\ n-am fost, c\ am avut îndr\zneala de a intra
cu ]ig\rile în Sfânta biseric\. Ca un mare duhovnic, mi-a amintit
riscurile [i imediat am b\gat mâna în buzunar [i cu for]a mâinii am
mototolit pachetul, am ie[it aruncându-l f\r\ nici o remu[care.
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Pe drumul de întoarcere de trei ore, am citit cartea cump\rat\ [i
m-am rugat s\ pot trece momentul critic.

Acas\ n-am spus nimic, dar spre sear\ so]ia s-a mirat s\ nu particip
împreun\ cu ea la o ]igar\. Au venit [i au trecut s\rb\torile, iar prietenii
s-au mirat de hot\rârea mea.

Dup\ vreo trei luni, în timpul serviciului de noapte în subunitate,
gânduri negre m\ ispiteau, dar mi-am amintit ce am promis în sfânta
biseric\ [i la c\p\tâiul Cuvioasei.

Mul]umesc Bunului Dumnezeu, Sfintei Cuvioase Parascheva c\
de acum voi fi [i mai bine preg\tit pentru a m\ spovedi. S\-i dea Dum-
nezeu via]\ lung\ [i binecuvântat\ acelui preot care m-a primit [i m-a
convins.

Anonim, Gala]i

* * *

M\rturisire

Eram atât de tân\r, 33 ani, frumos, mândru, iubit [i adorat, dar [i
p\r\sit uneori… Modul meu de via]\, multe [i foarte multe [i-au pus
amprenta pe s\n\tatea mea. Întâi a c\zut ca un tr\snet un diagnostic
greu… apoi opera]ia (s-a scos o parte din stomac, splina [i nu mai
[tiu ce…). R\m\sesem o umbr\. Aveam doar 37 kg [i tr\iam cu perfuzii,
dar în acest trup slab reînvia ca o s\mân]\ bun\ un spirit ce tânjea dup\
Dumnezeu. Slav\, laud\ [i mul]umire pentru toate Tat\lui ceresc! Eram
atât de sl\bit, nu puteam mânca nimic, m\ hr\neam cu perfuzii [i
sim]eam c\ voi muri.

În disperarea mea, m-am ridicat din pat, iar pa[ii mei s-au îndreptat
atunci spre Mitropolie, cu dorin]a mare de a m\ ruga, de a cere ajutorul
divin.

Am ajuns, era ziua, oameni care participau la slujb\.
Am picat în genunchi, am închis ochii, m-am rugat cu ardoare,

am spus Crezul cu lacrimi în ochi: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tat\l
Atot]iitorul, F\c\torul Cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i
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nev\zutelor…”. Eram transfigurat în rug\ciune, în momentul când
am zis (Amin), un înger, cred, m-a îndemnat s\ deschid ochii. Nu i-am
ridicat prea mult. În jur era o lumin\ de sear\, ro[ietic\, biserica era
goal\, disp\ruser\ oamenii, eram singur, iar în fa]a mea erau ni[te
trepte [i am v\zut picioru[ele ei în sandale romane, negre ca în icoane
cu ve[mântul negru fluturând ca la o adiere de vânt sau curent parc\
spunând c\ nu este n\lucire, ci chiar realitate. Nu am putut ridica ochii
s\ v\d fa]a dar am [tiut c\ este ea, Cuvioasa Parascheva, am sim]it
puterea [i ocrotirea ei. Nu mai eram singur.

{i m\ sim]eam atât de p\c\tos [i vinovat [i totu[i atât de iubit de
Dumnezeu care a îng\duit aceast\ revela]ie.

Nu [tiu cât a durat. Am le[inat.
Dup\ un timp, (oameni din biseric\) m-au ridicat [i m-au scos afar\,

spunând c\ mi s-a f\cut r\u. Treceam prin biserica goal\ [i lumân\rile
se stingeau toate, parc\ atinse de o pal\ de vânt.

Eram amu]it. Am plecat singur pe str\zi. Nu am putut vorbi cu
nimeni, oamenii parc\ disp\reau din drumul meu, erau absen]i. Parc\
existam în alt\ dimensiune; m\ întrebam cum tr\iesc, unde exist… [i
m\ sim]eam ales, primit [i atât de iubit de Dumnezeu... Dobândisem,
parc\, o putere nou\. În Podul Ro[ am urcat într-un maxi-taxi spre
CUG, unde locuiam, [i a[ fi vrut s\ povestesc oamenilor, dar aveam
aceea[i senza]ie c\ nu puteam comunica [i ei disp\reau din realitatea
mea. Am ajuns acas\, am povestit (eram împreun\ cu so]ia mea actual\),
dar cuvintele mi s-au p\rut s\race, pu]ine, goale pentru a descrie re-
vela]ia pe care Dumnezeu a îng\duit s\ o tr\iesc.

De atunci, via]a mea s-a schimbat. În bine!
Se vede c\ Dumnezeu m-a iubit, m-a iertat mult [i, apoi, m-a

binecuvântat mult.
Au trecut de atunci mul]i ani, cam 24, incredibil pentru unii, dar

tr\iesc, s\n\tatea mea este bun\; acum 15 ani, a venit pe lume feti]a
mea, de[i, din cauza s\n\t\]ii, nu mai speram, dar ne-am dorit mult
un copil; ne-am rugat într-o sear\ Tat\lui ceresc [i, dup\ fix nou\ luni,
s-a n\scut acest copil. Un dar ceresc.
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Au fost [i binecuvânt\ri materiale, dar [i spirituale. Parc\ tot ce a
fost r\u în mine a fost luat de o mân\ puternic\ [i am fost a[ezat într-un
loc luminos [i ocrotit. {tiu acum c\ nimic nu este întâmpl\tor în via]\.

Slav\, laud\ [i mul]umire pentru toate lui Iisus Hristos [i lui Dum-
nezeu care a îng\duit s\ port cu mine aceast\ povar\ a p\catelor [i,
m\rturisindu-le, s\ pot fi de folos celor ce au nevoie! Amin!

Anonim

* * *

Renun]are la via]a p\c\toas\

Am fost student\ la Ia[i, veneam la moa[tele Sfintei Cuvioase
Parascheva, m\ rugam [i la Maica Domnului, a[a c\ am fost ajutat\
la multe examene. Totu[i, în acea vreme, am dus o via]\ p\c\toas\.

Mai târziu, mi-am întemeiat o familie, am con[tientizat ce respon-
sabilit\]i am [i, cu sprijinul rug\ciunilor mamei mele la sfintele moa[te
ale Cuvioasei, pe 14 octombrie am adus pe lume o feti]\, Maria-Paras-
cheva! A[adar, prin mila lui Dumnezeu, am renun]at la via]a mea p\c\-
toas\ [i am primit mult sprijin în familie. A ap\rut apoi [i un b\ie]el.

În fiecare an vin la moa[tele Sfintei Parascheva s\ m\ închin [i,
mai ales, s\-i mul]umesc, împreun\ cu cei doi copii.

Slav\ lui Dumnezeu!

Anonim\

* * *

Cuvioasa mi-a luat un v\l de pe fa]\

În urm\ cu opt ani (am acum 34 de ani), am ajuns, prima dat\, la
Cuvioasa Parascheva [i, de atunci, mi s-a schimbat, complet, via]a.

Duceam o via]\ care n-avea leg\tur\ prea mare cu biserica. Aveam
un prieten pe care nu-l încânta deloc faptul c\ eu începusem s\ merg
la biseric\.
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Stând pentru prima dat\ la rând s\ m\ închin la Cuvioasa, o prieten\
de-atunci mi-a luat o carte: „Ridicarea c\s\toriei la rang de tain\”, de
pr. Arsenie Boca. Am citit-o pe ner\suflate [i, parc\, a[a, dintr-o dat\,
Cuvioasa mi-a luat un v\l de pe fa]\, trezindu-m\ din toat\ via]a aceea
pe care o duceam departe de Dumnezeu.

Am plecat, dorindu-mi ca, dac\ este s\ m\ c\s\toresc vreodat\, s\
fie, a[a cum Îi este pl\cut lui Dumnezeu, cu un cre[tin adev\rat, altfel
s\ nu m\ c\s\toresc.

M-am desp\r]it de fostul meu prieten (cu care eram de opt ani),
pentru c\ n-a[ fi putut duce o via]\ cre[tineasc\, a[a cum mi-a[ fi
dorit. De atunci au mai trecut opt ani, înc\ nu m-am c\s\torit, dar sunt
convins\ c\, dac\ Dumnezeu va rândui asta, Cuvioasa Parascheva
îmi va trimite pe cineva potrivit.

Acum încerc s\ tr\iesc cum Îi place lui Dumnezeu [i, pentru asta,
trebuie s\-i mul]umesc Cuvioasei Parascheva c\ m-a trezit.

Elena-Camelia, Târgovi[te

* * *

De jos c\tre mântuire

În urma unor evenimente, mi-a ap\rut un fel de fior în dreptul
abdomenului, mu[chii erau încorda]i, încât abia respiram. Mi s-a p\rut un
blestem [i i-am adus la cuno[tin]\ mamei mele. M-a stropit cu ap\ sfin-
]it\, m-a miruit, a scris un pomelnic [i m-a trimis la Sfânta Parascheva.

Men]ionez c\ suntem catolici, iar eu, un mare p\c\tos (am furat,
am f\cut orgii etc.), de[i am [tiut de existen]a lui Dumnezeu, dar n-am
vrut s\-L în]eleg niciodat\ pe Iisus: am stat în întuneric, distrându-m\
cu chefuri [i femei…

Deci, am revenit de la Sfânta Parascheva, iar acas\ am deschis
Biblia [i m-am mirat c\ am în]eles-o. Peste o zi, am plecat la o m\n\s-
tire din Neam] pentru a m\ c\lug\ri, dar am revenit în seara acelei
zile. De remarcat c\, pe drumul str\b\tut, m\ sim]eam fericit, îmi
disp\ruse acel fior. Dup\ vreo dou\ zile, am plecat în Grecia, continuând
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a studia Biblia [i a m\ ruga. Acolo, am g\sit o comoar\: o carte de
rug\ciuni de la Sih\stria Putnei.

Dup\ câteva luni, am revenit în ]ar\, apoi, am plecat în Italia, la
o fat\, dar nu a mers între noi. Acolo am r\mas un an [i am îndurat
multe: am f\cut diabet, cu insulin\, am fost de câteva ori la un pas de
moarte, dar L-am chemat pe Dumnezeu Care m-a salvat, a[a c\ mi-am
f\cut ni[te prieteni nedesp\r]i]i – Sfânta Parascheva, Biblia [i „Cartea
de rug\ciuni”. Am revenit acas\, au ap\rut [i aici necazuri: locul de
munc\, apari]ia anxiet\]ii, a depresiei, tratamente zadarnice, disperare.

Deodat\, mi-am amintit de… Sfânt\, sau poate ea [i-a amintit de
mine. De ce a[tept eu ajutor din partea omului atât timp cât pot s\ m\
întorc la Divinitate, la for]ele binelui. Am început a merge zilnic la
Sfânta, spre a mijloci c\tre Domnul Iisus; ea m-a ajutat, dar drumul
spre a-L primi, a-L sim]i [i a vedea totul prin ochii Lui, e lung [i anevoios.
Deseori, mi-am dorit moartea pentru c\ nu mai rezistam suferin]ei.
Totu[i, am ie[it la lumin\: am în]eles de ce a tr\it [i a murit Iisus, am
început a m\ l\sa în voia Lui. Pa[ii m-au dus la o m\n\stire de lâng\
Ia[i, m-am spovedit a doua oar\ în via]\ ([i asta dup\ 18 ani), am primit
un canon pe un an de zile, am luat aghieasm\ mare [i am plecat fericit.

Am intrat în Mitropolie s\-mi fac canonul la icoana îndreptat\
spre strane, din care Cuvioasa parc\ m\ prive[te direct în… suflet.
Deodat\ aud un glas de femeie: „Nu ave]i dou\ c\r]i, s\-mi da]i [i
mie una?”. Am ridicat u[or ochii [i ceva în jur p\rea schimbat: lumina
difuz\, mi[c\rile oamenilor de la rândul spre racl\ destul de încete,
apoi chipul unei m\icu]e cu haine curate, dar din alte timpuri, vechi,
rupte pe alocuri [i în mân\ cu o n\fram\ cu lucruri de-ale ei. A mai
zis câteva vorbe neîn]elese de mine, ca o [oapt\. Am r\spuns: „Nu,
nu am. Doar una am [i eu”.

Am continuat s\ citesc, iar ea revine de la rândul de oameni [i cu
glas blând:

- Dar ce carte citi]i?
- Asta, zic eu ar\tând-o pe cele dou\ p\r]i: prima copert\ icoana

Fecioarei Maria [i titlul: „Sfinte rug\ciuni ale cre[tinului ortodox”,
iar pe spate trei sfin]i p\rin]i [i o m\n\stire, Sih\stria Putnei, 2007.
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Ea a atins-o u[or pe Sfânta Fecioar\: „A… da”, apoi: „Nu îmi da]i
mie cartea asta? Eu… eu nu sunt de aici. Eu… sunt din alt\ parte” [i
iar au urmat ni[te cuvinte [optite, ce nu le-am auzit bine, nu le-am
în]eles. Voiam s\ zic „nu”, dar nu puteam [i, bâlbâindu-m\, mi-am
zis în gând c\ i-a[ da-o din toat\ inima, dar nu am alta [i am de f\cut
un canon. În secunda urm\toare, ca [i cum mi-a citit gândul, mi-a zis:

- Ei… las\, atunci! [i iar a [optit ceva neclar, apoi ceva mi-a mers
direct în inim\: „S\ î]i la[i barb\, maic\, [i musta]\… pentru…”. N-am
în]eles ultimele cuvinte, pentru c\ s-a îndep\rtat. Pe urm\ am în]eles
perfect [i mi-au trecut prin minte mii de întreb\ri: „De unde [tia de…
c\lug\rie?” etc. Când am c\utat-o cu privirea, era o m\icu]\, dar cu
haine noi… nu era ea, disp\ruse m\icu]a s\rac\ „din alt\ parte”. Am
în]eles esen]ialul, dar ce era cu cartea? Oare a vrut s\ vad\ dac\ renun]
la cuvântul lui Dumnezeu de care am atâta nevoie? M-a înv\]at s\ m\
rog, s\ plâng, a m\ ap\ra de diavol, de moarte, a-mi fi prieten la nevoie,
a avea primul contact cu ortodoxia etc. Sau poate mi-a l\sat ceva
atingând-o. De n-a[ fi fost atât de p\c\tos, a[ fi în]eles [i restul [oaptelor.

Un lucru e sigur: toate astea chiar s-au întâmplat în realitate, nu
în vis. Abia acum, dup\ ce am scris, mi-am revenit [i mi se pare prea
frumos… a crede c\ a[ putea c\lca m\car pu]in… pe urmele sfin]ilor.

Bogdan-Cristian

* * *

Nu am cuvinte s\-i mul]umesc Cuvioasei Parascheva c\ s-a mi-
lostivit de o p\c\toas\ ca mine [i m-a ridicat din negura p\catelor…

Merg la Sfânta Parascheva din 2003, de când mi-a ascultat rug\-
ciunile [i m-a ajutat. Este prietena mea cea drag\, m\ ascult\ [i m\
accept\ a[a cum sunt. Cu ajutorul ei am ren\scut, am descoperit care
este scopul omului pe p\mânt, am înv\]at s\ fiu, dup\ sfatul p\rin-
telui duhovnic, un om mai bun, mai blând, mai milostiv.

Mul]umesc mijlocitorilor no[tri c\tre Bunul Dumnezeu.

B.E.S., Ia[i

* * *
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Închin\tori la racla cu moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
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IV

Ajutor multiplu

Putere de la Sfânta

Acum 10 ani, din cauza unui incident cu substan]e toxice, mi-a
sl\bit foarte tare organismul, încât dup\ câ]iva pa[i eram epuizat\.

Am mers la Mitropolie la Sfântul Paraclis în câteva zile [i, când
s\ m\ închin la Sfânta Parascheva, am fost p\truns\ deodat\ de o
energie foarte, foarte mare. M-am f\cut bine imediat.

La fel [i acum un an, prin 2010, aveam o mare dezam\gire:
suportam greu consecin]ele unui divor], deteriorarea imaginii mele
publice prin planurile nedrepte, mincinoase ale fostului so] [i prietenii
lui egoi[ti. Eram dezorientat\, pierdut\. M-am apropiat de racla Sfintei

Icoana Sfintei CuvioaseParascheva,
sec. XVII, Parohia D\rm\ne[ti,

jude]ul Neam]
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Parascheva [i am sim]it c\ sunt înc\rcat\ de o mare putere. De atunci,
ori de câte ori m\ rog la ea simt c\ face minuni.

V\ rog, ruga]i-v\ [i crede]i în ea c\ este o mare f\c\toare de
minuni!

Aglaia

* * *

Ajutat\ de nenum\rate ori

M\rturisesc cu nevrednicie c\ Sfânta Cuvioas\ Parascheva a
f\cut nenum\rate minuni cu mine, p\c\toasa: m-a adus la racla cu sfintele
sale moa[te, mi-a ajutat atât mie, cât [i colegilor mei la ob]inerea
examenului de licen]\, m-a t\m\duit de patimi, am ob]inut un loc
bun de munc\, am ajuns la Ierusalim [i multe altele.

Mariana Dana, Buz\u

* * *

Ce imens\ comoar\ la Ia[i!

Minunile Sfintei Parascheva sunt nenum\rate. Nu g\sesc cuvin-
tele [i nu cred c\ a[ reu[i s\ scriu despre toate „interven]iile fericite”
ale Cuvioasei în via]a mea!

Nu merit nimic, sunt p\c\toas\ [i nevrednic\, dar Sfânta m-a ascultat!
Atunci când mi-a fost mai greu, am sim]it mângâierea ei: tat\l meu
s-a sim]it mai bine, medicii l-au ]inut o zi la oxigen, apoi au fost sur-
prin[i de evolu]ia bolii; fratele a dep\[it multe obstacole; s-au rezolvat
probleme de s\n\tate [i financiare ale familiei.

Sfânta m-a mângâiat; parc\ simt cum îmi d\ putere [i curaj s\
merg mai departe, s\ lupt, s\ ]in piept obstacolelor [i ispitelor.

Ce impresionant este la s\rb\torile Sfintei, în octombrie: fru-
moasele slujbe, mul]imea de oameni veni]i de la sute de kilometri,
chipurile lor luminate, cu totul schimbate în fa]a sfintei racle. O, mare
minune, Doamne! Nici nu ne d\m seama de imensa comoar\ pe care
o avem la Ia[i! Suntem orbi suflete[te din cauza p\catelor!
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Doamne, n-o merit\m pe mult milostiva [i grabnic ajut\toarea
d\ruit\ nou\ spre a ne ocroti când ne este mai greu în c\l\toria pe marea
învolburat\ a vie]ii!

T.M., Ia[i

* * *

La sfânta racl\ simt u[urarea sufletului

Am 37 de ani, sunt c\s\torit, tat\ a doi copii.
De câte ori vin din Italia [i trec prin ora[ul copil\riei mele, m\

închin la Sfânta Parascheva care, de multe ori, m-a ajutat: am luat u[or
examenul la [coala de [oferi [.a. Cel mai important este faptul c\, de câte
ori m\ rog la aceast\ frumoas\ sfânt\, simt o mare u[urare a sufletului.

Ion, Ia[i

* * *

Mul]umesc lui Dumnezeu c\ ne-a descoperit-o pe Sfânta Paras-
cheva, marea noastr\ prieten\ sfânt\.

Fata mea, Valentina, a f\cut liceul la Timi[oara, a absolvit Fa-
cultatea de Drept, a luat masteratul cu nota maxim\, a avut burs\
(am crescut-o singur\ de la [ase luni în condi]ii materiale precare), a
avut cel mai bun loc în c\min, a g\sit un so] bun care a cerut-o în
c\s\torie în fa]a icoanei Sfintei Parascheva.

Cât despre mine, m\ durea un picior din cauza coloanei vertebrale.
M-am apropiat de sfânta racl\ s\ cer ajutor pentru fiica mea, dar am
f\cut un pas [i parc\ m-a întrebat gândul dac\ am o rug\minte [i pentru
mine. Tot în gând i-am spus Sfintei despre picior. Dup\ doi pa[i parc\
am în]epenit: cineva a trecut pe vertebre luându-mi durerea.

De zece ani nu eram acceptat\ la serviciu conform preg\tirii mele.
La 14 octombrie am venit la Sfânta Parascheva, iar la întoarcere

tot acele persoane m-au primit la serviciu ca jurnalist.
Slav\ [i închin\ciune lui Dumnezeu [i Sfintei Parascheva!

Elena, Chi[in\u

* * *
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Ajutor multiplu pe 14 octombrie

Sfânta Parascheva m-a ajutat enorm pe toate planurile… Ca
m\rturie este ajutorul primit în s\pt\mâna premerg\toare zilei de
14 octombrie 2007 când am reu[it s\ aleg o locuin]\ nou\, s\ semnez
actele, iar în ziua de 14 octombrie am vândut vechea locuin]\ f\r\
nici un efort, totul într-o s\pt\mân\: f\r\ firm\, f\r\ intermediari,
doar a venit vecina la u[\ [i a spus c\ vrea ea s\ cumpere locuin]a.
Am sim]it c\ a fost ceva de sus, de la Dumnezeu!

N. Cristiana, Bucure[ti

* * *

În urma unui accident de circula]ie, so]ul meu a fost arestat,
deoarece a fost accidentat\ mortal o persoan\. La volan se afla un alt
conduc\tor, nu so]ul meu care era acuzat pe nedrept. În urma rug\-
ciunilor c\tre Sfânta Parascheva, a fost eliberat din arest chiar de ziua
ei, pe 14 octombrie.

La rug\ciunile mele cu ocazia examenelor importante, am sim]it
ajutorul ei. Îi suntem ve[nic recunosc\tori!

Doamne ajut\!

Gabriela

* * *

1. Prima dat\ când am venit la Ia[i cu so]ul meu, în anul 1984,
ne-am închinat la Sfânta Parascheva. Eram tri[ti [i deruta]i, pentru c\
nu [tia la ce parohie s\ mearg\ dup\ îndelungi c\ut\ri. Ne-am rugat
cu ardoare Sfintei [i nu a durat mult pân\ când so]ul meu s-a hot\rât
la ce parohie s\ mearg\, de[i to]i ne d\deau referin]e negative. Ajungând
acolo, era tocmai hramul Sfintei Parascheva [i am realizat c\ era în-
drumarea primit\ cu ajutorul ei.

2. Când eram copil, povestea mama mea c\, în predicile sale, p\-
rintele Ioanichie B\lan, la M\n\stirea Bistri]a, a dezv\luit o mare minune
petrecut\ la s\rb\toarea Sfintei [i anume:
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În timpul Sfintei Liturghii, o femeie simpl\ se înghesuia, insistând
s\ ajung\ la Sfânta. Unul dintre preo]i o întreab\ de ce insist\ tocmai
în acest moment, dar ea, plângând, îl roag\ s\ o lase s\-i d\ruiasc\
Sfintei o pernu]\ drept mul]umire pentru ajutorul ce i s-a dat. I s-a
îng\duit s\ treac\, dup\ care unii dintre ei au observat cum Sfânta a
ridicat capul, pentru ca femeia s\-i pun\ pernu]a. Era prin anii 1980.

3. Mama mea a venit s\ se închine la racla Sfintei pentru care
avea mare evlavie. Le-a zis celor ce o înso]eau s\ ia o sticl\ pentru
agheasm\. La ie[ire to]i ne-am sim]it vinova]i pentru c\ am uitat de
sticl\. Sup\rat\, mama s-a a[ezat într-o stran\, lâng\ butoaiele cu
agheasm\. Când s-a uitat într-o stran\ al\turat\, iat\ minunea: o sticl\
de doi litri goal\ [i curat\ era acolo. Cu lacrimi în ochi, mama [i-a
exprimat bucuria c\ Sfânta a f\cut minunea.

4. O prieten\ a primit de la p\rintele duhovnic canon s\ citeasc\,
zilnic, la icoana Sfintei, acatistul [i paraclisul, recomandându-i s\-[i
ia de acas\ o pernu]\ ca s\-i fie [ederea mai u[oar\, întrucât avea
dureri de genunchi. A doua zi, de diminea]\, când s\ se a[eze, [i-a
dat seama c\ nu are pernu]\. Îndat\ a v\zut una la icoana Sfintei, în
dreapta, jos, parc\ o a[tepta [i îi permitea s\ stea în genunchi chiar [i
dou\ ore pe zi.

Anonim\

* * *

Cred cu toat\ fiin]a mea

Le spun tuturor toate minunile Cuvioasei Parascheva.
M-am rugat cu lacrimi la sfânta racl\ s\ am o feti]\ [i, pe 14 octom-

brie 1996, de ziua Cuvioasei, am visat c\ voi na[te o feti]\. Am un
copil superb, Ioana-Ximena, dat\ cu multe rug\ciuni [i lacrimi c\tre
Sfânt\!

Pe 14 octombrie 1999 au ie[it actele societ\]ii pe care am înfiin]at-o
[i care îmi asigur\ traiul!

Pe 14 octombrie 2003 am primit în dar o ma[in\.
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Toate cele trei lucruri importante sunt darul Cuvioasei Parascheva
pentru mine. Cred cu toat\ fiin]a mea în Cuvioasa Parascheva!

Luiza Dosoftei, Tecuci

* * *

S\ pot face lumii bucurii

În anul când au fost aduse moa[tele Sfântului Andrei la Ia[i, de
ziua Sfintei Parascheva, am reu[it [i eu s\ ating moa[tele celor doi
sfin]i. M-am rugat mai ales la Cuvioasa Parascheva s\ m\ înzestreze
[i pe mine cu un har, ca s\ pot face bucurii [i mult bine lumii. De
atunci pot scrie cântece populare, atât texte, cât [i melodii. Urmeaz\
s\-mi imprim din cântecele create. Trebuie s\ le cânt lumii, pentru
c\ eu le-am considerat dar de la Sfânta Parascheva.

Anonim

* * *

Înt\rire la pelerinaj

Pân\ în 2008 n-am mers în pelerinaj la Sfânta de ziua ei, consi-
derând c\ este mai corect s\ d\m întâietate celor din alte jude]e.
Când nora mea [i-a exprimat dorin]a s\ stea la rând spre a se ruga
pentru ajutor [i s\n\tate, m-am hot\rât s-o înso]esc, de[i abia st\team
în picioare din cauza unor dureri foarte mari la genunchi. Am dorit
s\ încerc a sta atât cât se poate. Am rezistat toat\ noaptea, iar a doua zi,
dup\ închinare la sfintele moa[te, picioarele nu m\ mai dureau deloc.

Eugenia, Ia[i

* * *

În anul 2006 am venit la Ia[i s\ m\ rog Sfintei [i s\ cer un semn
c\ mi-a ascultat rug\ciunile. M\ aflam cu fruntea lipit\ de racl\, cu
mâinile la fel, iar dup\ trei secunde de la cererea mea, unul din cele
patru mânere a c\zut pe degetul mic de la mâna stâng\, ceea ce m-a
umplut de fior [i de bucurie c\ Sfânta m-a ascultat.
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În anul 2008, sora mea a fost otr\vit\ prin mâncare, f\cându-i-se
vr\ji spre pieirea ei. M-am hot\rât s\ merg la Ia[i s\ m\ rog Sfintei s\
o ajute. Am ajuns sâmb\t\ diminea]a la slujb\, am început s\ m\ rog
cu lacrimi pentru ajutorul ce îl a[teptam de la Dumnezeu prin Sfânta
Cuvioas\ Parascheva.

Duminic\ diminea]a, când am ajuns acas\ cu trenul, am aflat c\
sora mea era vindecat\ total! Am uitat s\ v\ spun c\ era cu fa]a alb\strit\,
se umflase toat\, nu putea mânca, suferea [i se chinuia r\u! Medicii
i-au spus mamei c\ sora mea a avut dureri cumplite sâmb\t\
diminea]a (în acela[i timp când eu m\ rugam la racla Sfintei).

În 2009, tat\l meu a avut un atac de cord, a fost operat de urgen]\
[i i s-a pus un stent (tub ce l\rgea artera inimii); acesta costa 5000 de euro
[i i s-a administrat gratuit, iar înainte de aceasta, cu o s\pt\mân\, am
l\sat la icoana Sfintei Parascheva suma de 50 lei.

Tot ea a f\cut minunea!
A patra minune s-a petrecut tot în 2009. Am venit la Ia[i cu patru

femei în pelerinaj la Sfânta. Una din ele (Maria, 50 de ani) avea dureri
de cap tot timpul, de câ]iva ani, iar dup\ închinarea la sfintele moa[te
s-a vindecat. O femeie reformat\ pe nume Erta (de 52 de ani), tot din
Tg. Mure[, ne-a rugat s\ atingem o batist\ de sfintele moa[te ca s\ [i-o
pun\ pe ochi pentru c\ nu vedea cu unul, iar cu cel\lalt vedea în
cea]\. Dup\ ce am f\cut a[a [i i-am adus batista, la trei zile, so]ul ei
ne mul]umea cu lacrimi spunând: „Erta vede cu ambii ochi, e foarte
fericit\ [i-i mul]ume[te Sfintei c\ a ajutat-o, pentru c\ ea a crezut [i
a[a a fost!”.

Un alt prieten (de 48 de ani) era paralizat [i st\tea în pat de [apte
ani. Ne-a rugat s\ îi aducem o icoan\ cu Sfânta când ne întoarcem.
Când i-am adus-o, mai întâi l-am telefonat s\ i-o ducem personal, îns\
el deja conducea ma[ina singur. A venit pe picioare s\-[i ia icoana acas\,
la care to]i ne-am cutremurat de puterea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cosmin, Tg. Mure[

* * *
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Mi-ai ascultat rugile…

Pe 15 august am venit la tine, Sfânt\ Parascheva. M-am rugat ca
fiul meu, Andrei, s\ plece în str\in\tate, s\-[i g\seasc\ jum\tatea, s\
fac\ o c\su]\. Dup\ nou\ zile fiul meu a plecat în Fran]a…! Deci mi-ai
ascultat rugile, de aceea î]i mul]umesc cu lacrimi c\ mi-ai salvat via]a
trupului, dar [i a sufletului. Sunt o mam\ plin\ de speran]\ în bine.

Adelina

* * *

Îns\n\to[ire [i o feti]\ a[teptat\

Sfânta Parascheva m-a salvat de la o opera]ie foarte grea. Dup\
opera]ia nereu[it\ la o ureche, doctorii nu-mi mai d\deau [anse.

Mama mea a venit la Cuvioasa, a luat vat\, mi-am pus-o în ureche
[i în scurt timp scurgerea lichidului s-a oprit. Doctorii [i to]i cunos-
cu]ii au r\mas uimi]i ce minune mi-a salvat via]a.

Anul trecut am venit la Cuvioasa cu rug\mintea de a r\mâne
îns\rcinat\. Mi-a fost împlinit\ [i aceast\ rug\, pentru c\ am o feti]\
mult a[teptat\.

Anonim\

* * *
Înv\]\m din încerc\ri

Binecuvântarea Sfintei Parascheva asupra familiei mele am sim]it-o
în vara lui 2009. Eram nec\jit\: fiica mi se retr\sese de la [coal\; so]ul
meu a avut un accident de ma[in\; fiul intrase la facultate cu tax\.

Dup\ atâtea sup\r\ri am adus rug\ciuni la Sfânta Parascheva.
Peste trei zile lucrurile s-au schimbat în bine: fata s-a întors la [coala
postliceal\ sanitar\, a dat examen [i a reu[it la buget. Accidentul
so]ului s-a rezolvat în timp. Fiul meu a intrat la facultate la buget.

Am în]eles dup\ aceste întâmpl\ri cât\ putere are rug\ciunea sincer\
[i harul Cuvioasei Parascheva de la Domnul. Mul]umim, Doamne!

Anonim\
* * *
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Cu r\bdare, n\dejde [i bucurie sufleteasc\

Fiica mea, când avea 11-12 ani, a visat o racl\ minunat\ în care
era o sfânt\ despre care a exclamat: „E Maica Domnului!”. Sfânta i-a
r\spuns ridicându-[i capul: „Feti]o ([i i-a pronun]at numele), eu nu
sunt Maica Domnului, ci Sfânta Parascheva [i orice îmi vei cere în
toat\ via]a ta, eu î]i voi da!”.

Dup\ câ]iva ani, fiica mea a avut un mare necaz care putea avea
consecin]e dramatice… Era elev\, [i-a amintit promisiunea Sfintei, a
plâns cu amar la sfânta racl\, iar dup\ trei zile s-a rezolvat tot ceea
ce omene[te nu se putea face.

Apoi, apropiindu-se admiterea la Teologie, avea emo]ii mari din
cauza num\rului mic de locuri [i a mul]imii candida]ilor înscri[i. Din
nou rug\ciunile i-au fost ascultate.

În anul II de facultate î[i dorea din tot sufletul un prieten credincios.
A alergat iar\[i la Cuvioasa Parascheva. De aceast\ dat\ a poposit mai
mult… vreo 20 de ore, la rând, de hramul Cuvioasei, stând cu mult\
r\bdare, n\dejde [i bucurie sufleteasc\. Dup\ vreo 40 de zile l-a cu-
noscut pe viitorul so], pe care [tie c\ Sfânta i l-a d\ruit…

Anonim\

* * *

Vindecare, ocrotire…

La 31 de ani am fost operat\, dar Sfânta Parascheva m-a sc\pat…
Mi-a ocrotit b\iatul care a lucrat câ]iva ani în Cipru, aducându-mi-l

s\n\tos acas\.
Rug\ciunile la racla Sfintei m-au ajutat când mi-a fost mai greu,

când eram cople[it\ de încerc\ri trupe[ti [i suflete[ti.
Oricând [i oriunde m\ aflu zic: Bucur\-te, Sfânt\ mult folosi-

toare, vindec\toare [i ocrotitoare a familiei mele!

Elena, Ia[i

* * *
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Multe împliniri

Am mers la nou\ sfinte masluri, vinerea, în biserica din Br\ila cu
hramul Sfintei Parascheva. Ni s-au împlinit mai multe dorin]e: locuri
de munc\, în]elegere în familie, s\n\tate, na[terea unui copil s\n\tos.

D\m slav\ lui Dumnezeu mul]umind cu smerenie [i recuno[tin]\!

Dumitru [i Maria

* * *

Ca un izvor

Sfânta Parascheva m-a înso]it în toate realiz\rile. Fiica mea, Ramona,
s-a îns\n\to[it [i are doi copii. Bunicul ei a scris pe un carne]el aca-
tistul Sfintei [i, la orice examen îl cite[te, reu[e[te f\r\ emo]ii. Tot de
pe acest carne]el a citit [i C\lin care a reu[it s\-[i g\seasc\ de lucru în
Cipru, ca informatician.

Dac\ ne rug\m cu smerenie [i speran]\, reu[itele curg ca un izvor
f\c\tor de bine [i de bucurii.

Mul]umim, scump\ maic\, pentru toate reu[itele noastre!

Valentina

* * *

Îns\n\to[ire [i loc de munc\

Acum 15 ani, mama mea, în vârst\ de 39 de ani, s-a îmboln\vit
de cancer. Medicii i-au spus c\ mai are de tr\it doar [ase luni. Au
fost mai multe cauze ale îmboln\virii: via]\ foarte agitat\, pentru c\
f\cea cursurile postliceale sanitare, so]ul – nu prea calm, doi copii de
crescut… A r\pus-o boala chiar când s\-[i ia diploma de absolvire.
A stat la pensie de boal\ timp de cinci ani.

Mama, fiind o persoan\ credincioas\, în permanen]\ s-a rugat la
Sfânta Parascheva pentru îns\n\to[ire, dar [i pentru un loc de munc\. 

Sfânta Cuvioas\ a f\cut minuni chiar de 14 octombrie: mama mea,
dup\ cei cinci ani de pensie, a învins boala, s-a angajat ca asistent\ la
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Spitalul „Sfânta Maria” a[a cum nici nu visase, iar noi, copiii, avem
o mam\ s\n\toas\.

Mul]umim din inim\, Sfânt\ Parascheva!

Anonim\

* * *

Vindec\ri ale trupului [i ale sufletului

Sfânt\ Parascheva, î]i mul]umesc pentru minunile pe care le-ai
f\cut pentru mine:

În urm\ cu mul]i ani, am suferit de o boal\ destul de rar\ [i, dup\
ce m-am ref\cut, m-am rugat la tine pentru a nu recidiva. Acum am
30 de ani, iar boala avut\ la 16 ani n-a reap\rut.

Mi-ai vindecat mâna stâng\ la care aveam o inflama]ie. Am
efectuat doar o singur\ terapie, apoi, de trei ori consecutiv, am atins
mâna de sfintele tale moa[te.

Doar cu rug\ciunile tale m-ai sc\pat de chisturile ovariene.
M-ai salvat dintr-un mare necaz petrecut în familia mea, de pe urma

c\ruia aveam s\ suport doar eu consecin]ele.
Î]i mul]umesc, pentru c\ ai fost mijlocitoare c\tre Dumnezeu,

pentru o p\c\toas\ ca mine!

Emilia {., Ia[i

* * *

R\spuns la incertitudini

Îi  mul]umesc Sfintei Cuvioase Parascheva întrucât, ori de câte
ori, cu lacrimi sau cu bucurie, cu dezn\dejde sau cu entuziasm, m-am
rugat ei, negre[it am primit r\spuns la întreb\ri, ajutor în situa]ii dificile.

M-a ajutat în studen]ie la examene dificile, am dep\[it situa]ii ten-
sionate de s\n\tate, am g\sit r\spuns unor incertitudini legate de mân-
tuirea unei familii.

Anonim\

* * *
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Toate sunt minuni

Ce minuni a s\vâr[it Sfânta Parascheva în via]a mea?
Toate sunt minuni: faptul c\ m-am n\scut, c\ mi-a d\ruit p\rin]i

care m\ cople[esc cu iubire, grij\ [i toleran]\, c\ reu[esc s\ v\d
lumina zilei în fiecare diminea]\…

Anonim

* * *

Durere str\juit\ de speran]\

Ne-am rugat Sfintei Parascheva nu doar de ziua ei, ci în zile
oarecare, dar venind cu durerea în suflet str\juit\ de mult\ încredere
în ajutorul ei.

Prima minune s-a petrecut prin anii ’90 când s-au restructurat
toate [i tata, tipograf de meserie, a hot\rât s\-[i deschid\ firm\.
P\rin]ii mei ajunseser\ [omeri [i, efectiv, muream de foame.

Bunul Dumnezeu l-a adus atunci pe tata la Ia[i cu o comand\ [i,
frânt de oboseal\, cu nasul sângerând, s-a rugat Sfintei s\ ne ajute.
Când a ajuns acas\ [i a cerut o sum\ pe o revist\, contactorul a în]eles
o alt\ sum\ mai mare. Astfel, ne-a scos din foame. Apoi a mai primit
o lucrare din care am tr\it mul]i ani îndestula]i.

O alt\ binefacere a fost într-un an când am venit, personal, la Ia[i
pentru un seminar. În ziua în care m-am rugat la sfânta racl\, am
aflat diagnosticul fratelui meu internat la urgen]e: leucemie. Cu durere
în suflet i-am cerut Maicii s\-i trimit\ doctori buni (prin care lucreaz\
mâna lui Dumnezeu). I-a trimis o doctori]\ sufletist\, care, efectiv a
plâns aflând rezultatul pozitiv al analizelor, l-a ajutat cu medicamente
mai bune…

Minuni se-ntâmpl\ continuu cu mine: când vin la Ia[i, la seminarul
maicii Siluana, m\ rog Cuvioasei s\ m\ ajute s\ sap mai adânc în
sufletul meu, s\ fiu mai adev\rat\, s\ nu dezn\d\jduiesc. Toate acestea
le-am izbândit [i, de aceea, o iubesc mult pe Cuvioasa Parascheva.



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

105

Doresc tuturor s\ se roage cu încredere la sfânta racl\, pentru c\
Maica Parascheva este mereu prezent\ acolo, f\când mari minuni [i
în afara sfântului ei praznic.

Gabriela, Bucure[ti

* * *

Tratament naturist [i duhovnicesc

Am promis de mult timp Cuvioasei c\ voi a[terne pe hârtie minu-
nile din familia mea. În urm\ cu mul]i ani, familia noastr\ a trecut
printr-o încercare, deoarece a intervenit ura…

De ziua Cuvioasei, am venit la Ia[i, rugându-m\ pentru reunirea
familiei.

Dup\ ce am ajuns acas\, dup\ o jum\tate de an de vr\jm\[ie, familia
s-a reîntregit.

Toate examenele le-am luat prin mijlocirea Cuvioasei. Înaintea
fiec\rui examen m\ rugam de ajutor la sfânta racl\. A[a am venit
într-o zi, când eram în întârziere. {ansa a fost c\ profesorul a întârziat
o or\, între timp am recitit cursurile [i, la examen, tocmai din acestea
mi-au c\zut.

O alt\ binefacere s-a petrecut când tat\l meu a sc\pat de cancer
la colon, pl\mân… (metastaz\). A urmat tratament naturist [i tratament
duhovnicesc. Ne-am rugat la Sfânta Parascheva [i la Sfântul Nectarie.
La fiecare trei luni tata mergea la control. Aproape la un an de la diag-
nosticare, toxicitatea era eliminat\ din corp peste 90%.

R\mânem ve[nic datori Domnului, Maicii Domnului, Cuvioasei
Parascheva, Sfântului Nectarie [i tuturor sfin]ilor.

Elena, Tg. Frumos

* * *

Gesturi de mul]umire – ca o pietricic\ în oceanele lumii

În 2009, am venit în Ia[i, ca student\ la Drept.
Sfânta Parascheva m-a ajutat foarte mult pe mine [i pe rudele

pentru care m-am rugat.
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În primul an am picat la examenul de drept civil. Am venit s-o
rog pe Sfânta Parascheva s\ m\ ajute promi]ându-i un buchet mare
de flori de gr\din\. Am reu[it [i m-am ]inut de cuvânt. În anul III
muncisem mult, am trecut pe la Cuvioasa rugându-m\ pentru o not\
mare la Drept penal. Mare mi-a fost uimirea, când am tras un bilet
(Art. 175) pe care îl [tiam foarte bine. Am luat nota 10.

Prietenul meu avea examen de permis la care picase de câteva
ori. În ziua examenului am mers la Sfânta Cuvioas\, m-am rugat
pentru reu[ita lui. M-a sunat c\ a reu[it, iar eu i-am promis Sfintei c\
voi aduce la Mitropolie, drept mul]umire, zah\r, ulei, f\in\, orez. A[a
am procedat.

Mama mea era pe punctul de a fi dat\ afar\ de la serviciu. M-am
rugat pentru ea, lucrurile s-au lini[tit, iar mama [i-a men]inut serviciul.
La fel [i pentru tat\l meu.

Bunica, bunicul, o m\tu[\ au trecut prin momente grele de s\n\tate.
Aici, în Ia[i, m-am rugat s\-i scape Cuvioasa de boli grele, de opera]ii.
Am dat pentru ei pomelnice, m-am rugat la sfânta racl\, eu, care n-am
venit în fiecare duminic\ la biseric\.

Nu [tiu cum s\-i r\spl\tesc Sfintei pentru toate binefacerile, dar
vin [i de câte patru ori pe s\pt\mân\ la Mitropolie, aduc flori, alimente,
haine pentru s\raci. Nu [tiu dac\ toate acestea înseamn\ ceva… Le
consider o pietricic\ de nisip în zeci de oceane, ca sincere mul]umiri,
pentru c\ Sfânta Parascheva ne aduce s\n\tate, în]elegere, reu[it\ [i
ne fere[te de multe rele.

Andreea M., 22 de ani, Pite[ti

* * *

Roadele credin]ei

Pe data de 05 ianuarie 2012 am fost programat\ la un control medical
în Ia[i. Doctorul m-a programat pentru opera]ia, care, peste câteva
zile, a decurs normal.

În perioada aceea, nu aveam serviciu, iar psihicul meu era la
p\mânt, îns\ aveam încredere în Dumnezeu c\ nu m\ va l\sa [i am
mers pe calea Lui.
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La externare, împreun\ cu so]ul meu, am mers la Cuvioasa Paras-
cheva s\-i mul]umesc. M-am rugat pentru familie [i am dat un po-
melnic pentru 40 de zile.

În ziua a 39-a mi-am amintit c\ mai este o zi [i se încheie rug\-
ciunea pentru mine [i am citit acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.
În dup\ amiaza aceea a venit vestea bun\: o fost\ coleg\ de serviciu,
care lucreaz\ la o companie de stat, mi-a propus s\ o ajut la acte pe o
perioad\ de dou\-trei s\pt\mâni. Între timp o coleg\ de la recep]ii [i-a
dat demisia. A[a se face c\ acum lucrez pentru o perioad\ determi-
nat\ de trei luni, dar sper, prin ajutorul Cuvioasei, c\ voi continua.

Mi-am pus n\dejdea în ajutorul ei, pentru c\ merg s\-i mul]umesc
dup\ fiecare ajutor dat.

Anonim\

* * *
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Pelerini la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

109

V

Vindec\ri

Vindecare miraculoas\

Pe 7 aprilie 2011, în urma investiga]iilor la Spitalul de urgen]\
Constan]a, mi s-a pus diagnosticul: cancer retroperitoneal neoperabil;
carcinomatoz\ peritoneal\, lichid în cavitatea peritoneal\. Mi s-au
scos câ]iva litri de lichid din abdomen.

Cu ajutorul unor prietene [i prin binecuvântarea de la p\rintele
Iustin Pârvu, m-am internat în Ia[i, la chirurgie, unde s-a confirmat
diagnosticul. S-a f\cut trimiterea la oncologie, unde profesorul doctor
a spus prietenei mele c\, dup\ cum ar\tam [i dup\ diagnostic, nu voi
suporta chimioterapia [i c\, în cel mult trei s\pt\mâni, voi deceda.
La insisten]e, m-a internat [i am început chimioterapia.

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, 
sec. XVII, Muzeul M\n\stirii

Bistri]a, jude]ul Neam]
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Externarea s-a f\cut la sfâr[itul lunii aprilie. Imediat, acas\ la
prieteni, mi s-a f\cut de trei ori Sfântul Maslu (cu preo]i mai mul]i),
citeam zilnic acatistele Sfântului Nectarie, Sfintei Parascheva, Sfân-
tului Ioan Rusul, Sfântului Partenie, al Maicii Domnului. Cu aju-
torul nepre]uit al Cuvioasei Parascheva, în fiecare vineri am mers la
Mitropolie la Sfântul Maslu, iar lunea [i miercurea la Sfântul Nectarie.
I-am rugat pe preacucernicii p\rin]i s\ se roage pentru mine, în
pomelnic scriind: „F\nica mul]ume[te Bunului Dumnezeu pentru tot
[i se roag\ s\ se fac\ voia Domnului cu ea”.

Cu ajutorul tuturor sfin]ilor la care m-am rugat, dup\ fiecare
control efectuat, rezultatele erau din ce în ce mai bune, iar dup\
R.M.N. rezultatul a fost nemaipomenit, a[a c\ doream s\ plec acas\.
Mi s-a explicat c\, totu[i, trebuia s\ fiu operat\. O lun\ [i jum\tate
am tot amânat, continuând s-o rog pe Sfânta Parascheva s\ m\
lumineze. Am prezentat rezultatul R.M.N. unui alt domn profesor,
care m-a sf\tuit tot pentru opera]ie.

Am cerut din nou ajutorul Sfintei Parascheva, binecuvântarea
Înaltpreasfin]itului Teofan (care mi-a spus „v\ binecuvântez, s\ se
fac\ voia Domnului”), iar în 18 octombrie 2012 am fost operat\. Rezul-
tatul biopsiei efectuate la organele respective prezenta focare de
infec]ie, s-a extirpat un nod tumoral.

Deci Sfânta Cuvioas\ Maic\ Parascheva nu m-a l\sat, a dat mân\
bun\ domnului profesor, s-au eliminat [i acele focare ascunse, exis-
tente în urma tratamentului. Dup\ opera]ie am mai f\cut, preventiv,
trei [edin]e de chimioterapie, iar acum fac un tratament de între]inere.

Din nou mi s-a f\cut R.M.N. [i, din mila Domnului, rezultatul
este foarte bun. Nu merit toate darurile primite! M\ aflu în via]\ la
un an [i o lun\ f\r\ urm\ de cancer.

Rog pe Bunul Dumnezeu ca aceast\ t\m\duire pe care mi-a dat-o
prin to]i sfin]ii s\ fie pentru cei care m\ cunosc prilej de a pune
început bun de poc\in]\, de a în]elege c\ totul este posibil, dac\ ne
rug\m din tot sufletul [i cerem sfin]ilor, mai ales Cuvioasei Paras-
cheva [i Sfântului Nectarie, s\ mijloceasc\ pentru noi. M\ rog s\-i
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r\spl\teasc\ Dumnezeu pe prietenii care m-au g\zduit un an [i o
lun\, m-au înconjurat cu dragoste, s-au rugat pentru mine; tuturor
preo]ilor [i medicilor care m-au tratat.

F\nica Gu]il\, sat Mo[neni, com. 23 August, Constan]a

* * *

Faptele bune – semne ale recuno[tin]ei

În 2008 am divor]at de so]ie ceea ce mi-a schimbat comporta-
mentul: am început s\ consum b\uturi alcoolice crezând c\-mi înec
amarul, lipseam de la serviciu. M-am îmboln\vit grav din cauza con-
sumului de alcool [i a sup\r\rilor. Prietenii m-au internat în spital,
unde am stat în perfuzii. Când mama mea a auzit de mine, a venit în
fiecare zi la spital, dar [i la Sfânta Parascheva rugându-se pentru
îns\n\to[irea mea.

Pe 14 octombrie 2008 s-a produs minunea: mi-am revenit din
coma care a durat timp de dou\ s\pt\mâni. Nu cred c\ vreodat\ voi
putea s\-i mul]umesc Sfintei Parascheva [i Bunului Dumnezeu!

Cu toate c\ am mai stat în spital de atunci, acum sunt pensionat
pe caz de boal\, dar pot munci, nu mai consum alcool deloc [i cel
pu]in o dat\ pe s\pt\mân\ vin la Sfânta. 

Consider c\ mul]umirea mea pentru binefacerile Cuvioasei trebuie
s\ fie vizibil\ prin faptele mele bune.

H.I. Iulian, Ia[i

* * *

O chemare fericit\

În data de 13 noiembrie 2011 am ajuns la Mitropolia din Ia[i pot
spune dintr-o întâmplare fericit\: s\ lu\m diploma de absolvire a
Facult\]ii de Psihologie pentru fiica noastr\ care avusese o burs\ în
Fran]a unde a luat cu foarte bine [i masteratul. A[adar pentru mine
sosirea în Ia[i a fost rânduit\ de Bunul Dumnezeu, pentru c\ de 15 ani
am o depresie afectiv\ bipolar\. Îndeosebi în ultimele luni eram absent\
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din via]a de zi cu zi, medicamentele recomandate de un bun psihiatru
nu m\ ajutau; st\team numai în pat, nu ac]ionam ca un om obi[nuit,
nici ca gospodin\, mam\ sau so]ie.

Sf\tuit\ de o rud\ am ajuns la Mitropolie: am f\cut un pomelnic
pe dou\ luni, l-am dat unui c\lug\r de la racla sfânt\, care m-a sf\tuit s\
citesc timp de 40 de zile acatistul [i paraclisul Cuvioasei. Am ie[it
plângând, nefiind convins\ c\ pot duce la îndeplinire sfatul bunului c\lug\r.

Am citit foarte greu acestea în prima zi, apoi am început f\r\ nici
o tragere de inim\, mecanic parc\, s\ fac cele necesare în cas\. Astfel
zi dup\ zi aveam mul]umirea sufleteasc\ de a citi rug\ciunile [i a
reu[i s\ m\ comport ca un om obi[nuit…

Au început s\ apar\ în familie bucurii deosebite [i anume nepo]ei
dori]i [i a[tepta]i mult timp de la fiicele noastre. Bucuria de a fi bunici
ne-a umplut de satisfac]ii. Au fost adev\rate minuni dumnezeie[ti.

Aurica V., Constan]a

* * *

Rug\ciune, nu antidepresive

Am avut o depresie îngrozitoare. Medicii psihiatri din spital nu-mi
d\deau speran]e c\-mi voi termina studiile…

Într-o diminea]\ m-am trezit „ca nou\”, cu putere de a înv\]a,
poft\ de via]\ [i energie. A[a am recuperat timpul cât am stat în spital
(o lun\). M-am concentrat la înv\]at pentru examenul de bacalaureat
pe care l-am luat cu o not\ mare, 8,76, în condi]iile în care luam
tratament cu medicamente antidepresive foarte puternice. Mul]i ani
m-am chinuit cu depresia, medicii schimbându-mi destul de des
medica]ia care se dovedea neadecvat\. Acestea îns\ mi-au distrus
s\n\tatea organismului prin reac]iile lor adverse.

Mul]umesc din suflet Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru c\
doar ea m-a vindecat. Acum nu mai iau nici un fel de antidepresiv.
Am realizat c\ depresia era de la vr\jma[ul cel necurat.

Roxana-Mihaela C., Ia[i

* * *
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Suferin]\ [i p\cate

În cei 23 de ani ai mei, am adunat p\cate groaznice, care m\
chinuie. Am avut o rela]ie cu un b\iat de care m-am desp\r]it. În
scurt timp, am cunoscut alt b\iat. P\rea o rela]ie frumoas\, dar nici
asta nu era curat\. Am r\mas îns\rcinat\ la 20 de ani. Întâi, ne-am
bucurat amândoi, dar, dup\ o ceart\, el i-a spus mamei de sarcin\.
Deja p\rin]ii treceau prin momente grele din cauza fratelui depen-
dent de jocurile de noroc. Mama plângea continuu; visurile ei de a
m\ vedea un om realizat (s\ am o profesie, s\ fiu cununat\ civil [i
religios) s-au spulberat.

Mi-am pierdut curajul de a p\stra sarcina; m\ cuprinsese teama
c\-mi distrug familia… Am întrerupt sarcina, dar [i lini[tea: ador-
meam [i m\ trezeam plângând, am devenit depresiv\, am sl\bit mult.
Dup\ multe certuri [i împ\c\ri, la un an am r\mas din nou gravid\.
Neîn]elegerile [i nesiguran]a oferite de el m-au dus din nou la dezn\-
dejde, încât îmi blestemam copilul…

Într-o zi, la ecografie, am aflat f\tul era suspect de sindromul
Down. Am sim]it durerea de a alege între întreruperea sarcinii sau
condamnarea unui prunc nevinovat la suferin]\. Sim]indu-m\ p\c\toas\,
m\ rugam Sfintei Parascheva, iar dup\ o lun\ de vinov\]ie, fric\ [i
rug\ciuni, poman\ s\racilor, rezultatul nu mai confirma diagnosticul.

Dup\ o nou\ ceart\, iar doream moartea copilului. Sim]eam c\
nu pot fi iertat\, îmi imaginam consecin]ele [i din nou m\ rugam lui
Dumnezeu, s\ nu ]in\ cont c\ feti]a s-a z\mislit în pântecele meu
murdar, c\ nu-i vinovat\ de prezen]a unei mame p\c\toase.

La un alt ecograf, aflasem c\ un picioru[ st\ r\u în burt\, aveam
mari regrete pentru când m\ lovisem cu pumnii peste burt\, îns\
speram s\ se îndrepte dup\ masaje. Am n\scut o feti]\ de 2,600 kg,
cu o boal\ grea: pseudoartroz\ congenital\ tibie stâng\. O priveam
cum suferea în urma unei infec]ii, apoi cu picioru[ul în ghips, alte
opera]ii la Ia[i [i Bucure[ti.

Am continuat s\ citesc acatiste, s-o ung pe feti]\ cu ulei sfin]it
mir, s\-i pun o br\]ar\ [i o iconi]\ atinse de sfintele moa[te ale Cuvioasei
Parascheva, a[teptând o minune.
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La ultima radiografie, doctorul, mirat, a spus: „S-a vindecat de
pseudoartroz\, las-o s\ mearg\!”. Ast\zi are un an [i patru luni, merge
de mânu]\, înc\ nu calc\ bine cu piciorul stâng (boala s-a vindecat,
dar curbura înc\ a r\mas). La doi ani va fi din nou operat\ pentru
îndreptare. Pân\ atunci, m\ rog la to]i sfin]ii s-o ocroteasc\ de orice
r\u [i de p\catele mele.

Tot ce doresc este s\-mi v\d copilul c\ merge normal, iar eu s\
m\ îndrept cu adev\rat, mul]umind pân\ la sfâr[itul vie]ii.

Petronela

* * *

Nici o sechel\

În anul 2010, înaintea s\rb\torii Cuvioasei, fratele meu, la 21 de
ani, a avut o mare încercare: i s-a spart un vas la cap (anevrism cerebral),
în urma c\ruia trebuia urgent operat pentru a se clipsa vasul. Dup\
prima interven]ie, la radiografie n-a ie[it bine [i a mai trebuit o nou\
interven]ie pentru a se pune [i al doilea clips.

Dumnezeu a vrut ca Andrei s\ scape din aceast\ cump\n\ a vie]ii
lui. Cele dou\ opera]ii au fost f\cute într-o singur\ zi, cu 4-5 zile
înainte de 14 octombrie. Dup\ opera]ie am mers la Sfânta Paras-
cheva [i i-am cerut ajutorul pentru Andrei. Am reu[it s\ st\m la rând
[i s\ ne rug\m cu o zi înainte de ziua ei. Minunea a fost atât de mare,
încât Andrei a sc\pat de cele dou\ opera]ii f\r\ nici o sechel\, iar
acum la un an de zile totul este bine [i mul]umim lui Dumnezeu.

Nu numai o minune a f\cut Sfânta Parascheva în familia noastr\.
De fiecare dat\ când am mers la racla ei [i ne-am rugat, am sim]it tot
timpul cum primim o lini[te sufleteasc\ mai presus de orice.

Atât eu cât [i familia mea mul]umim Sfintei Parascheva, Bunului
Dumnezeu [i tuturor sfin]ilor la care ne rug\m.

Alin – medic, Boto[ani

* * *
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Un neg

Printre nenum\ratele persoane care au avut parte de ajutorul lui
Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii noastre Parascheva, m\ num\r [i
eu, p\c\toasa.

Aveam deja o interven]ie chirurgical\ la ochi. Dup\ mult timp
îmi ap\ruse iar un fel de neg care cre[tea.

M-am închinat sfintelor moa[te la ziua Sfintei, am s\rutat prea-
sfânta sa mân\. Dup\ ce am ajuns acas\, m-am sp\lat pe fa]\ [i, spre
mirarea mea, am observat c\ negul aproape nu se mai cuno[tea. Dup\
aceast\ minune am fost [i la Bucure[ti la Sfântul Mina. Acum negul
a disp\rut în totalitate.

Mul]umesc [i aduc slav\ lui Dumnezeu pentru toate.

Elena, C\l\ra[i

* * *

Dumnezeu l-a salvat

Pe 9 octombrie 1997 l-am n\scut pe Claudiu-Nicolae, cu grave
probleme de s\n\tate. A stat în perfuzie nou\ zile cu tuburi de oxigen.
Se n\scuse prematur.

Dumnezeu l-a salvat printr-o minune, prin rug\ciunile Maicii
Sale, ale Sfintei Parascheva împreun\ cu Sfântul Nicolae, de[i medicii
i-au dat [anse minime de supravie]uire. Acum are 14 ani [i-I mul-
]umim Bunului Dumnezeu [i sfin]ilor S\i.

Gabriela

* * *

Ajutor minunat

În 1997 fiica mea, Roxana, de 5 ani [i 9 luni, a fost diagnosticat\
cu sarcom Ewing tibie stâng\. La Ia[i s-a propus amputarea piciorului.
Ca mam\, am refuzat [i am plecat la Institutul oncologic din Cluj,
unde fiica mea a f\cut [ase cure cu citostatice, urmate de 22 raze
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cobalt, apoi a venit opera]ia de transplant de os la Spitalul de recu-
perare Cluj, unde patru medici au f\cut pentru prima dat\ transplant
de os (au înlocuit 10 cm din tibia stâng\ cu peroneul de la piciorul
drept).

În timpul opera]iei m-am rugat la Dumnezeu [i la Sfânta Paras-
cheva, implorând ca Dumnezeu s\ fie Cel care opereaz\: „Doamne,
Dumnezeul meu, pune Tu mâna Ta pe mâinile doctorilor [i spune
Tu, Doamne, ce s\ fac\ [i cum s\ fac\ s\ reu[easc\ opera]ia, s\ nu-i
amputeze piciorul Roxanei”. Opera]ia a durat dou\ ore [i to]i doc-
torii s-au mirat (mi-a spus doamna doctor Vasilescu) cum au f\cut
asemenea opera]ie grea în doar dou\ ore. Mai ad\uga c\ parc\ cineva
le spunea ce s\ fac\ [i cum s\ fac\ (doamna doctor a repetat ceea ce
spuneam eu în ruga mea în timpul opera]iei).

Dup\ dou\ luni de a[tept\ri, osul bolnav dus la laborator a ie[it
perfect s\n\tos c\ nici doctorilor nu le venea s\ cread\.

Chiar dac\ rezultatul a fost bun (nici urm\ de cancer), am mai
f\cut, preventiv, înc\ [ase cure de citostatice.

Am mers anual la Institutul oncologic Cluj, am f\cut tomografie
în fiecare an [i totul a fost bine timp de 15 ani.

În 20 februarie 2012 piciorul s-a umflat foarte tare, a reap\rut
cancerul. La biopsie diagnosticul crud: sarcom Ewing tibie stâng\ –
recidivat. Iar\[i citostatice, apoi va fi opera]ia în Austria (în România
se poate doar amputarea).

O rug\m pe Sfânta Parascheva s\ fac\ [i a doua minune de salvare
a piciorului. Acum Roxana este student\ la Drept [i F.E.A.A. anul
al II-lea – zi, la Universitatea „Al. I. Cuza” Ia[i. M\ gândesc c\
Dumnezeu ne încearc\ din nou pentru c\ noi n-am f\cut public\
minunea.

Ne rug\m ca Dumnezeu, Sfânta Parascheva [i Maica Domnului
s\ ne ajute, s\ ne p\zeasc\ întregi [i s\n\to[i. Le mul]umim pentru
ajutorul dat!

Mititelu Vasilica, Ia[i

* * *



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

117

Doctorul nu [tie ce s-a întâmplat

Cu 25 de ani în urm\ am fost operat\ la un sân (de un chist). Nu
am avut probleme o perioad\, dar chistul a crescut din nou ca o nuc\.

N-am mai mers la doctor. Am început s\ m\nânc numai fructe,
legume [i pe[te, dar cu rug\ciuni foarte multe, în special acatistul [i
paraclisul Sfintei Parascheva zilnic.

Chistul de la sân, nu a mai crescut [i n-am mai avut dureri.
Într-o noapte am visat-o pe Sfânta Parascheva ridicând capul din

racl\ [i spunându-mi: „- Nu-]i mai f\ griji, t\m\duirea ta de la mine
î]i va fi”.

Dup\ un timp l-am întrebat pe p\rintele Valerian ce este cu acest
vis. Mi-a spus s\ dau de poman\ o candel\ mare.

N-am mai avut probleme cu sânul, totu[i, dup\ ce am n\scut cei
doi copii, am f\cut o mamografie zicând mereu în gând rug\ciuni
c\tre Cuvioasa. Aparatul nu a ar\tat nimic, tic\ia neobi[nuit, iar doc-
torul nu [tie ce s-a întâmplat, pentru c\, de[i era un aparat nou, s-a
defectat, eu am fost trimis\ la alt doctor.

Orice problem\ am avut, Sfânta Parascheva mi-a fost mereu
folositoare. Când vin la sfânta racl\, m\ simt datoare, c\ m-a ajutat
de multe ori. Cred c\ postul [i rug\ciunea ne face s\ fim mai apropia]i
de cele sfinte, s\ manifest\m zilnic credin]\ [i n\dejde. {i Sfânta
Teodora de la Sihla ne-a ajutat mult: de ziua ei acum patru ani am
n\scut un b\iat, Teodor-Stelian.

Mirela, Ia[i

* * *

Binefacerile s-au rev\rsat

Mul]umesc lui Dumnezeu pentru binefacerile care s-au rev\rsat
asupra mea [i a familiei mele. Este a treia oar\, acum 12 noiembrie
2011, când vin la Cuvioasa. În primul an am venit s\ m\ rog s\-mi
ajute cu boala mea, leucemie, [i s-o rog s\-i ajute pe copiii mei s\
aib\ urma[i. Anul trecut am venit în cârje, pentru c\ am f\cut hernie



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

118

de disc [i cancer la sân. Am operat sânul, acum m\ simt mai bine:
leucemia a dat în remisie total\, merg destul de bine f\r\ cârje.
Copiii mei au o feti]\ s\n\toas\ [i cuminte, iar eu mul]umesc tuturor
sfin]ilor pentru toate acestea.

Cornelia Moldovan, Alba-Iulia

* * *

Nu fi]i tri[ti!

În iunie 2009, nora mea, Raluca, a n\scut un copil prematur, dar
s\n\tos. Dup\ trei zile a f\cut septicemie.

Cu to]ii ne-am pus n\dejdea în Dumnezeu. Am mers la Mitropolie,
st\team la rând tri[ti, f\r\ [oapte, cerând în gând ajutorul sfânt. Din
spatele meu, prin dreapta, o b\trânic\ m-a tras de mân\ [i mi-a spus:

- Nu fi]i tri[ti! Necazul o s\ treac\! Sunte]i oameni buni!
Mângâierea aceasta am sim]it-o ca pe o încurajare, nu m-am

gândit la o minune. Dup\ ce m-am închinat la sfintele moa[te, am
stat pu]in s\ o v\d pe b\trâna care m\ mângâiase. În jur erau doar
credincio[i ca [i mine. B\trâna disp\ruse.

Dup\ multe tratamente [i luni de suferin]e, copilul a început s\ se
simt\ bine. A fost botezat în biserica spitalului pe 17 iunie 2009, în
timp ce medicii îi d\deau slabe [anse de supravie]uire. În prezent
nepotul meu, Matei, are 2 ani [i patru luni [i este s\n\tos.

Imaginea Sfintei mi-a reap\rut. Am deplina convingere c\ mi-a
cunoscut suferin]a [i mi s-a ar\tat s\-mi dea un semn de speran]\.

Îi mul]umim pentru alinare [i ajutor rugându-m\ în continuare
pentru a rev\rsa s\n\tate [i bucurii celor afla]i în suferin]\.

Georgeta M., Ia[i

* * *

Vinerea – post negru

În 2010 am fost operat\ de dou\ ori. Prima dat\ (la ochi) m-a
anesteziat într-o miercuri [i m-a operat vineri, pentru c\ mi se blocase
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ochiul. La a doua opera]ie tot într-o vineri am avut interven]ia. M-am
gândit cum s\ o cinstesc mai mult pe Cuvioasa [i am început s\ ]in
post negru.

În a patra sau a cincea vineri n-am mai ]inut post complet. În
noaptea urm\toare am visat o fat\ care se n\scuse pe 14 octombrie [i
spunea c\ ea a ]inut postul. Spre ru[inea mea am recunoscut, dar de
atunci ]in post negru din respect [i pentru reu[ita opera]iilor, gân-
dindu-m\ c\, la alt\ opera]ie, s-ar putea s\ nu m\ mai ajute, dac\ nu-mi
respect promisiunea.

Elena

* * *

Totul nesperat de bine

În 1998 eram, la 24 de ani, plin\ de speran]e dup\ absolvirea fac-
ult\]ii. Într-o zi am aflat c\ am o boal\ rar\, cu dependen]\ total\ de
medicamente [i reducerea drastic\ a nivelului de via]\ – practic medicii
vorbeau doar de supravie]uire [i atât.

Disperat\, am c\utat diverse terapii alternative, toate ineficiente
[i costisitoare. A[a am ajuns plângând la Cuvioasa. Minunea a început,
pentru c\, punând mâna pe sfânta racl\, am sim]it furnic\turi în mân\,
pe fa]\ – locuri afectate mai tare de boal\. Dup\ 5-10 minute furni-
c\turile disp\reau. S-a repetat [i în zilele urm\toare.

Un p\rinte m-a sf\tuit s\ merg la opera]ie a[a cum îmi propusese
medicul. Dup\ opera]ie, totul a mers nesperat de bine, iar medicii
considerau c\ este neobi[nuit s\-mi revin complet doar într-o s\pt\mân\.
De medicamente am nevoie doar în situa]ii dificile: canicul\, ger,
oboseal\ extrem\.

Cu ajutorul Sfintei, în ultimii 14 ani, am avut o via]\ minunat\.
Acum o rog s\ m\ ajute într-o nou\ cump\n\. Doamne ajut\!

M.M.

* * *
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Co[mar alungat

Am un prieten pe care-l iubesc foarte mult. Deseori mi se plângea
c\ viseaz\ urât noaptea, dar ce m-a intrigat foarte mult era faptul c\
acela[i vis devenise un co[mar repetat la diferite intervale de timp.
Acest co[mar îl avea de când era mic [i l-a avut pân\ la vârsta de 17 ani.
Mi-a zis de aceasta la ceva timp dup\ ce ne-am cunoscut. Ciudat era
[i faptul c\ nu putea povesti visul, nu [tia ce este decât c\ auzea dou\
voci care urlau una la alta speriindu-l [i tr\ind cu teama în suflet de
fiecare dat\ când s\ adoarm\.

M-am dus la Mitropolie, am cump\rat o iconi]\ cu [nur pentru
pus la gât, am atins-o de icoana Sfintei Parascheva, de racla [i de
ve[mintele ei, [i m-am rugat s\-i alunge acel co[mar, s\-l p\zeasc\
de r\u, s\-l vegheze. Dup\ ce a pus la gât acel „talisman”, prietenul
meu are somnul lini[tit. De atâ]ia ani i-a tulburat somnul [i visele,
îns\ o rug\ciune din suflet a fost suficient\ pentru ca Sfânta Paras-
cheva s\ fac\ un miracol.

Anonim\

* * *

A dep\[it decep]ia

În anul 1995 am avut o problem\ cu fiica mea care a avut o
decep]ie în dragoste, dup\ care s-a izolat [i s-a retras în ea.

Am venit la Ia[i, m-am rugat în mai multe biserici. La Mitropolie
am rugat-o pe Sfânta Parascheva s\ m\ ajute cu fiica mea s\-[i
g\seasc\ un b\iat bun [i s\ se lini[teasc\. Nea[teptat de repede mi s-a
îndeplinit ruga: l-a cunoscut pe so]ul ei, s-au c\s\torit, au o feti]\ de
11 ani [i sunt o familie fericit\.

Toat\ via]a îi voi mul]umi Sfintei [i voi reveni cu încredere pentru
rezolvarea problemelor care se ivesc.

Maria C., Bra[ov

* * *
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Sim]im ocrotirea Sfintei

Sunt mam\ a doi copii: o feti]\ [i un b\iat.
Feti]a, când avea în jur de doi ani, a fost diagnosticat\ cu luxa]ie

congenital\. Am stat în spital, iar dup\ diagnosticare a fost pus\ în
aparat gipsat de dou\ ori câte dou\ luni îns\ luxa]ia nu s-a rezolvat.
Am plecat la alt spital, la Ia[i, unde copilul a fost operat, pus în aparat
gipsat [i totul p\rea bine, dar în câteva zile, din cauza unui microb, a
început s\-i curg\ infec]ie din picioare. A început lupta cu microbul,
cu multe antibiotice, pe timp de var\ au mai ap\rut [i alte probleme.

Nu mi-am pierdut n\dejdea [i din când în când l\sam feti]a în
spital cu câte o m\mic\ [i mergeam la Mitropolie, la Cuvioasa, ru-
gându-m\ mereu. În cele din urm\, am trecut cu bine peste aceast\
încercare; a urmat recuperarea [i îns\n\to[irea. Acum este student\
în anul al III-lea la F.E.A.A., merge [i ea [i se roag\, iar noi, to]i
sim]im c\ Sfânta Parascheva o are în grij\.

M. Lumini]a, Bicaz – Neam]

* * *

Vinerea m\ cheam\ la Sfântul Maslu

În decembrie m-au luat ni[te dureri de cap insuportabile. Mi-am
f\cut toate analizele [i nu mi-au g\sit decât o mic\ lips\ de calciu.
Mi-au deschis mintea cuvintele doamnei doctor: „Sunte]i încercat\
r\u!”. De Sfânta Filofteia m-am spovedit [i m-am împ\rt\[it.

Am revenit la Ia[i, unde m-am rugat cu lacrimi Cuvioasei s\-mi
lumineze mintea, s\ m\ scape de toat\ durerea, r\utatea [i nelini[tea.
De atunci am sim]it o lini[te deosebit\ a min]ii [i o chemare la rug\-
ciunea de la Sfântul Maslu f\cut\ vinerea. Ceva din adâncul sufletului
meu m\ îndeamn\ s\ nu plec acas\ pân\ nu-mi fac acatistul Sfintei
Cuvioase Parascheva. Tot în acest timp, l-am cunoscut [i pe doctorul
f\r\ de argin]i, Sfântul Nectarie, mergând la cinstitele sale moa[te
unde am participat la Sfântul Maslu.
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Simt c\ Sfânta Parascheva [i Sfântul Nectarie sunt protectorii
mei, c\rora le mul]umesc rugându-m\ s\ aib\ grij\ [i de mântuirea
sufletelor noastre.

G.L.

* * *

O recidiv\

O tân\r\ drag\ mie [i rud\ apropiat\ a fost operat\ de o boal\ grav\.
La câtva timp dup\ opera]ie, eu, medic fiind, îi descop\r o forma-
]iune ce p\rea foarte clar o recidiv\. Ne-am rugat mult cu to]ii din
familie. Am „alergat” la Domnul Iisus, la Maica Domnului [i la mult
milostiva Maica Parascheva.

Minunea a venit, simplu [i firesc, umplându-ne de bucurie, speran]\
[i recuno[tin]\. Sfânta Parascheva a f\cut s\ dispar\ orice urm\ de
boal\. Mul]umim lui Dumnezeu [i Cuvioasei pentru vindecare [i n\dejde.
Ne rug\m ca niciodat\ credin]a noastr\ s\ nu ne p\r\seasc\!

O.A., Suceava

* * *

Icoana peste ocean

Am trimis icoana Sfintei Parascheva în S.U.A., unei prietene
bolnave de un cancer foarte agresiv, la stomac.

Am pus icoana la po[t\ cu dou\-trei zile înainte de ziua Sfintei,
alegând un sistem normal de expediere (f\r\ taxe de urgen]\).

De ziua Sfintei Parascheva am primit un e-mail de mul]umire de
la so]ul prietenei mele, pentru icoan\. Ast\zi prietena mea este bine,
au trecut patru ani de la opera]ie.

Sfânta Parascheva a ajuns în S.U.A. doar în dou\ zile, pe când
durata normal\ este de 7-10 zile. Dumnezeu s\ ne ajute, s\ ne apere
pentru rug\ciunile Sfintei Parascheva! 

Olga, Bucure[ti, 2012

* * *
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N-am c\zut în dezn\dejde

Sunt mam\ a trei copii. La 13 ani, fiica mea avea ni[te probleme
de s\n\tate specifice vârstei. Era atât de sl\bit\, încât credeam c\ n-o
mai duce mult. Dar bunul Dumnezeu, pentru rug\ciunile Sfintei Paras-
cheva, a ajutat-o, a luminat-o, absolvind Facultatea de Biologie. La
vârsta de 26 de ani a f\cut o hemoragie intern\ [i a fost operat\ de
fibrom uterin (fiind fecioar\), iar doctorii au zis c\ este cancer.

N-am c\zut în dezn\dejde, ci m-am rugat din toat\ inima la Sfânta
Parascheva [i bunul Dumnezeu m-a auzit. Fiica mea este s\n\toas\,
s-a c\s\torit, este profesoar\ de religie.

Nu poate avea copii, dar vor s\ înfieze [i ne rug\m pentru asta la
Sfânta Maic\ Parascheva.

Maria

* * *

Am v\zut cum mi-am p\r\sit trupul…

În 1 aprilie 2005 am avut un accident de tramvai în Bucure[ti.
Nu-mi amintesc ce s-a întâmplat din momentul în care am urcat în
taxi la Gara de Nord. Am aflat în instan]\ c\ am coborât din taxi [i a
ap\rut tramvaiul 41 cu vitez\ foarte mare. Am fost aruncat\ aproape
doi metri în sus [i la c\dere am ajuns cu picioarele sub tramvai, am
fost târât\ vreo patru metri. Nu îmi amintesc, nu am sim]it nici o durere
nici dup\ externare.

Ceea ce-mi amintesc este nu din ce s-a întâmplat pe p\mânt, ci
ceea ce am v\zut pe lumea cealalt\, ceva foarte real, greu de descris,
dar eu cred c\ totul a fost adev\rat.

Am intrat în moarte clinic\, situa]ie aflat\ la limita dintre via]\ [i
moarte. De fapt moartea clinic\ v\d c\ înseamn\ acea desp\r]ire a
sufletului de corp; organismul poate reac]iona la diver[i stimuli interni
[i externi, care pot determina reluarea activit\]ii inimii [i a respira]iei.
Totul ]ine de persoana în cauz\, dac\ vrea s\ mai tr\iasc\ sau nu, de
puterea de a lupta pentru continuarea vie]ii; con[tiin]a nu se pierde,
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chiar dac\ sufletul se desprinde de trup. Pân\ la mine n-am crezut c\
un om în moarte clinic\ poate relata diverse fenomene, imagini sau
alte percep]ii, dar v\d c\ se poate. Un medic sau un expert nu poate
descrie cu adev\rat acest moment, e un „experiment” prin care nu
poate trece oricine, e ceva spiritual [i foarte pu]ini pot crede sau
în]elege acest „fenomen”. În fa]a multora po]i p\rea un nebun.

Pentru mine e important ce am v\zut: c\ exist\ lumea cealalt\, c\
exist\ rai [i iad, c\ îngerii te vegheaz\ minut cu minut.

Am v\zut cum mi-am p\r\sit trupul, f\r\ s\-mi pierd con[tiin]a,
am v\zut totul în jurul meu – m\ refer la acele plimb\ri în rai etc. [i
nu la ce s-a întâmplat în spital, de unde sunt foarte pu]ine fragmente.

Te sim]i foarte u[or, plute[ti, e o stare de u[urare, de pace, de bine,
nici o durere. Din moment ce m-am întâlnit cu îngerul meu p\zitor,
am început s\ spun cu voce tare tot ce v\d [i tot ce simt. Mama,
doamnele din salon, medicii (care-mi d\deau [anse de supravie]uire
de 1%) auzeau tot ce spun. Nu aveam nici o fractur\ extern\, tot sân-
gele se îmbiba în creier. Medicii voiau s\ m\ trimit\ acas\, dar fostul
meu [ef, Dan Diaconescu, [i profesorul doctor Sorin Oprescu au propus
s\ mai fiu ]inut\ în spital m\car o lun\ poate se întâmpl\ o minune.

Dup\ ce m-am desp\r]it de trup, îngerul p\zitor mi-a ar\tat raiul,
un loc foarte întins, transparent, dar nu mergeam, ci pluteam; o lumin\
cum nu exist\ pe p\mânt, f\r\ spa]iu [i timp. Acum o profesoar\ de
religie m-a întrebat dac\ pot aprecia cât am stat în rai. Nu [tiu, înainte
de a pleca, îngerul meu a întors clepsidra [i a început num\r\toarea
invers\, dar acolo nu se simte timpul, [i noapte [i zi, acolo totul e
luminat, nu pot spune c\ e ceva m\surat. Ce greu îmi e s\ descriu
raiul, culorile, florile, iarba, mirosul sunt altfel, e ceva de nedescris,
foarte greu de imaginat; îngerii stau la o ap\, în jurul lor spa]iu verde,
cu flori multicolore, se uitau la cei de pe p\mânt. Fiecare înger are
omul lui (bun sau r\u), îl supravegheaz\ minut cu minut.

Mi-a ar\tat îngerul unde sunt cei care mor: un spa]iu mare, verde,
cu flori, mult\ lumin\, au diferite vârste, alearg\, se bucur\, au chipuri
foarte luminate. M-a întrebat îngerul dac\ vreau s\ m\ întâlnesc cu
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cineva care a murit. Atunci m-am bucurat v\zând-o pe bunica dinspre
mam\, care murise în ajun de Înviere când por]ile raiului sunt deschise
pentru to]i.

M-a dus apoi pe un câmp verde, foarte întins, mi-a ar\tat dou\
baloane: unul mic [i unul foarte mare; m-a întrebat dac\ vreau s\ m\
întorc pe p\mânt sau s\ r\mân în rai. I-am explicat c\ vreau s\ revin
pe p\mânt pentru ca s\-mi caut dragostea. M-a îndemnat s\ alerg
c\tre balonul mic spunându-mi c\ a [aptea zi o s\-mi revin [i o s\-mi
treac\ toate r\nile.

Am fugit c\tre acel balon, m-am urcat în el; în a [aptea zi am
avut, dac\ pot numi „o explozie” – am început s\ elimin din gur\,
din nas [i urechi mult sânge. Îmi reveneam! L-am v\zut în u[\ pe
domnul doctor care, râzând, mi-a spus c\ am stricat un tramvai. Credeam
c\ to]i sunt „nebuni” pentru c\ eu nu sim]eam nici o durere. Atunci
mi-am amintit secven]a când m\tu[a mea, Veronica, m\ ducea în c\ru]
la radiografie la cap, iar eu am tras de sond\ s\ nu mi-o pun\.

Imediat dup\ externare aveam o putere aparte. De exemplu, dac\
a[ fi mers pe strad\ lâng\ o persoan\ necunoscut\, a[ fi putut spune
toate datele despre ea: îmi ap\reau în minte toate datele parc\ nu m\
mai sim]eam un om normal; [tiam ce o s\ ne dea la examen, [tiam ce
not\ o s\ iau, puteam s\ mut din loc un obiect f\r\ s\-l ating – doar
cu puterea min]ii. Într-un magazin m-am uitat la o bar\ plin\ cu
umera[e cu haine [i am d\râmat-o. Nu [tiam ce se întâmpl\ cu mine
timp de vreo nou\ luni. În Bucure[ti am fost la un preot, m-am spovedit,
i-am urmat sfaturile [i cu multe rug\ciuni am reu[it s\ scap de aceste
puteri, dar am r\mas cu un sim] aparte: prev\d când se apropie ceva
r\u. Cu rug\ciuni [i încredere în Dumnezeu a disp\rut [i chipul unui
drac a[ezat în patul meu, râzând.

Sunt multe de scris… Am avut o via]\ foarte încercat\, o cruce
foarte grea. Acas\ nu aveam lini[te, nici s\rb\toare din cauza tatei
care la be]ie ne scotea afar\ pe ger, dormeam pe sc\ri, în parc, la
vecini, sufeream de foame, de lovituri. De asta am [i studiat foarte
mult (dou\ facult\]i, dou\ masterate) spre a oferi copiilor mei ce nu
am avut eu: cas\, dragoste, lini[te, c\ldur\ sufleteasc\.
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Acum stau acas\, la p\rin]i, totu[i nu reu[esc s\ m\ angajez (mi-am
dorit o carier\ militar\), iar prietenul meu, Mihai, m\-ndeamn\ s\ renun],
s\ am r\bdare, de[i mi-e greu [i foarte pu]ini îmi cunosc via]a [i pro-
blemele de-acas\. Le-am dest\inuit la îndemnul duhovnicului [i în
ideea ca acei ce vor citi s\ desprind\ mesajul [i s\-l transmit\ [i altora:
Dumnezeu ne-a l\sat pe p\mânt, dar de noi depinde cum ne contur\m
„lupta” cu via]a, cât [i cum realiz\m ceva; c\ unii pot reu[i mai repede,
al]ii mai târziu sau deloc, îns\ pentru toate vom r\spunde, unde se va
vedea adev\ratul nostru chip interior…

Uneori vin la Sfânta Parascheva [i m\ rog. Când pun mâna mea
pe mâna ei, o simt foarte cald\, îi simt vibra]iile. {tiu c\ asta, poate,
pare ciudat, dar asta mi se-ntâmpl\…

Lenu]a T.

* * *

M-am rugat în felul meu [i îns\n\to[irea mamei

mi-a înt\rit credin]a

În data de 24 martie 1952, mama mea se sim]ea r\u, având dureri
de cap. A venit la Ia[i (din comuna }ibana) la spital, dar [i la Cuvioasa
Parascheva. Eram foarte sup\rat\ de boala ei, mai ales c\ ea crescuse
f\r\ mam\ înc\ de la trei ani, iar acum mi-era team\ c\ [i noi, cei patru
copii, vom r\mâne f\r\ mam\, în timp ce tata era invalid (n-avea
mâna dreapt\).

În seara aceea, spre Buna Vestire, m-am rugat în felul meu s\ se
fac\ mama s\n\toas\. Am visat-o pe Cuvioasa aflat\ jos într-un
sicriu de dimensiunea unui copil mic, cu spatele la mine, în fa]a unui
perete puternic luminat [i având o icoan\ pe tot peretele cu draperii.
Eu în genunchi m\ rugam s\ se fac\ mama s\n\toas\. Atunci Cuvioasa,
întorcându-se cu fa]a la mine, a spus c\ se va face s\n\toas\ mama.
A[a a fost: atunci avea 39 de ani [i a tr\it pân\ la etatea de 88 de ani.

Dup\ aceea, începând s\ am credin]\ în Puterile Cere[ti, am
sim]it ajutorul Cuvioasei Parascheva [i al multor sfin]i la care m-am
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rugat în nenum\rate probleme legate de: s\n\tate, îndeplinirea dorin]elor,
izb\vire de pagube [i de vr\jma[i.

Maria C., Ia[i

* * *

Cu recuno[tin]\

Într-o zi, aflându-m\ în Mitropolie când se citeau rug\ciuni la
sfânta racl\, am observat un b\rbat, frumos îmbr\cat, având vreo 60
de ani, care plângea mereu. Plânsul lui a atras aten]ia [i celorlal]i.
Dup\ terminarea slujbei, b\rbatul s-a uitat la p\rinte, întreb\tor, [i,
când i s-a încuviin]at, s-a adresat tuturor dest\inuindu-se:

Am binecuvântarea de la p\rin]i s\ v\ vorbesc. M-am îmboln\vit
foarte r\u, se formase o tumoare la cap de m\rimea unui ou – într-o
zon\ unde nu se putea opera. M-am internat la toate spitalele mari
din ]ar\, dându-mi-se acela[i diagnostic. Aveam dureri de cap de nu
m\ puteam odihni deloc.

Am venit aici, la Cuvioasa rugându-i pe p\rin]i s\ m\ lase s\ m\
rog mereu lâng\ sfânta racl\. Am stat o s\pt\mân\ mâncând doar o
portocal\ pe zi. Dup\ o s\pt\mân\ am sim]it c\-mi este somn, am plecat
acas\, am dormit, iar la trezire nu m\ mai durea capul. Am repetat
intern\rile în spitalele unde mi se d\duse diagnosticul [i nu mai
aveam nimic.

De atunci – ca recuno[tin]\, am sim]it nevoia s\ povestesc oame-
nilor minunea pe care a f\cut-o Cuvioasa.

Neculina G.

* * *

Sfatul unei b\trâne

Pe când eram internat\ în spital, m-a impresionat o minune:
O familie avea doar o feti]\ de [apte ani[ori. A înghi]it un os care

s-a înfipt undeva în gât, într-un loc inoperabil. În jurul osului s-a format
o pung\ cu puroi [i via]a feti]ei era în pericol. Medicamentele nu-[i
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f\ceau efectul, organismul sl\bise, iar medicii nu-i mai d\deau [anse.
P\rin]ii dispera]i au plecat din spital s\ se preg\teasc\ pentru sfâr-
[itul feti]ei, care acum se afla la terapie intensiv\, conectat\ la aparate.
Când s\ ias\ pe poarta spitalului, p\rin]ii au fost întâmpina]i de o
b\trân\ care i-a sf\tuit s\ mearg\ la moa[tele Cuvioasei, dac\ au vreun
necaz „c\ mari minuni face”.

A doua zi, p\rin]ii s-au hot\rât ca, înainte de a merge la spital, s\
se roage la Sfânta Parascheva. Au luat h\inu]ele în Mitropolie, preotul
le-a f\cut o rug\ciune, a dat pu]in ulei sfin]it cu care s-o miruiasc\ pe
feti]\ f\când semnul Sfintei Cruci în zona gâtului. Dup\ ce au urmat
sfatul p\rintelui, au început s-o îmbrace, dar feti]a a început s\
tu[easc\ [i s\ vomite mult spre mirarea medicilor.

La o s\pt\mân\ a fost externat\ în stare foarte bun\.

Neculina G.

* * *

Mul]umesc

Sfânt\ Maic\ Parascheva, plec din Ia[i, dup\ 13 ani, în care m-am
împlinit ca om, ca medic, ca [i cre[tin. R\mân cu un gol în suflet,
ne[tiindu-te atât de aproape, dar harul t\u îl voi sim]i mereu.

M-ai ajutat s\ intru la facultate, s\ trec peste emo]iile atâtor exa-
mene în cei [ase ani de studii, s\-mi g\sesc un so] potrivit cu care am
o feti]\ minunat\.

M-ai ajutat în clipele de boal\ [i dezn\dejde, mi-ai vindecat din
suferin]\ tat\l [i cumnatul.

Pentru toate acestea î]i mul]umesc [i te pream\resc.

Raluca

* * *

Vindecare urmat\ de regrete

În 1984 din cauza problemelor grave de s\n\tate (rinichi) am
fost internat\ într-un spital din Ia[i, apoi transferat\ la altul. Într-un
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salon mare, multe paciente, operate recent, aveau nevoie de mici
îngrijiri. M\ chema când una, când alta s\ le dau pu]in\ ap\, s\ le umezesc
buzele, batista… Le ajutam pe toate cu drag, dar m\ mira faptul c\
exagereaz\ cu mul]umirile.

Când am intrat eu în opera]ie (au încercat s\-mi salveze rinichiul,
s-au scos calculi numero[i de dimensiuni diferite, sângele nu era prea
bun) am f\cut stop cardiac. S-a auzit în salon agita]ia tuturor, solici-
tându-se centrului de transfuzie trimiterea de sânge. O persoan\ aflat\
în vizit\ la cineva din salon, a plecat la Mitropolie [i a pl\tit o slujb\
special\ pentru mine. Când p\rintele se ruga pentru mine, doctorii
m-au salvat. Dragostea [i recuno[tin]a acelor femei credincioase mi-au
redat b\t\ile inimii.

Atunci aveam 24 de ani, iar acum m\ simt vinovat\ în fa]a Dom-
nului, c\ via]a care mi s-a d\ruit nu am tr\it-o frumos.

Neculina G.

* * *

{i-a rec\p\tat vederea

Am fost cu mama la spital pentru o opera]ie delicat\ la ochi: implant
de cristalin. Medicul mi-a spus c\ [ansele de a vedea sunt slabe.

Ne-am rugat la moa[tele Sfintei Parascheva, am pus pomelnic.
Cuvioasa a f\cut o mare minune: dup\ opera]ie mama mea [i-a rec\-
p\tat vederea.

Irina R., Boto[ani

* * *

Îmi rec\p\tam lini[tea, echilibrul, s\n\tatea

Voi prezenta o întâmplare nefericit\ din timpul ciclului primar.
Fiind singur acas\, am hot\rât s\-i fac o vizit\ na[ei mele de botez,
aflat\ în partea cealalt\ a satului. În apropierea unui pârâu am tras o
spaim\ puternic\: m-a alergat un berbec adult. În urma acestei sperieturi,
nop]ile au devenit co[maruri pentru mine: vorbeam prin somn, mergeam
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în genunchi prin camer\, aveam vise urâte, nu-mi ascultam p\rin]ii,
iar la [coal\, „tovar\[a” înv\]\toare observase st\ri de nelini[te, ner-
vozitate [i del\sare la carte.

Din discu]ia cu p\rin]ii mei, doamna le-a propus p\rin]ilor s\ m\
aduc\ la moa[tele Cuvioasei Parascheva de la Ia[i, s\ fac\ agheasm\
în cas\, s\-mi citeasc\ rug\ciuni preotul satului.

Cu cât veneam la sfintele moa[te, eu îmi rec\p\tam lini[tea,
echilibrul, s\n\tatea. Cuvioasa m-a sc\pat din multe alte necazuri;
am încredere c\ m\ va ajuta ori de câte ori îi voi cere ajutorul.

Gheorghe, Dolhe[ti – Neam], 42 de ani

* * *

Rug\ciunea – medicament

Sunt medic [i în urm\ cu [apte ani, feti]a mea suferea de o boal\
de piele. Am fost la mul]i speciali[ti, a urmat diverse tratamente cu
creme foarte scumpe, dar f\r\ vreun efect.

Pe atunci locuiam în Ia[i, cu studiile reziden]iatului, [i am hot\rât
s\ o aduc la rug\ciune timp de 40 de zile la Sfânta Parascheva.

Nu s-au împlinit cele 40 de zile [i, încet, boala se vindeca prin
ajutorul Sfintei Parascheva c\reia îi mul]umesc.

Anonim\

* * *

Încerc\rile te fac mai bun

Toamna anului 2011 a fost plin\ de furtuni [i necazuri în familia
mea. Treceam de una, d\deam de alta: acas\ certuri cu so]ul, fetele,
nepo]ii, iar la serviciu cu colegele. Totul a culminat prin apari]ia
unei cataracte la ochiul stâng al so]ului meu, iar la mine un chist pe
ovarul drept, depistat cu ani în urm\ [i acum cu un total disconfort.

L-am înso]it la Ia[i pe so]ul meu la opera]ie, iar eu am r\mas la o
veri[oar\, de[i puteam s\ m\ întorc acas\. Ceva m\ oprea. M-am
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rugat pentru opera]ia so]ului, care se anun]a dificil\ din cauza unor
traume anterioare.

Când am ajuns în fa]a moa[telor sfinte, am sim]it un curent cald
în mân\ pe care atunci nu mi l-am explicat.

Pentru c\ tot eram în Ia[i, am f\cut o ecografie la care doctorii s-au
speriat de aspectul ficatului meu, iar diagnosticul nu m-a speriat [tiind
c\ am probleme cu ficatul. C\utând pe internet semnifica]ia diagnos-
ticului, am ajuns la disperare, pentru c\ era cancer.

Am continuat s\ merg la Sfânta Parascheva s\-i mul]umesc pentru
reu[ita opera]iei so]ului meu [i s\ m\ rog acum cu lacrimi pentru mine,
întrucât nu eram preg\tit\ s\ mor. La moa[tele Sfintei veneam des.
Din nou un aer c\ldu] l-am sim]it slab prin mân\ [i am în]eles c\
Sfânta m\ va ajuta [i pe mine. Am luat vat\, anafur\, agheasm\, cru-
ciuli]\, am citit zilnic în spital acatistul Sfintei. Mi-a fost fric\, dar
am trecut cu bine [i prin aceste încerc\ri datorit\ Cuvioasei c\reia ne
rug\m s\ ne îndrume pa[ii no[tri p\c\to[i [i nevrednici de binefacerile
dumnezeie[ti.

În afar\ de aceste dou\ minuni (so]ul n-a orbit; nodulul meu era
benign), au mai fost [i alte minuni, dar eu, ca o p\c\toas\ ce sunt, am
uitat s\-i mul]umesc, am uitat chiar s\ m\ mai închin [i iat\ c\ am
fost pedepsit\ s\ trec prin alte greut\]i pentru a m\ trezi la realitate…

Când vin în Ia[i trec s\-i mul]umesc Sfintei pentru tot ajutorul
oferit sperând c\ toat\ via]a voi fi recunosc\toare Cuvioasei ocrotitoare.

Paula, Roman

* * *

Rug\ciunea – primul tratament

Într-o zi de toamn\ târzie, m-a surprins s\ descop\r în dreptul
sânului stâng, o inflama]ie de culoare ro[ie-vine]ie de m\rimea unei
nuci. Primul gând a fost s\ merg la medic, dar, p\strându-mi calmul,
mi-am zis c\, în mod sigur, m\ va diagnostica îndat\ cu un tip de
cancer. Am hot\rât: „Fie voia Ta, Doamne!”. În cas\ aveam vat\ [i
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agheasm\ de la Cuvioasa Parascheva. Am început s\ le folosesc
(poate nu chiar cum ar fi trebuit). În fiecare zi m\ sp\lam cu ap\ [i
s\pun, apoi cu sfânta agheasm\, dup\ care puneam acolo vata pentru
toat\ ziua. A[a mergeam la serviciu, f\r\ s\ [tie cineva.

În a treia zi cu acest tratament, totul a disp\rut r\mânând doar o
cicatrice mic\. În câteva luni de zile nu se mai cuno[tea nici cicatricea.
Pare de necrezut pentru unii, dar din aceasta eu am în]eles c\ mai
întâi trebuie s\ apel\m la rug\ciune, pentru tot ce ni se întâmpl\, apoi,
dac\ e nevoie, mergem la medic, c\ [i ei sunt îndruma]i de Dumnezeu.

Maria, jude]ul Neam]

* * *

Sfânta e vie (o mân\ fierbinte a luat durerea)

Am crescut într-o familie cu probleme: mama bolnav\, certuri,
b\t\i… 

Sfânta Paraschiva [i Sfântul Antonie cel Mare m-au apropiat de
Dumnezeu. În casa mea nu se ruga nimeni, doar bunica m\ înv\]ase
s\ zic „Tat\l nostru”. Aveam o iconi]\, pe hârtie, cu Sfânta Paras-
cheva [i, când eram trist\, m\ uitam la ea. Nu m\ rugam. Dar ea,
Sfânta, m-a c\l\uzit. {tiu sigur.

Prima oar\ am ajuns la Ia[i la moa[tele Sfintei în anul 2000:
aveam spectacol la Teatrul Na]ional [i am venit la Catedral\. Am
sim]it într-un fel ce nu se poate descrie în cuvinte c\ Sfânta e vie [i
atunci a f\cut prima minune pentru mine. Eu aveam dureri foarte
mari de spate – o vertebr\ cu probleme (din cauza efortului fizic, a
dansului în spe]\) [i trebuia s\ stau în fiecare zi a[ezat\ pe covor, pe
spate, cu genunchii la piept – numai a[a m\ mai l\sau durerile.

Am ajuns la Sfânta, m-am închinat [i am plecat unde eram cazat\.
Pe la ora 1600, când m\ apucau durerile, simt o mân\ fierbinte c\
începe s\-mi maseze acea vertebr\. Curând mi-am dat seama c\ e
mâna Sfintei Parascheva – o mân\ mic\ [i sub]ire pe care o atingem
când ne închin\m la moa[te. L-am întrebat pe so]ul meu ce am acolo,
l-am rugat s\ pun\ mâna, a sim]it c\ ard [i s-a speriat.
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Apoi, de fiecare dat\ când se apropia ora începerii durerilor, sim]eam
acea c\ldur\, dar nu mai sim]eam mâna aceea care reparase totul.

Niciodat\ n-au revenit durerile acelea, simt doar obi[nuita durere
de spate când stau în picioare sau car ceva greu. În rest, slav\ Dom-
nului, Maicii Sale [i Sfintei Parascheva!

Mihaela, Bucure[ti, mai 2012

* * *

Vineri – o zi mare

Pe când aveam 10 ani, jucându-m\ cu un frate mai mic, m-a lovit
peste gur\, în urma acesteia un dinte s-a desprins [i s-a oprit în trahee.
Dup\ trei zile de stat în spitalul din localitate, respiram greoi, iar în
urma radiografiei s-a v\zut un corp str\in în gât [i am ajuns la urgen]e
în Ia[i. Aici mama a stat cu mine. Mi s-au administrat antibiotice, s-a
încercat extragerea dintelui cu un tub, dar dintele a înaintat…

În acest timp familia, rudele, colegii din clasa a IV-a se rugau pentru
mine, mergeau la Sfântul Maslu. Bunica dinspre mam\, bolnav\ cu
inima, a murit, mama a plecat f\r\ s\-mi spun\ [i s-a întors în doliu
motivând c\ a decedat o cons\teanc\. 

Doctorul a propus c\, dac\ nu-l pot extrage, cum mai încercase,
m\ va opera.

În acest timp (zile geroase de februarie) s-a internat lâng\ patul
meu o femeie în vârst\, nec\jit\, slab\, îmbr\cat\ în negru. Nu era
agreat\ de cele din salon considerând-o o femeie venit\ din strad\
mirosind resping\tor.

Fiindc\-mi iubeam nespus de mult bunicile, mi-a fost mil\ de ea,
am ajutat-o s\ se spele în baie. Mi-a atras aten]ia o saco[\ cu multe
c\r]i de rug\ciuni. La externare i-a cerut mamei un b\nu] [i un pomelnic
ca s\ se roage pentru mine, iar în noaptea aceea toate femeile din
salon au visat-o pe s\rmana aceasta care le îndemna s\ posteasc\
vinerea, pentru c\ dac\ voi fi operat\, voi muri. Mama [i-a propus s\
posteasc\ toat\ via]a în zi de vineri, deoarece n-am ajuns la opera]ie,
ci mi-au aspirat dintele.
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Am sc\pat cu via]\ într-o zi de vineri, acum am doi copii, am
ajuns la pensie [i nu uit vorba mamei: „Poste[te în sfânta vineri [i de
Dumnezeu s\ nu te la[i niciodat\!”. Acum m\ rog [i pentru str\ina
s\rman\ [i pentru domnul doctor, Dinu Cezar, în mâinile c\ruia
Dumnezeu a pus vindecarea salvând multe vie]i.

Men]ionez c\ atunci când pot, merg la biseric\, la Sfântul Maslu,
dau pomelnice, aprind lumân\ri [i nu m\nânc nimic pân\ nu dau la
cineva de poman\ por]ia mea de mâncare din diminea]a zilei de vineri.

Gabriela C., Dorohoi, 57 de ani

* * *

Mul]umiri târzii

În anul 2008 am fost internat\ în Ia[i pentru diferite investiga]ii.
{tiind c\ este ziua Cuvioasei, am mers s\ m\ închin chiar în noaptea
de 13 spre 14 octombrie [i am stat la rând vreo nou\ ore, timp în care
m-am rugat la Cuvioasa.

A doua zi am primit vestea c\ am hepatita C [i c\ voi fi introdus\
în programul pentru interferon. Am fost [ocat\, nea[teptându-m\ la
acest diagnostic. Am mers acas\ f\cându-mi diferite scenarii referi-
toare la deznod\mântul acestei situa]ii, pentru c\ [tiam gravitatea bolii
[i consecin]ele tratamentului cu interferon.

Cu sfatul p\rintelui duhovnic am hot\rât s\ repet analizele. Spre
surprinderea mea rezultatul analizelor f\cute atât la F\lticeni, cât [i
la Bucure[ti, a ie[it negativ.

Au trecut trei ani de atunci, timp în care mi-am dat seama de ajutorul
primit de la Cuvioasa Parascheva.

Mergând în pelerinaj la Ia[i în octombrie 2011, am sim]it c\ atunci,
în 2008, s-a înf\ptuit o minune cu mine.

O rog pe Sfânta Cuvioas\ Parascheva s\ m\ ierte c\ nu mi-am dat seama
la timp de acest ajutor [i îi mul]umesc cu smerenie [i recuno[tin]\.

Maria Grigora[, F\lticeni

* * *
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Ajutorul vine

Am cunoscut ajutorul Cuvioasei înc\ de la 18 ani. Eram proasp\t
angajat\ la o firm\ [i la un moment dat am fost operat\ de apendice.
Opera]ia s-a infectat, a[a c\ mergeam des la medic.

Într-o zi a venit so]ia patronului cu o garoaf\ trecut\ pe la racla
Sfintei Cuvioase spunându-mi s\ ating locul opera]iei cu aceast\ floare.
Spre uimirea mea dup\ câteva zile s-a oprit infec]ia, opera]ia s-a închis
f\r\ nici o interven]ie medical\ [i f\r\ tratamente.

O alt\ minune tr\it\ de mine s-a întâmplat în 14 octombrie 2011.
Cu vreo dou\ s\pt\mâni înainte, m-am trezit diminea]a cu dureri foarte
mari la un picior: s-a umflat în câteva ore a[a de tare, c\ nu-l puteam
pune în p\mânt, nici s\ m\ încal]. Am dat cu unguente, am f\cut masaje,
dar toate erau în zadar.

În ziua de 14 octombrie 2011, în jurul orei 1600, am f\cut efortul
de a m\ a[eza la rând cu pelerinii veni]i de pretutindeni. Mul]i radiau
de bucurie c\ au reu[it s\ ajung\ la Ia[ul binecuvântat de prezen]a
moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe m\sur\ ce m\ apropiam
de sfânta racl\, durerea era tot mai u[or de suportat [i-mi sim]eam
piciorul tot mai u[or. Am ajuns la Sfânta în 15 octombrie, în jurul orei

400, m-am închinat, iar, când am ajuns acas\, piciorul nu numai c\ nu
m\ durea, ci se dezumflase.

În toate clipele mele de cump\n\ citesc acatistul Sfintei, iar ajutorul
vine negre[it.

Floarea, 31 de ani, Ia[i

* * *
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Sfin]irea raclei Sfintei Cuvioase Parascheva dup\ ce a fost restaurat\, 16 iunie 2009

Pelerinaj cu racla Sfintei Cuvioase Parascheva, cu prilejul hramului
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VI

Serviciu

Încredere în ajutorul divin

So]ia mea nu-[i g\sea de lucru.
Într-o sear\, dup\ ce m-am rugat la Maica Domnului, la Sfânta

Teodora de la Sihla, la Sfânta Cuvioas\ Parascheva, dup\ care i-am
spus so]iei c\ am încredere în ajutorul lor [i c\ se va angaja. A doua zi
a luat ziarul cu anun]uri, a mers la un interviu [i pân\ seara era angajat\.

Mul]umesc Sfânt\ Cuvioas\ Parascheva, roag\-te lui Dumnezeu
s\ ne mântuiasc\!

Anonim

* * *

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, 
sec. XVII, Cipru
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Rug\ cu lacrimi

Eram inginer\. Nu-mi g\seam serviciu. Am stat prima dat\ în rândul
pelerinilor dornici s\ se închine de ziua Cuvioasei. M-am rugat cu
lacrimi. A treia zi, pe 17 octombrie am fost sunat\ [i acceptat\ la un
nou loc de munc\.

Sfânta Parascheva m-a ajutat de fiecare dat\ când eram student\,
apoi [i pe copiii mei în sus]inerea examenelor.

Diana

* * *

Speran]\

Sfânta Cuvioas\ Parascheva m-a ajutat în momentele cele mai grele
din via]\, mai ales anul trecut, când am r\mas f\r\ post în urma re-
partiz\rii candida]ilor din înv\]\mânt într-o [edin]\ public\.

Aveam un copil de crescut, divor]asem, fiindc\ so]ul a plecat când
copilul avea 10 luni.

Ceva în inima mea îmi spunea s\ stau lini[tit\, de[i eram f\r\ loc
de munc\. Mergeam des la Sfânta Parascheva. S-a întâmplat o minune –
a[a o consider: l\sasem o cerere înregistrat\ la Inspectoratul [colar
[i, înainte de începerea anului [colar, sun\ telefonul exact dup\ ce
am ie[it cu copilul din Mitropolie. Era o doamn\ de la Inspectorat,
care m-a întrebat dac\ vreau un post la o [coal\ special\ din Ia[i, cu
norm\ întreag\. Desigur r\spunsul meu a fost pozitiv. Era o mare
fericire! În timp ce al]i colegi au ob]inut în [edin]a public\ posturi la
zeci de kilometri distan]\ de Ia[i, eu aveam acum un post la opt minute
de cas\. Dumnezeu e mare! Nu aveam navet\ de f\cut [i eram aproape
de copil.

Ast\zi sunt [i mai fericit\, deoarece sunt titular, undeva în afara
Ia[ului, nu m\ mai chinui var\ de var\ cu examenele, copilul a mai crescut.

Nu voi putea niciodat\ s\-i mul]umesc îndeajuns pentru ajutorul
dat de Sfânta noastr\ Cuvioas\ Parascheva.

Anonim\

* * *
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Perseveren]\ în munc\ [i rug\ciune

Vreau s\ m\rturisesc cum a p\truns credin]a adev\rat\ în sufletul meu.
Lucram într-o întreprindere care la un moment nea[teptat a dat

faliment.
Într-o s\pt\mân\ mi-am g\sit o alt\ ocupa]ie, timp în care am intrat

la [coala postliceal\ pentru asisten]i medicali.
Dup\ terminarea studiilor, am f\cut voluntariat într-un spital din

Ia[i. Atunci copilul meu avea cinci ani [i îmi era greu: serviciu, volun-
tariat, familie. La spital mergeam aproape zilnic sperând c\ voi fi
angajat\. Profesorul de clinic\ m-a observat [i m-a întrebat dac\ sunt
angajat\. La îndemnul lui am mers cu asistenta [ef\ la personalul
pentru angajare unde am primit r\spuns c\ locurile sunt blocate.

Nici dup\ [ase luni de munc\ intens\ n-am primit un r\spuns favorabil.
Cumnata mea, c\reia îi spusesem situa]ia, m-a îndrumat c\tre

Dumnezeu.
A doua zi m-am dus la Mitropolie, am citit de nou\ ori Paraclisul

Sfintei Parascheva. Plângeam, eram dezn\d\jduit\. În aceast\ stare
citeam la sfânta racl\.

În urm\toarea zi când m-am dus la spital, în timpul vizitei mari,
cu tot staful profesorului (medici, reziden]i, asisten]i), am fost întrebat\
înc\ o dat\ dac\ sunt angajat\. Când am r\spuns c\ nu-s angajat\,
profesorul, de fa]\ cu toat\ lumea s-a adresat asistentei-[efe:

- De mâine fata asta va fi angajat\.
Nu poate fi redat în cuvinte amalgamul sentimentelor tr\ite: uimire,

bucurie, lacrimi. A fost incredibil [i am în]eles c\ Dumnezeu este
al\turi de noi în orice moment, putem vorbi cu El, avem cerin]e [i
mul]umiri. Dac\ rug\ciunea este sincer\, vine din suflet, negre[it
vine [i r\spunsul din partea lui Dumnezeu.

De atunci au trecut [apte ani. De un an lucrez în Belgia într-o
cas\ de b\trâni. Sunt acolo asistent medical. Mul]umesc Domnului
c\ este lâng\ mine [i d\ ascultare unui biet p\c\tos.

Irina
* * *
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M\icu]a m-a ajutat

Dup\ revolu]ie eram f\r\ serviciu. Când s-au lichidat C.A.P.-urile
nu aveam cas\, nu aveam o locuin]\ personal\ în care s\-mi cresc cei
doi copii mici. St\team tot prin u[ile altora umilit\ [i f\r\ în]elegere.

Într-o zi am aflat c\ la Finan]e se ]ine un concurs pentru un post
de contabil. M-am înscris imediat.

M-am rugat la Sfânta Parascheva s\ m-ajute. În curtea Mitropoliei,
un copil, mi-a dat o iconi]\ cu Sfânta pe care o p\strez ca o amintire
a momentelor dificile din via]a mea.

Am luat examenul, mi-am f\cut [i cas\, copiii sunt mari, iar eu
[tiu c\ numai M\icu]a m-a ajutat.

Virginia

* * *

Rug\ciunile din adâncul inimii nu ne las\

De mult timp ar fi trebuit s\ scriu despre minunile pe care le face
cu mine [i pentru asta îmi cer iertare de la Sfânta Parascheva.

E o mare bucurie c\ cei din Ia[i avem sfintele moa[te de la care
vine ajutorul dac\ ne îndrept\m s\-l cerem cu iubire.

Având evlavie la Sfânta, vreau s\ dau m\rturie despre ajutorul
dat mie. Fiind student în ultimul an de facultate, m\ gândeam la ce
voi face când voi termina studiile, deoarece nu eram un student eminent;
dac\ îmi voi g\si ceva de lucru pe domeniul meu [i fiind f\r\ expe-
rien]\. Mai lucrasem [i în alte locuri [i eram dezam\git de oameni,
de vocabularul lor. Asta m\ f\cea s\ reflectez serios, mai ales c\ sunt
o fire mai lini[tit\ [i retras\, iar cei din jurul meu m\ luau înainte mai
tot timpul.

Am citit via]a Sfintei Parascheva, am citit acatistul ei în mai
multe rânduri, atât la Mitropolie, cât [i acas\, iar rug\ciunea mea a
fost ascultat\.

Eram la cursuri, când un coleg de grup\, inginer în domeniul nostru,
mi-a propus s\ depun un CV la firma unde lucra, c\ s-a ivit un post.



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

141

Mirarea mare era c\ nu m\ sim]eam preg\tit pentru postul liber [i
mai ales erau mul]i de colegi care c\utau de lucru! De ce m-a ales
tocmai pe mine? M-am prezentat la interviu, nu eram preg\tit, dar,
datorit\ sincerit\]ii mele, directorul mi-a dat [ansa s\ lucrez mai întâi
cu jum\tate de norm\, mai apoi cu norm\ întreag\, undeva unde nu
speram.

De aceea, vreau s\ m\rturisesc c\ rug\ciunile sincere, din suflet,
din adâncul inimii, c\tre Sfânta Parascheva, nu ne las\ s\ a[tept\m
prea mult. Sfin]ii lucreaz\ prin Duhul Sfânt [i ajut\ pe cei care neîn-
cetat se roag\ cu credin]\ [i smerenie cerându-le ajutorul.

Tu, omule, roag\-te, c\ Dumnezeu lucreaz\ pentru tine, a[a încât
totul s\ fie spre folosul nostru [i pentru mântuirea noastr\.

Doamne, ajut\!

Ciprian, Ia[i

* * *

Recuno[tin]\

Vreau s\ aduc mii de mul]umiri Sfintei Parascheva.
În anul 2005 îmi c\utasem trei luni de zile un loc de munc\, îns\

în tot acest timp nu am încetat s\ vin la Mitropolie, s\ dau pomelnice
[i s\ m\ rog s\-mi împlinesc cerin]a.

Ca prin minune, a ap\rut un concurs unde era o concuren]\ foarte
mare [i pentru care am avut mult de înv\]at.

Eu cred c\ Sfânta m-a ajutat s\ intru la acel serviciu.
Îi mul]umesc mereu cu lacrimi de recuno[tin]\.

Lenu]a

* * *

Mul]umesc, M\icu]\

Sfânta Cuvioas\ Parascheva m-a ajutat s\-mi g\sesc un loc de
munc\. Am fost plecat\ [ase ani de la mine de acas\ [i eram gata s\
m\ c\s\toresc, îns\ ne-am certat, ne-am desp\r]it [i am revenit acas\
distrus\.
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M-am hot\rât s\-mi g\sesc un loc de munc\. M-am dus la un
interviu [i am reu[it s\ încep munca în aceea[i zi. Este un loc de
munc\ bine pl\tit, un program bun, iar personalul este de treab\. Nu
uit niciodat\ cât de înl\crimat\ eram la rug\ciune cerându-i Sfintei
Parascheva s\ g\sesc un loc de munc\ adecvat priceperii mele, iar
Sfânta a fost grabnic ajut\toare. Mul]umesc, M\icu]\!

Lidia

* * *

Serviciu – de ziua Cuvioasei

Acum mul]i ani am r\mas f\r\ serviciu. M-am rugat mult la
Maica Domnului [i la Preacuvioasa Maic\ Parascheva.

Exact pe 14 octombrie, de ziua Cuvioasei dragi, m-am angajat
într-un post foarte bun pentru care îi mul]umesc cât voi tr\i.

Anonim

* * *

Reu[it\ în zile de s\rb\toare

V\ scriu cu mare dragoste despre minunea întâmplat\ în via]a
mea, în urm\ cu [ase ani.

Eram disperat\, fiindc\ tocmai îmi pierdusem locuin]a în urma
unor legi mizerabile. Eram traumatizat\ pentru c\ m\ judecasem 5 ani
cu „morile de vânt”. Deznod\mântul a fost acela[i: am pierdut casa
în care locuiam cu so]ul, copilul [i p\rin]ii mei (apartament cu trei
camere cump\rat cu acte în regul\, dar care a fost revendicat de pro-
prietarii afla]i în str\in\tate care l-au abandonat cu mul]i ani în urm\).

Prietena mea mi-a propus s\ merg împreun\ cu ea la Ia[i, la
Sfânta Cuvioas\ Parascheva, de ziua ei, când totul este plin de o
mare înc\rc\tur\ spiritual\. Am sosit în Ia[i cu dou\ zile înainte de
s\rb\toarea cea mare. Era o atmosfer\ greu de descris în cuvinte.
Am asistat la „Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva”. Am sim]it
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cum sunt numai eu, Bunul Dumnezeu [i to]i sfin]ii. M-am rugat din
tot sufletul, cu toat\ fiin]a mea, cu lacrimi fierbin]i, sim]ind c\ de
aici va veni [ansa mea. Îmi doream s\-mi cump\r un teren micu], s\-mi
pot construi o c\su]\, pentru c\ n-aveam bani pentru un apartament,
de[i trebuia s\ fac un credit la banc\. Problema era c\ nu g\seam te-
renul acela la un pre] convenabil.

Minunea s-a întâmplat. Când m-am întors acas\, chiar în ziua de
14 octombrie, am mers iar\[i s\ caut teren (cum f\cusem cinci luni
f\r\ nici un rezultat). Dup\ multe c\ut\ri, am g\sit un anun], am
sunat la num\rul de telefon indicat, apoi am cump\rat terenul conve-
nabil [i, încet-încet, am avut [ansa de a fi deschise toate drumurile,
de a-mi construi c\su]a.

Am avut reu[ite numai în zile de s\rb\toare.
De atunci, vin în fiecare an s\-i mul]umesc Sfintei Cuvioase Pa-

rascheva.

Claudia D., Bucure[ti

* * *

Perseveren]\

Sfânta Cuvioas\ Parascheva m-a ajutat foarte mult în via]\, în
multe împrejur\ri: în c\l\torii, la examene, în probleme de s\n\tate [i
de familie.

Recent, am r\mas f\r\ loc de munc\, intrând în [omaj.
Am vrut s\ fac ceva în timpul acesta, a[a c\ m-am înscris la cursurile

unui master care m\ interesa, dar care nu avea leg\tur\ cu facultatea
pe care am terminat-o.

De[i am pl\tit tax\ în primul semestru, în al doilea semestru am
trecut la buget, am luat [i burs\. La fel, [i în al doilea an de master
am beneficiat de burs\. Asta s-a întâmplat la rug\ciunile pe care le-am
adresat Sfintei Cuvioase Parascheva, în momente în care m\ gân-
deam s\ renun] la master dac\ voi pl\ti tax\, considerând c\ nu îmi
va folosi în viitor. Din fericire, mi-a folosit, pentru c\ am g\sit [i de
lucru, de[i pentru o perioad\ determinat\.
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Îi mul]umesc Sfintei Parascheva pentru toate darurile [i tot aju-
torul pe care l-am sim]it în via]a mea!

Lumini]a, Ia[i

* * *

Mare a fost minunea

M\ numesc Loredana [i vreau s\ v\ povestesc m\car dou\ din
nenum\ratele minuni ale Sfintei Parascheva care s-a milostivit de
mine p\c\toasa [i nevrednica.

Într-un an, nu aveam serviciu. Banii pu]ini pe care îi mai avusesem
erau pe terminate.

Îmi c\utam de lucru, dar înc\ nu îmi g\sisem. M\ sim]eam foarte
r\u. Nu [tiam ce am. Când mergeam pe strad\ sau când eram acas\
sim]eam c\ îmi iese pur [i simplu sufletul din mine. Nici un ajutor de
nic\ieri din cauza lipsei banilor, nici m\car o vorb\ bun\ de undeva.

M-am rugat la Sfânt\ [i m-a înt\rit. Încet, încet, m-am f\cut
s\n\toas\, mi-am g\sit de serviciu [i, nici pân\ în ziua de azi, nu [tiu
ce am avut.

La serviciul pe care îl am [i în ziua de azi, la stat, mult\, mult\
munc\ [i bani pu]ini care de abia îmi permiteau strictul necesar: chirie,
cheltuieli, mâncare [i haine pu]ine [i proaste, într-un mediu care impunea,
totu[i, ni[te cerin]e.

Îmi doream mult s\ trec pe un post cu studii superioare [i pe durat\
nedeterminat\, pentru c\ nu aveam nici o siguran]\ a zilei de mâine.

La un moment dat s-au scos la concurs câteva posturi „cu
dedica]ie”. De[i munceam greu [i îmi f\ceam treaba a[a cum trebuie,
[i datorit\ intrigilor unor colege, [efa mea a plecat în concediu [i,
când a plecat, mi-a spus ca de la sine în]eles c\ postul pentru care
mi-am pus dosarul este al colegei pentru care s-a scos de fapt la concurs
(coleg\ care avea sus]inerea conducerii).

Nu aveam nici o n\dejde de nic\ieri decât de la Bunul Dumnezeu.
M-am dus la Mitropolie [i m-am rugat Sfintei. I-am spus a[a: „Sfânt\
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Parascheva, pun în mâinile tale sfinte problema asta pe care o am
pentru c\ nu pot s\ o rezolv”. {i mi-am luat concediu patru s\pt\mâni,
timp în care am înv\]at opt ore pe zi.

Mi-a[ fi dorit s\ am mai mult\ credin]\, pentru c\ în perioada
asta am sl\bit de zbucium [i îngrijorare. Dar Dumnezeu S-a milostivit
[i de pu]ina mea credin]\ [i spre uimirea mea [i a colegilor (uimire
sincer\ [i atât de mare încât nu au mai reu[it s\ o mascheze) eveni-
mentele au decurs în a[a fel încât am luat examenul!

Este greu de explicat în cuvinte cât de mare a fost minunea pen-
tru c\ „s-au ab\tut de la normal” mai multe.

A fost o în[iruire de modific\ri care au dus la reu[ita mea.
În tot acest timp m-am rugat s\ ajute Dumnezeu pe toat\ lumea,

inclusiv pe colega mea pentru care era postul respectiv.
Am aflat ulterior cu mare bucurie c\ [i-a g\sit un post mai bun,

pe specialitatea ei. Dumnezeu Bunu]ul a avut grij\ de toat\ lumea
pentru rug\ciunile dragei Sfinte Parascheva.

Anonim\



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

146

Închin\tori la racla cu moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
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VII

Sprijin în încerc\ri

La picioarele Cuvioasei

Cuvioasa Parascheva este, pentru mine, cea mai scump\ „prieten\”.
Am convingerea c\ inima ei mare nu poate suferi s\ vad\ durerea în
oameni [i s\ nu o aline, imediat, cu balsamul milostivirii ei. Astfel,
mânu]ele ei moi se transform\ într-un izvor ce picur\ tuturor binecu-
vântare [i ajutor neîntârziat, însufle]ire celor întrista]i, t\rie [i n\dejde
celor slabi, vindecare celor bolnavi [i zâmbet senin de cuvio[ie celor
ce plâng nemângâia]i.

Într-o perioad\ grea a vie]ii mele, când am avut de suferit multe
dezam\giri din partea celor apropia]i, fiind istovit\ de încerc\ri, cu

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva,
sec. XVIII, Parohia Poienile Oancei,

jude]ul Neam]
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ultimele for]e, strigam cu disperare: „Cuvioasa mea, nu m\ l\sa s\
pier!”. Nu [tiam ce s\ cer, dar [tiam c\ ea cunoa[te totul, mai bine
decât eu îns\mi.

Întrist\rile s-au ]inut lan] [i durerea sufleteasc\ mi s-a f\cut ca o
ran\ tot mai adânc\ [i, adesea, le[inam din cauza consumului interior.

Cuvioasa mi-a ar\tat c\ e cu mine, în mai multe rânduri: o femeie
a avut un imbold l\untric de a-mi oferi o carte. Mare mi-a fost
uimirea s\ constat c\ era vorba de cartea cu via]a [i minunile Cuvio-
asei. Mai târziu, am primit o icoan\ cu Sfânta [i am fost invitat\,
apoi, s\ m\ închin sfintelor moa[te. Din toate acestea, am avut, desigur,
încredin]area ocrotirii Sfintei, dar sufletul meu era atât de fl\mând…

Am ajuns la Catedrala din Ia[i, am stat la Sfânta Liturghie [i m-am
a[ezat, apoi, în rând cu ceilal]i închin\tori. Nu am reu[it s\ îmi mai
re]in hohotele de plâns; eram învolburat\ într-o mare de repro[uri [i
indign\ri. Ar\tam ca o ie[it\ din min]i [i lumea m\ privea comp\timitor,
dar mie nu îmi mai p\sa de nimic. Nimic nu îmi putea opri glasul
inimii care, acum, striga la Cuvioasa atât de aproape… „Cuvioasa
mea, nu mai în]eleg nimic [i nimeni nu se mai în]elege cu mine; nu
pot s\ m\ ridic… nu mai am t\ria de a continua în acest mod! Dac\
socote[ti c\ nu se mai poate face nimic cu mine, ia-mi sufletul, s\
r\mân aici, lâng\ tine!” Mi-am lipit capul de sfânta racl\ [i p\rintele
slujitor mi-a cerut s\ m\ a[ez „la picioarele Cuvioasei”, dac\ vreau
s\ m\ rog mai mult, pentru a nu perturba rândul închin\torilor. M-am
a[ezat la picioarele Cuvioasei [i, ca o fulgerare de gând, mi-a trecut
prin minte c\ aceste binecuvântate picioare au str\b\tut Sfintele
Locuri. Îmi dorisem [i eu foarte mult s\ ajung acolo, dar am e[uat de
patru ori, de[i mi se ivise ocazia, mereu întâmplându-se câte ceva,
a[a c\ m\ resemnasem. Plecând, iar\[i, capul pe sfânta racl\ [i tot
plângând, am sim]it, dintr-odat\, ca o mân\ mângâietoare pe cap [i,
în acea clip\, toat\ durerea [i fr\mântarea s-au n\ruit. Totul s-a înse-
ninat în mine. Era momentul când p\rintele slujitor, citind Evanghelia,
a rostit cuvintele: „Toate câte le ve]i cere, rugându-v\ cu credin]\, le
ve]i primi”. Sl\vit\ fii, Cuvioas\, cu adev\rat, mult folositoare!
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Au trecut doar câteva s\pt\mâni [i iat\-m\, nici eu nu [tiu cum,
la Sfintele Locuri. Toate mi s-au înlesnit: biletele le-am procurat
personal cu dou\ zile înainte, iar pa[aportul cu o s\pt\mân\. Am în]eles
cine m-a adus aici abia când am fost cazat\ în camer\ [i am observat
deasupra patului meu icoana Sfintei Parascheva. Am în]eles c\ era
vorba de aceea[i minune petrecut\ „la picioarele Cuvioasei”.

Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, Cel pream\rit întru sfin]ii
T\i!

Anonim\

* * *

Nu am p\]it nimic

Vin, cu dragoste [i dor, întotdeauna, la Mitropolie. Aici este Cuvioasa,
slujbele sunt frumoase (în special cele de dup\-amiaz\, pentru mine),
iar Paraclisul de vineri dup\-amiaza îmi este o adev\rat\ alinare.

Am sim]it ajutor, întotdeauna, vinerea de la Cuvioasa Paras-
cheva, care este mult milostiv\ [i ne trimite ajutor [i mângâiere, îns\
noi, uneori, nu ne d\m seama.

Lucrez într-o farmacie, iar vinerea, Cuvioasa îmi trimite ajutorul,
negre[it: m-a sc\pat de dat rest gre[it, m-a aten]ionat la re]ete – ini]ial
nu eram atent\ la parafa medicului, la concentra]ii – [i multe alte
„nimicuri”.

Îi mul]umesc Cuvioasei pentru orice [i-i zâmbesc, pentru c\, astfel,
îmi înt\resc credin]a. Ea este mult mai aproape de noi, mai mult
decât ne d\m seama!

Într-o sear\ de vineri, 30 martie 2012, am fost jefuit\ în farmacie.
Un b\rbat cu o rang\ de fier m-a amenin]at, a venit lâng\ mine [i, în
momentul acela, m-am v\zut moart\, cu tâmplele pline de sânge, z\când.
Dar Cuvioasa m-a ap\rat… Slav\ Domnului, nu am p\]it nimic.

S\-I mul]umim lui Dumnezeu în fiecare clip\! Nu pleca]i niciodat\
diminea]a din cas\, f\r\ s\ v\ ruga]i, s\ spune]i un acatist. P\rintele
meu duhovnic mi-a spus:
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- Iulia, te-ai trezit, faci trei închin\ciuni, te a[ezi la marginea patului
[i-]i faci pravila! Apoi vei face [i celelalte!

N-am f\cut tot timpul (s\ fiu sincer\: diminea]a m\ trezesc târziu,
m\ îndrept spre cafea, îmi fac o parte din treburi, abia apoi m\ rog!)

S\ nu face]i a[a! Nu se [tie momentul când Dumnezeu te va chema
la El. Iar seara s\-I mul]umim Domnului [i Maicii Sale pentru toate,
rugându-ne s\ ne înt\reasc\ în credin]\, dragoste [i r\bdare!

Iulia, 27 de ani

* * *

Acatist evitat

Aveam obiceiul s\ citesc, aproape zilnic, câte un acatist [i gân-
dul îmi zicea:

- Cite[te pe Sfânta Parascheva!
Eu, netrebnica, r\spundeam: Nu, nu citesc!
A trecut ceva timp, am uitat ce mi-am zis, dar ne-am trezit cu scabie

luat\ de undeva de un copil din cei trei ai mei.
Timp de [ase luni ne-am luptat cu scabia, era pe noi, pe lucruri,

în toat\ casa. Foloseam unguente din farmacii, sprayuri, leacuri naturiste.
Dup\ aceste [ase luni, nu mai era scabie decât pe mine. Am continuat
tratamentul, dar disp\rea, iar dup\ un timp, reap\rea. Deoarece era o
boal\ ascuns\ (deci nu pe p\r]i vizibile ale corpului meu), mi-am
f\cut îmbr\c\minte adecvat\ (din moment ce eram educatoare [i nu
doream s\ [tie nimeni, nici s\ ia scabie de la mine).

Dup\ aproape un an de p\timire, am luat Acatistierul [i, când am
ajuns la acatistul Sfintei Parascheva, mi-am amintit de gândurile de
împotrivire. Cu lacrimi amare am rugat-o s\ m\ ierte, am mers [i la
biserica cu hramul Cuvioasei, f\g\duindu-i c\ o voi respecta, citind
acatistul.

Maria, Roman

* * *
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Prin încerc\ri – cu dârzenia credin]ei

Sfânta Parascheva m-a ajutat; i-am sim]it puterea în dou\ momente
cruciale pentru existen]a mea.

Primul moment. Am r\mas îns\rcinat\ în ultimul an de doctorat.
Men]ionez c\ este vorba de sistemul Bologna – obligatoriu trei ani,
în cazul contractului meu, f\r\ posibilitatea de prelungire. Managerul
proiectului mi-a transmis o not\ prin care sublinia finalizarea în sep-
tembrie, f\r\ s\ ]in\ cont de situa]iile excep]ionale.

Aflându-m\ într-un asemenea moment, am intrat în panic\, am
avut ni[te gânduri necre[tine[ti, am f\cut [i depresie la ideea c\ acest
copil vine într-un moment nepotrivit. Cuvintele sunt insuficiente pentru
a descrie toat\ gama de sentimente: furie, revolt\, frustrare, team\,
neputin]\. La acestea se ad\ugau [i piedicile administrative – aflându-m\
în concediu de studii f\r\ plat\.

Considerând c\ nimeni nu m\ putea ajuta, am ajuns într-o zi la
Mitropolie s\-mi g\sesc lini[tea [i s\ pot lucra în continuare. Pe moment,
n-am sim]it mare lucru, dar, încet, am f\cut pace cu mine [i cu micu]a
din interiorul meu. Cu ajutorul lui Dumnezeu [i al Sfintei Paras-
cheva, am început s\ percep totul altfel, ca o binecuvântare.

Am n\scut-o pe M\lina-Maria aproape de ziua Sfintei Fecioare
Maria, tot în septembrie am sus]inut lucrarea în [edin]a public\. Totul,
numai cu ajutorul Sfintei Parascheva c\reia m-am rugat fierbinte.

Al doilea moment a fost lupta pentru indemniza]ia copilului, cu
autorit\]ile, pentru c\ m-am izbit de tot felul de contraindica]ii legislative.

În ambele momente mi-a fost nespus de greu [i cred c\ n-a[ fi
reu[it dac\ n-a[ fi fost încurajat\ de familie, de propria-mi con[tiin]\
[i, mai ales, de Cel de Sus.

Pentru mine, confesiunea aceasta a fost ca o scrisoare de peni-
ten]\, de iertare, pentru ceea ce am gândit în acele clipe grele.

Irina

* * *
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Rug\ pe furi[

Am venit la Sfânta Parascheva s\-i mul]umesc pentru tot ajutorul
pe care mi l-a dat pe parcursul vie]ii. Am „întâlnit-o” în urm\ cu 40
de ani, pe vremea când ne rugam pe furi[; nu aveam voie, în vremea
atei[tilor, s\ spunem ceva din vie]ile sfin]ilor.

Când eram copil, am citit prima oar\ via]a Sfintei [i, de-atunci,
m-am rugat necontenit, a[a cum s-a putut, dar, mai ales, a[a cum sim]eam.
Am luat-o mereu cheza[ în tot ce am f\cut. I-am mul]umit adesea. {i
cum s\ nu-i mul]umesc c\ m-a ajutat s\ aduc pe lume un copil, dup\
ani lungi de a[teptare [i tratamente!

Apoi, tot la ea m-am rugat s\ m\ înt\reasc\ de câte ori via]a mi-a
dat câte o grea încercare.

M\ rog Bunului Dumnezeu s\ m\ ]in\ s\n\toas\, ca s\-i pot mul]umi
îndeajuns.

Veronica

* * *

Din nou la rug\ciune

Am f\cut „Liceul Industrial de Construc]ii” în Ia[i, unde am stat
în gazd\ [i la o m\icu]\ (care fusese dat\ afar\ din m\n\stire în timpul
prigoanei comuniste). Deoarece în liceu era mare severitate [i difi-
cultate în asimilarea cuno[tin]elor la [tiin]ele exacte, slab\ promo-
vabilitate, am început s\ merg zilnic la Sfânta Parascheva (înainte de
a pleca la [coal\).

Dup\ pu]in timp, am observat c\ Sfânta m\ scotea din cele mai dife-
rite situa]ii. Aveam senza]ia c\ este în preajm\: am absolvit f\r\ difi-
cult\]i cei cinci ani de liceu; m-a salvat de la accidente de tramvai [.a.

M-am angajat ca proiectant la „Institutul de Proiectare [i Cerce-
tare”, m-am c\s\torit, dar eu am uitat de sfânta biseric\, am c\zut în
patimi diverse, ca urmare, Sfânta m-a l\sat de izbeli[te, parc\ s-a
lep\dat de mine.

Am n\scut un b\iat boln\vicios care s-a dovedit lene[ la carte.
V\zând asta am început împreun\ s\ ne rug\m la Sfânta Parascheva
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[i la alte Puteri Cere[ti, care m-au ajutat: b\iatul a terminat liceul,
facultatea, are serviciu, iar pe mine m-au scos din multe necazuri [i
patimi care p\reau de nerezolvat.

În familie s-a schimbat totul în bine: avem în]elegere, s\n\tate,
prosperitate. Toate se datoreaz\ Puterilor Cere[ti c\rora nu încet\m
s\ le mul]umim.

Valentina A., Neam]

* * *

Cinstirea zilei de vineri

În urm\ cu aproape 20 de ani, eram la mare cu fiica [i fiul. Într-o
clip\ de neaten]ie l-am pierdut din ochi pe fiul meu, care se juca la
malul m\rii. L-am c\utat disperat\, rugându-m\ cu fa]a înl\crimat\
Sfintei Parascheva s\-l g\sesc bine.

I-am promis Sfintei c\ toat\ via]a mea voi posti cât voi putea
vinerea [i voi cinsti aceast\ zi. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al
Sfintei Parascheva, l-am g\sit cu bine pe fiul meu. A[a cum am promis
am cinstit ziua de vineri cu post, f\r\ a sp\la rufe sau a face cus\turi
în acea zi.

Înc\ n-am reu[it s\ ajung la moa[tele cuvioasei pentru a-i aduce
rug\ciuni de mul]umire, dar spre bucuria mea, la biserica unde merg
duminica, sunt aduse ve[mintele Sfintei. Astfel în fiecare duminic\
îmi plec fruntea mul]umind cu recuno[tin]\ Cuvioasei Parascheva
pentru ajutorul dat atunci [i în alte câteva încerc\ri din via]a mea.

Viorica Avram, Ploie[ti

* * *
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Pelerini la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
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VIII

C\snicie. Copilul – un dar

Rug\ [i promisiune

În anul 2008, am fost la Schitul Cornet din Rm. Vâlcea, la icoana
f\c\toare de minuni a Cuvioasei Parascheva. M-am rugat s\-mi g\sesc
o so]ie pe placul lui Dumnezeu. La o s\pt\mân\, am întâlnit-o pe Ileana,
cu care am stat de vorb\ doar dou\-trei zile, apoi am decis s\ ne
c\s\torim. Mi-a pl\cut c\ mergea la biseric\ de ani de zile.

Ne doream copii; de aceea, am mers, împreun\, la icoana f\c\toare
de minuni a Sfintei Parascheva care ne-a ajutat.

În 2011, c\utam, de cinci luni, s\-mi cump\r o ma[in\. Dup\ ru-
g\ciuni la icoana Cuvioasei, mi s-a împlinit dorin]a.

Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva,
1999, Ptolemaida, Grecia
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De men]ionat c\, de fiecare dat\ când m-am rugat, i-am promis
Sfintei Parascheva câte ceva [i m-am ]inut de cuvânt.

Dumitru Bîrsan, Rm. Vâlcea

* * *

Reu[it\ de ziua Cuvioasei

Am umblat trei luni de zile pentru a întocmi dosarul pentru „Prima
cas\”; aveam deja dat un avans. Se apropia termenul la care trebuia
s\ vir\m banii proprietarului [i noi nu-i aveam.

Împreun\, am venit [i ne-am rugat la Cuvioasa Parascheva [i,
într-o s\pt\mân\, mai exact pe 14 octombrie, de ziua Cuvioasei, am
semnat actele pentru casa noastr\. În acea zi de mare s\rb\toare pentru
cre[tini, ne-am dat seama c\ Sfânta Cuvioas\ Parascheva ne-a ascultat
rug\ciunile.

Constantin [i Diana

* * *

Sfânta ne a[teapt\ rug\ciunea

Am 59 de ani. La vârsta de 27 de ani mi s-a ar\tat în vis Sfânta
Parascheva. Era o feti]\ slab\, pl\pând\, nu prea înalt\, îmbr\cat\ în
negru, cu o smerenie de nedescris, cu capul plecat [i punând mâna
pe pieptul ei mic. Mi-a spus: La mine de ce nu te rogi, pentru c\ vreau
s\ te ajut, sunt Sfânta Parascheva?! Acest vis m-a uimit, m-a înt\rit
mai mult în credin]\.

La vârsta de 27 de ani aveam trei copii mici, iar so]ul lucra în
poli]ie [i îmi provoca foarte mari nepl\ceri. Lucram ca vânz\toare,
iar o client\ în vârst\ m-a dus la biserica cu hramul Sfintei Paras-
cheva, îndemnându-m\ s\-i citesc acatistul c\-i grabnic ajut\toare.
Trebuia s\ citesc [ase s\pt\mâni acatistul, dar n-am mai ajuns la final,
pentru c\ m\ gr\beam, n-aveam timp. De aceea mi-a ap\rut în vis.

Din acel an am fost ajutat\ mereu eu [i copiii mei, mai ales dup\
vârsta de 35 de ani, când mi-a murit so]ul. O rog din suflet pe Sfânta
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Parascheva s\ nu m\ uite în rug\ciunile ei, nici pe copiii [i nepo]ii
mei. S-ajute toat\ suflarea.

Rada Turcu

* * *

Ajutor nea[teptat

În fiecare var\ vin la Ia[i împreun\ cu b\iatul meu pentru a ne
închina Sfintei Parascheva.

Citesc de [apte ani, zilnic, acatistul Cuvioasei.
Când am început s\ citesc aveam o problem\ în familie: nu ne

puteam vinde apartamentul, iar b\iatul începea [coala departe de
unde locuiam noi.

Dup\ [ase s\pt\mâni de rug\ciuni [i a[teptare, a venit un cump\r\tor.
A[a c\ am reu[it s\ ne mut\m într-un loc mai bun [i aproape de [coala
copilului.

Aceast\ reu[it\ m-a determinat s\ nu renun] vreodat\ la a m\ ruga
în fiecare zi Cuvioasei, mai ales c\ b\iatul este n\scut pe 14 octombrie.

Liliana, Timi[oara

* * *

Sfânta pov\]uitoare

{i pe mine Sfânta Cuvioas\ m-a ajutat foarte mult.
Eram de [ase ani într-o rela]ie. Ne-am certat [i nu [tiam dac\ mai

are rost s\ continui. Am f\cut un pomelnic [i am rugat-o pe Cuvioasa
s\ m\ ajute: dac\ este el pentru mine, s\ ne apropiem, dac\ nu, s\ ne
dep\rt\m unul de altul.

Dup\ dou\ s\pt\mâni m-a sunat el [i mi-a spus c\ trebuie s\ ne
desp\r]im.

Acum dou\ luni am aflat c\ el se c\s\tore[te. Eu m\ simt mai
lini[tit\, pentru c\ [tiu c\ Sfânta Parascheva o s\ aib\ grij\ de mine.

Anonim\

* * *



Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

158

Avem mare ajutor

Am îngenuncheat de multe ori la moa[tele Cuvioasei Parascheva
[i am avut mare ajutor.

Am n\scut în ziua de 14 octombrie, al treilea copil, o feti]\ care
mi-a fost salvat\ prin reanimare pentru c\ eu intrasem în com\. Acum
tr\ie[te, este s\n\toas\, cuminte [i îi place s\ mearg\ la biseric\.

Anul trecut am fost [i m-am rugat pentru so]ul meu, pentru c\
era tare bolnav. Atât de tare am plâns la racla sfânt\ de nu m\ puteam
controla. Îmi doresc s\ fim s\n\to[i, s\ ne cre[tem cei patru copii, de[i
ne este foarte greu, dar sper s\ avem ajutor [i mil\ de la Bunul Dum-
nezeu [i prin rug\ciunile Cuvioasei Parascheva.

Fam. Dranca, Suceava

* * *

Copilul – un dar

Sunt o m\mic\ din Bârlad. Acum 11 ani am stat foarte mult în
spital la Ia[i [i nu am n\scut pân\ nu am mers la racla cu sfintele
moa[te ale Cuvioasei.

De câte ori vin în Ia[i ([i nu numai), îi mul]umesc foarte mult, a[a
cum [tiu eu…

S\ v\ ajute Bunul Dumnezeu pe to]i!

Anonim\

* * *

Iconi]a Cuvioasei

Nu poate fi ]inut\ secret o minune care te-a bucurat [i te-a salvat.
Sunt mama a patru copii, daruri pre]ioase de la Dumnezeu. Înc\

din primele luni de via]\, cea mai mic\ feti]\, Maria, se îmboln\vea
mereu, f\cea febr\ mare, încât aproape în fiecare lun\ îi d\deam
antibiotice.

Într-o zi din mai 2012, Maria plângea foarte mult; f\cuse febr\
din nou. În cas\ aveam o iconi]\ mai mic\ cu Sfânta Cuvioas\ Parascheva
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pe care o primisem de la un preot. Am luat iconi]a [i i-am dat-o Mariei.
Dup\ ce s-a atins de icoan\, Maria s-a lini[tit [i din ziua aceea a început
s\-i scad\ febra.

Am rugat-o pe Sfânta s\ o vindece promi]ând c\ voi veni personal
s\-i mul]umesc pentru tot binele pe care-l primisem. Acum Maria este
s\n\toas\ [i vesel\.

Elena, Bra[ov

* * *

La sfânta racl\ a primit înt\rire

Sfânta Parascheva mi-a ajutat de multe ori în via]\. Cel mai mult
am sim]it ajutorul când eram îns\rcinat\ cu primul copil. M\ sim]eam
foarte sl\bit\, duceam foarte greu sarcina din cauza anemiei mari
existând iminen]a pierderii copilului.

Deodat\ s-a ivit o situa]ie: am gre[it autobuzul de mers la gar\
spre a merge acas\, la Roman. Am luat alt autobuz [i am ajuns în
zona Mitropoliei. Cuno[team bine Ia[ul, iar faptul c\ am gre[it auto-
buzul n-a fost o întâmplare. Ini]ial n-aveam inten]ia de a merge la
Mitropolie, pentru c\ m\ sim]eam r\u.

În momentul când am atins sfânta racl\, am sim]it ca un curent
care mi-a str\b\tut tot trupul sim]indu-m\ deodat\ înt\rit\ [i dându-mi
seama c\ nu voi mai avea nevoie de doctori, de pastile pentru a duce
sarcina. Peste câteva zile, acas\, eram mai bine. În acea perioad\
eram în anul III la I.S.E. Am n\scut un b\ie]el prematur, cu insufi-
cien]\ respiratorie, îns\ datorit\ rug\ciunilor familiei, a Tainei Sfântului
Botez, copilul s-a vindecat foarte repede. Acum Haralambie are 14 ani
[i ne rug\m Sfintei Parascheva s\ ne ocroteasc\.

Anonim\

* * *

Inocen]a se roag\

În martie 2010, so]ia mea, Mihaela H., a n\scut prin cezarian\,
înainte de termen, pe feti]a noastr\, Daria. Dup\ na[tere, feti]a nu putea
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respira, i s-au pus perfuzii, masc\ nazal\… Timp de câteva zile, medicii
de la maternitate refuzau s\ spun\ dac\ feti]a noastr\ va fi bine.

M-am dus la Sfânta Parascheva, m-am rugat pentru salvarea
vie]ii fragede, iar p\rintele de la sfânta racl\ m-a îndemnat la ascul-
tare fa]\ de preotul de caritate din maternitate. Preotul m-a sf\tuit s\
cer permisiunea doctorilor de a boteza feti]a, îns\ ace[tia au refuzat.

M-am îndreptat spre rug\ciune citind acatistul Sfintei Parascheva
[i, a treia zi, feti]a noastr\ a respirat sigur\. Acum, are un an [i opt
luni, este s\n\toas\ [i, împreun\, ne rug\m seara. Daria roste[te frumos
rug\ciunea c\tre sfântul înger p\zitor.

Dorinel Dumitru, Ia[i

* * *

Mami, unde e[ti?

În anul 2003, de Sfintele Pa[ti, cumnatul meu a anun]at-o pe so]ie
c\ el divor]eaz\ pentru c\ tr\ie[te cu alt\ femeie. Divor]ul a durat
dou\-trei luni, dup\ care fiul lor de 14 ani a fost luat de tat\. Anii au
trecut, iar b\iatul evita întâlnirea cu mama. Au fost rare întâlnirile
lor timp de [apte ani. Eu am dus-o pe sora mea la multe m\n\stiri din
]ar\ [i nici o schimbare.

În 12 octombrie 2009, ajungem la Ia[i, unde sora mea se roag\
puternic, în genunchi. Am venit timp de trei zile la Sfânta Parascheva,
apoi am mers [i la Bârnova, cu acela[i sfânt ritual: rug\ciune, slujbe.

În cea de-a treia zi, când eram în drum spre gazda din Ia[i, surpriz\:
sun\ telefonul celular al surorii mele [i fiul ei, care nu schimbase
nici o vorb\ timp de [apte ani, o întreab\:

- Mami, unde e[ti?... Când vii acas\?
În cealalt\ zi, am mers s\-I mul]umim Tat\lui Ceresc, Sfintei

Treimi, Sfintei Fecioare Maria [i Sfintei Parascheva pentru aceast\
sfânt\ minune! De atunci, fiul ei i-a redat surorii mele rolul de mam\.

Anonim\, Cara[-Severin

* * *
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Sub ocrotirea Sfintei

Fiica mea nu putea face copii. În urma rug\ciunilor la Sfânta
Parascheva, chiar înainte de ziua Cuvioasei, pe 12 octombrie, fiica mea
a n\scut, prin cezarian\, un b\ie]el s\n\tos [i frumos. A fost o na[tere
cu probleme, îns\ medicul a intervenit la timp, a ajutat-o, a ocrotit-o.

Din sufletul meu de mam\ mul]umesc lui Dumnezeu pentru aju-
torul dat!

Anonim\

* * *

Mul]umire

Îi mul]umesc Cuvioasei c\ fiind diagnosticat\ cu mai multe boli
(rinichi, cardiopatie, colon iritabil, gland\ tiroid\, displazie mamar\...)
doctorii mi-au zis s\ nu dau na[tere la copii c\ voi muri; iar eu am
r\mas îns\rcinat\, m-am rugat [i am acum doi b\ie]i.

N-am murit, pentru c\ Sfânta Parascheva m-a ajutat.

Georgeta, Buz\u

* * *

Darul Sfintei Parascheva

Unchiul meu, A. Ene, din Bucure[ti, se bucura de 20 de ani de
c\snicie, dar se întrista de lipsa unui copil, de[i au urmat toate trata-
mentele vremii.

Necredincios fiind, a auzit de minunile pe care le face Sfânta
Parascheva [i a plecat la Ia[i singur, s-a închinat la sfintele moa[te
rugând-o s\ le dea [i lor un copila[. În urm\toarea lun\, so]ia sa,
Zoia, a r\mas îns\rcinat\. Acum fiica lor, Cristina are 23 de ani [i
este darul Sfintei Parascheva.

Georgeta, Buz\u

* * *
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Copilul – un dar

La hramul din octombrie 2001 am stat 12 ore la rând pentru a m\
închina Cuvioasei Parascheva. Trebuia s\ stau multe ore, dar n-am
mai avut putere de a ajunge la racla Sfintei, am dat la biseric\ acatistele
unui preot [i am plecat. Înc\rcat\ de regret la întoarcere, în tren m-am
rugat Sfintei s\ m\ ajute s\ mi se-mplineasc\ dorin]a de a r\mâne
îns\rcinat\, promi]ând c\ anul viitor, chiar [i îns\rcinat\ fiind, m\
voi duce s\-i mul]umesc.

În octombrie 2002 eram îns\rcinat\ în dou\ luni [i jum\tate, era
o sarcin\ bun\, f\r\ probleme, totu[i nu m-am dus s\-i mul]umesc
Sfintei chiar dac\-i f\g\duisem. Sfânta Cuvioas\ m-a a[teptat pân\ la
data de 17 octombrie, dar v\zând c\ n-am ajuns a încercat s\-mi spun\
c\ nu am procedat corect, deoarece în acea zi era s\ pierd sarcina.

Mi-am adus aminte de faptul c\ nu m\ ]inusem de cuvânt, m-am
rugat Bunului Dumnezeu, am alergat la medic [i am reu[it s\ ]in acea
sarcin\. Ast\zi am un b\iat de 8 ani [i-I mul]umesc lui Dumnezeu,
mul]umesc Cuvioasei Parascheva pentru aceast\ minune de copil.

Dumnezeu s\ ne ajute tuturor!

Lenu]a Postelnicu, Târgovi[te

* * *

O mare binecuvântare

Sunt profesoar\ de vioar\, nu am fost niciodat\ c\s\torit\. Mi-am
dorit foarte mult s\ am un copil. Am luat o feti]\ de la orfelinat, dup\
ce am cerut sfatul duhovnicului meu. Prin haina Sfântului Botez i-am
devenit mam\ duhovniceasc\.

Am venit la Sfânta Parascheva [i m-am rugat s\ pot adopta copilul.
Procedura legal\ este foarte grea, anevoioas\, fiindc\ legea actual\
nu permite dezlegarea copiilor de vechea familie, de[i aceasta nu se
implic\ în cre[terea lor.

Îns\, minunea s-a întâmplat: rug\ciunea mi-a împlinit-o Sfânta
chiar de ziua ei, 14 octombrie 2010, când am ob]inut hot\rârea legal\
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de adoptare a feti]ei. I-am dat numele Sedonia-Maria, spre bucuria
mea [i a ei. E o mare binecuvântare de la Dumnezeu, prin sfin]ii care
mijlocesc pentru dezlegarea minunat\ a problemelor lume[ti, tocmai
pentru a ne înt\ri credin]a în lumea ve[niciei.

Georgia, 36 de ani, Bucure[ti

* * *

Dumnezeu lucreaz\ prin oameni

{tiu c\ Sfânta e printre noi; ne gândim la ea ca la un sprijin, ca la
o speran]\. La racla ei, ne înc\rc\m cu energie pozitiv\, ie[im din
dileme, ni se lumineaz\ mintea.

Am avut o copil\rie pres\rat\ cu lipsuri, neîn]elegeri ale p\rin]ilor,
dar cele mai mari aveau loc de Pa[te, de Cr\ciun, tocmai când trebuia
s\ domneasc\ lini[tea, bun\voin]a, ceea ce m-a determinat s\-mi caut
pacea interioar\ departe de zbuciumul din familie.

P\rin]ii mei sunt de condi]ie modest\, ne-au sus]inut la facultate,
sunt mândri de reu[ita copiilor, îns\ noi am suportat greu nepotrivirea
lor de caracter. Astfel, s\tul\ de certuri, am plecat departe de locul
natal, mi-am g\sit lini[tea în Ia[i al\turi de un so] care m\ iube[te,
dar mai ales lâng\ Sfânta mea care m\ ajut\ în tot ceea ce fac. Am
ajuns într-o familie cu fric\ de Dumnezeu, m-au tratat ca pe fiica lor.
M\ întreb dac\ au murit. Cert este c\ m-am rugat, deseori, s\-mi
g\sesc b\rbatul potrivit [i s\ nu-mi pierd timpul cu indivizi neserio[i. 

Ne-am c\s\torit dup\ ce am r\mas îns\rcinat\. Am n\scut la Tg.
Mure[ un b\ie]el cu care am întâmpinat dificult\]i de s\n\tate în
primele luni de via]\: pneumonie, opera]ie pe cord, dar acum este
bine, cre[te [i este frumos.

Cu voia lui Dumnezeu, cu rug\ciuni, agheasm\, ulei sfin]it de la
Sfântul Nectarie, de la Sfânta Parascheva, am trecut peste grelele
momente ale opera]iei (care a fost transmis\ [i la televizor). Am în]eles
c\ totul e rânduit de la Dumnezeu, [i încerc\rile grele [i bucuriile, c\
nici un doctor nu e mai presus de El, nici o tehnologie, c\ El este singura
speran]\ în mântuire, în lumina ve[nic\.
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Cred cu t\rie c\ Dumnezeu lucreaz\ prin oameni. Îi mul]umesc
c\ am întâlnit în via]\ doar oameni buni: p\rin]i, fra]i, colegi de fa-
cultate, de serviciu [i prieteni.

Anca T., 27 de ani, Ia[i

* * *

Cer senin în familie

Avem trei fete [i încerc\m, modest, s\ le oferim o educa]ie bun\
în aceast\ societate plin\ de tot felul de probleme.

De câ]iva ani ne str\duim s\ venim în fiecare lun\ octombrie la
Sfânta Parascheva, pentru c\ numai a[a mai domolim dificult\]ile [i
trecem mai u[or peste ele. Citim, adesea, în familie, c\r]i de folos pentru
suflet, a[a cum este cartea pr. N. T\nase referitoare la prietenie, iubire,
c\s\torie, apoi „Filocalia” din care noi re]inem expresii ce ne alin\
sufletul.

Ne rug\m mereu s\ avem cer senin în familie, la serviciu, în
c\l\torie, ori când lucr\m în str\in\tate, peste tot.

Fiica noastr\, Paula, a venit s\ se roage Sfintei Cuvioase Paras-
cheva pentru ajutor la [coal\, acas\ [i s\ nu fac\ nimic f\r\ voia
p\rin]ilor.

Gheorghe [i Maria, Roman

* * *

Nu L-am tr\dat pe Hristos

În octombrie 2009, o cre[tin\ milostiv\ m-a adus la Ia[i f\r\ a-mi
cere vreun ban. M-a c\l\uzit Dumnezeu, în chip minunat, c\tre Prea-
cuvioasa Maic\ Parascheva. Eram bolnav\: de gre[eli, mari p\cate [i
de argint viu. La fel, [i fiul meu, Alexandru. Cu greu puteam merge,
c\ci m\ dureau îngrozitor picioarele. Via]a îmi era un mare chin. Nu
am cârtit, ci m-am rugat cu umilin]\ [i speran]\, mul]umind pentru
chinuri [i mari încerc\ri.
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La sfintele moa[te m-am rugat cu lacrimi. O fric\ mare, ca un
cutremur, mi-a str\b\tut trupul. Eram derutat\, dar cred c\ duhurile
rele din interiorul meu s-au însp\imântat. Bunul Dumnezeu [i Maica
Parascheva mi-au c\l\uzit pa[ii c\tre un preot care mi-a recomandat
un preparat din plante prin care s-a eliminat tot mercurul. N\dejdea
a fost în rug\ciuni, foarte multe liturghii [i Sfântul Maslu, c\ci reve-
nisem puternic la credin]\ cu mult înainte de îmboln\vire. To]i îmi
recomandau s\ merg la vr\jitoare, apoi m\ acuzau c\-l las pe b\iatul
de 18 ani s\ moar\. Oricum, noi eram preg\ti]i de moarte: spovedi]i
[i împ\rt\[i]i. {i nu L-am tr\dat pe Hristos, având sprijin în toate Puterile
Cere[ti.

Eu am suferit doi ani, iar fiul meu vreo [ase ani. Ne-am chinuit
groaznic, dar, într-o lun\, am fost vindeca]i.

Ast\zi, 31 decembrie 2012, am venit, cu primul tren, de la Ploie[ti
la Cuvioasa Parascheva, în timp ce lumea se preg\te[te de Revelion
– o de[ert\ciune...

Sunt un pic derutat\: am venit din dor de Sfânta? Din mare iubire?
M-a invitat s\ ne-ntâlnim?

În noaptea asta m\ voi odihni pentru Sfânta Liturghie a Sfântului
Vasile de mâine, am grâu fiert, deja, pentru coliva r\posatului meu
socru. So]ul lucreaz\ în noaptea de Revelion [i-l [tiu cu gândul la
rug\ciunile de aici.

Sfânta Parascheva m-a ajutat [i la nunta fiicei. Din cauza vr\jilor,
nu puteam finisa cur\]enia din apartament. Ce zugr\veam ziua, noaptea
se strica. În acea dezordine, am chemat preotul, ne-am rugat Cuvioasei,
iar la nunt\ mirii au primit tocmai icoana Sfintei Parascheva care este
cinstit\, mereu, în cas\, prin candela aprins\.

Beatrice, Ploie[ti

* * *

R\bdare în încerc\ri

În mai 2011, am venit la Cuvioasa, cerându-i grabnic ajutor,
deoarece, de aproape doi ani, ne descurcam foarte greu cu traiul
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zilnic. Doream s\ vând apartamentul [i s\ construiesc o cas\. M-a
ajutat Sfânta ca, în scurt timp, s\-mi îndeplinesc dorin]a. De atunci,
eu cu so]ia [i cei trei copii ne descurc\m mult mai bine [i d\m slav\
lui Dumnezeu, în fiecare zi. De asemenea, toat\ familia se roag\
Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru mântuirea sufletelor. Am sim]it
c\ suntem c\l\uzi]i pe calea mântuirii, chiar dac\ mai vin ispite [i
necazuri pe care le primim cu r\bdare [i mul]umire.

Florentin, Bac\u

* * *

Nu mi-am înv\]at lec]ia

Am 27 de ani [i sunt medic rezident pediatru. În aprilie 2011,
prietenul meu a vrut s\ ia o pauz\ [i a plecat de acas\ câteva zile. Am
fost furioas\ [i am crezut c\ pot rezolva totul cu repro[uri [i cu
[antaje. La o lun\, dup\ aceea, a vrut s\ ne desp\r]im. A stat la o
coleg\ (despre care [tiam c\ e doar coleg\).

În aceast\ situa]ie am început s\ îmi pun problema altfel. Am
fost la biseric\, vrând s\ m\ spovedesc, ceea ce nu mai f\cusem de
[apte ani. Era un moment nepotrivit [i n-am mai g\sit pe nimeni, a[a
c\ am tot amânat pân\ când el a venit acas\.

Pentru c\ nu mi-am înv\]at lec]ia, Dumnezeu a vrut s\ m\ aduc\
pe calea cea bun\. În august, ne-am desp\r]it.

A doua zi, am fost la spovedit, am început s\ ]in post [i s\ merg
la biseric\. În octombrie, am venit la Ia[i, rugându-m\ s\ se clarifice
aceast\ situa]ie. Îmi doream s\ se întoarc\, pentru c\ nu mai suportam
desp\r]irea. Duminic\, eu am ajuns acas\, iar luni el a venit la mine.

Acum, am venit la Sfânta Parascheva s\ m\ ajute s\ ne cunun\m.

Ana-Maria, Bucure[ti

* * *

Un dar nepre]uit

Sfânta Parascheva m-a miluit de nenum\rate ori, m-a scos din ispite
[i din p\cate, [i înv\]\tura dreapt\ a lui Hristos s-a zidit în toat\ fiin]a mea.
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Îi sunt recunosc\tor c\ m-a izb\vit de vr\jma[i [i de moarte; prin
ajutorul ei, am deschis ochii suflete[ti ca s\ primesc ceva dup\ care
am tânjit toat\ via]a: un dar nepre]uit, cel al dragostei adev\rate. Am
o so]ie, a[a cum mi-am dorit. Ne iubim cu adev\rat [i pre]uim via]a
pe care o ducem în ocrotirea Bunului Dumnezeu.

Anonim

* * *

Cununie religioas\

Mi-am cunoscut so]ia în 2006. Peste un an, a plecat, în Italia, s\
munceasc\. Dup\ o lun\, am mers [i eu acolo. Ne doream s\ facem
bani pentru a ne c\s\tori. În mai 2008, l-a n\scut, acas\, pe b\iatul
nostru, dar n-am f\cut decât cununia civil\. Amândoi am mai fost
pleca]i în str\in\tate, reu[ind, doar, s\ pl\tim ni[te datorii [i tot n-am
f\cut cununia religioas\.

În februarie 2011, m-a sunat un veri[or din Londra (care ulterior
mi-a devenit na[) [i m-a sf\tuit s\ m\ rog la Sfânta Cuvioas\ Paras-
cheva ca s\ reu[esc s\ ajung la el, pentru c\, de fiecare dat\ când m\
chema, intervenea câte ceva.

A doua zi diminea]a, parc\ m-a trezit cineva din somn [i m-am
îndreptat spre Mitropolie. M-am închinat la sfintele moa[te, apoi m-am
retras s\ citesc acatistul Cuvioasei. Dup\ ce am citit dou\-trei foi, am
v\zut în fa]a mea un c\lug\r care m-a îndemnat s\ ascult Sfânta
Liturghie, iar la sfâr[itul slujbei i-am dezv\luit dorin]a mea de a munci
s\-mi fac bani pentru cununia religioas\. M-a chemat [i a doua zi la
Sfânta Liturghie. Seara am plecat cu el la Constan]a unde avea un
centru pentru îngrijirea b\trânilor. Acolo, dup\ ce am stat la mas\, am
avut bucuria de a discuta multe probleme din via]a mea. Dup\ ce mi-a
dat binecuvântarea de a pleca spre Ia[i, p\rintele mi-a d\ruit un plic.
Acas\, împreun\ cu so]ia mea, am fost ului]i de minunea f\cut\ de
Cuvioasa Parascheva unor p\c\to[i care tr\iau în desfrânare având [i
un copil: ne-a dat, prin p\rintele, bani pentru cununia religioas\.
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A doua zi ne-am luat verighetele, apoi ne-a ajutat Dumnezeu s\
ne cunun\m religios.

Slav\ }ie, Doamne!

A.C., Ia[i

* * *

Divor]

Sunt rec\s\torit\ de 20 de ani, atunci aveam o feti]\, Teodora, so]ul
meu n-a mai fost c\s\torit, dar suferea de mai multe boli ascunse. Am
tr\it frumos din 1991 pân\ în 2005, când din cauza b\uturii [i a in-
fluen]ei mamei lui [i a rudelor, familia s-a destr\mat. A plecat la mama
lui care nu l-a l\sat s\ participe la c\s\toria fetei. Ai lui au r\mas datori
la impozite, asocia]ie, curent electric etc. care au fost pl\tite de mine,
de[i aveam alt\ locuin]\. El n-a mai lucrat, s-a îmboln\vit, iar eu, de
bun\ credin]\, l-am dus la doctori, l-am internat, vizitându-l ca pe un
prieten.

În martie 2010 m-am trezit cu cita]ie de divor]. Am fost la mor-
mântul p\rintelui Arsenie Boca rugându-l s\ m\ ajute s\ nu divor]ez.
So]ul a venit acas\, dar din nou a plecat.

Am venit în 2011 la Cuvioasa Parascheva s\-mi ajute în rezolvarea
situa]iei familiale. Nu peste mult timp, so]ul a murit într-un tragic accident,
acas\, unde a luat foc înc\perea. N-am fost primit\ la înmormântare
din cauz\ c\ am primit amenin]\ri.

Eu îi fac parastasele [i m\ rog Bunului Dumnezeu pentru sufletul
lui [i pentru evolu]ia mea spiritual\. Cred c\ rug\ciunea [i credin]a
ne îndreapt\ spre mântuire.

Viorica, Oradea

* * *

Rela]ie nepotrivit\

Fiul meu avea o rela]ie nefericit\ cu o tân\r\ care îl manipula, în
sensul c\ ajunsese s\ ne urasc\; ne cerea mereu s\-i facem cas\ spre
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a se putea c\s\tori cu ea. Într-o zi, [i-a luat lucrurile [i s-a mutat la
ea.

Am venit [i m-am rugat la Sfânta Cuvioas\ Parascheva s\ ne ajute
s\ se limpezeasc\ situa]ia: dac\ este dorin]a Bunului Dumnezeu, s\
r\mân\ cei doi împreun\, iar dac\ nu este, s\ se clarifice totul. Dup\
câteva zile, fiul meu m-a sunat [i mi-a spus c\ se întoarce acas\,
fiindc\ simte c\ nu poate s\ mai stea cu acea fat\.

G.S.

* * *

Întoarcere acas\

Am 37 de ani, sunt c\s\torit [i avem doi copii.
Lucrez în Italia [i, de câte ori vin în ]ar\, trec prin Ia[ul copil\riei

mele, ca s\ m\ închin la Sfânta Parascheva. Ori de câte ori i-am
cerut câte ceva, Sfânta m-a ajutat. În anul 2000, am luat examenul la
[coala de [oferi, f\r\ nici o problem\. Mi s-au îndeplinit [i alte
cerin]e legate de familia mea.

M\rturisesc sincer c\, de câte ori m\ rog la sfânta racl\, simt c\
mi se u[ureaz\ sufletul.

Dumnezeu s\ v\ aib\ în paz\ [i s\ ave]i grij\ de aceast\ mare
Sfânt\ d\ruit\ nou\!

Ion [i Mihaela

* * *
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Închin\tori la racla cu moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva
[i la racla cu moa[tele Sfântului Cuvioas Teofil cel nebun pentru Hristos,

octombrie 2012
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IX

Examene

Trebuie s\ mul]umim dup\ fiecare reu[it\

În 2006 am intrat la Facultatea de Economie [i Administrare a
Afacerilor, de[i în timpul liceului am fost un elev de nivel mediu. La
facultate am constatat c\ era destul de greu pentru mine, aveam colegi
care erau foarte bine preg\ti]i, unii urmau a doua facultate. Am hot\rât
s\ muncesc [i s\ cer ajutorul Sfintei Cuvioase Parascheva. Nu puteam
ajunge înaintea examenelor, dar dup\ fiecare reu[it\ mergeam [i-i
mul]umeam Sfintei pentru ajutorul primit.

S-a întâmplat ca fratele meu s\ vin\ din Spania, nu-l v\zusem de
[ase ani [i deplasându-ne în alt\ localitate, la p\rin]i, n-am avut timp

Icoan\ pictat\ de Marius Ghinescu,
[i donat\ de Aurelia Gherghe în 2011,

la împlinirea a 370 de ani
de la aducerea moa[telor

Sfintei Cuvioase Parascheva la Ia[i
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s\ merg la Mitropolie pentru a-i mul]umi Cuvioasei, a[a c\ examenul
urm\tor nu l-am promovat nici a treia oar\. Mi-am dat seama, cam
târziu, de ce mi s-a-ntâmplat asta [i am îndreptat gre[eala. Cu ajutorul
Sfintei, am sus]inut examenul de licen]\ în domeniul economic, spe-
cializarea finan]e [i b\nci. Pe timpul facult\]ii am mers [i m-am rugat
[i la multe m\n\stiri din ]ar\, am participat la câteva sfin]iri [i re-
sfin]iri de biserici din diverse localit\]i. Acum, împreun\ cu so]ia, mul-
]umesc Bunului Dumnezeu [i tuturor sfin]ilor pentru ajutorul primit.

Dumnezeu s\ ne ajute pe to]i!

Ilie C., Ia[i

* * *

Sfânta î]i împline[te sufletul

Ca student\ la Facultatea de Medicin\, am întâmpinat dificult\]i
în sus]inerea unor examene grele.

Anul acesta, al III-lea, m-am rugat la Sfânta Parascheva, citindu-i
acatistul. Am primit ajutorul ei [i vreau s\ spun tuturor elevilor [i
studen]ilor s\ aib\ încredere în minunile Sfintei. De acum înainte am
toat\ n\dejdea atât în privin]a termin\rii cu bine a studiilor, cât [i pentru
tot cursul vie]ii. Sfânta î]i curm\ gândurile rele [i î]i împline[te sufletul.

Îi sunt recunosc\toare pentru toat\ via]a, întrucât am sim]it milos-
tivirea [i ajutorul ei.

Alexandra-Delia

* * *

Note maxime

Rugându-ne la Sfânta Cuvioas\ Parascheva, am ob]inut nota 10 la
examene [i am reu[it s\ intr\m la buget, acolo unde ne-am dorit: Facultatea
de Medicin\ [i Farmacie, specializarea balneo-fiziokinetoterapie.

Mul]umim, Sfânt\ Cuvioas\ Parascheva, c\ te-ai rugat lui Dumnezeu
pentru noi [i ni s-au împlinit dorin]ele!

Alexandra [i Bogdan, F\lticeni

* * *
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Cuvioasa Parascheva este Sfânta care are grij\ de noi to]i, cei
care ne rug\m nu doar când avem o problem\, ci de fiecare dat\ când
putem [i când avem nevoie de lini[te.

Anul acesta, Sfânta m-a ajutat la proba de limba român\ de la
bacalaureat. Nu repetasem poezia lui Eminescu, dar, fiindc\ m-am
rugat mult în ultima perioad\, la examen, ideile îmi veneau, parc\
erau undeva a[ezate la rând, una dup\ alta, încât am scris trei pagini
[i jum\tate, iar notele de 9 [i 10. Acestea pot fi considerate adev\rate
minuni pentru care îi mul]umesc Sfintei.

Ana-Maria, 19 ani

* * *

Emo]ie

Eram student\ în anul al III-lea de facultate. De[i înv\]asem la
examenul planificat, când am ajuns în fa]a foii cu subiectele de tratat, m-a
cuprins o emo]ie puternic\, nu puteam s\ m\ concentrez [i m-am blocat.

Spre finalul timpului, am reu[it, pe scurt, s\ rezolv subiectele,
dar nu era suficient pentru a promova. Am predat lucrarea, apoi, f\r\
s\ m\ uit în dreapta sau în stânga, am plecat. Unde? La Cuvioasa, pe
care, a[a cum m-am priceput, am rugat-o s\ m\ ajute s\ trec examenul,
fiindc\ nu sunt o fiin]\ rea. Am sim]it în momentul acela o pace, o
senza]ie pl\cut\, niciodat\ tr\it\ astfel. A doua zi, eram promovat\.

De atunci, oricând vin în Ia[i, m\ simt datoare s\-i mul]umesc
Sfintei Parascheva.

Manuela, Tg. Mure[

* * *

S-a luminat mintea

În 1990, fiica mea s-a înscris la Facultatea de Automatic\ [i Calcu-
latoare din Ia[i. Dup\ ce au început examenele, am înso]it-o [i, fiindc\
nu cuno[team pe nimeni, am mers la Mitropolie s-o rog pe Sfânta
Parascheva s\-i lumineze mintea la examen.
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M-am a[ezat în genunchi la capul Sfintei, rugând-o, cu lacrimi,
timp de patru-cinci ore, dup\ care am plecat la facultate s\ v\d ce a
f\cut feti]a mea. Era acolo mare agita]ie între p\rin]i [i copiii care
discutau despre subiecte foarte grele la matematici. Într-un târziu,
apare fiica mea spunându-mi: „- Mam\, au fost foarte grele subiectele,
dar le-am f\cut pe toate; la început mi s-a întunecat mintea, îns\,
dup\ un timp, o Putere [i o Lumin\ de sus mi-au luminat mintea [i
am rezolvat toate problemele cu u[urin]\!”.

Acum, fiica mea este director în Ia[i, s-a c\s\torit, are un b\ie]el
[i este foarte milostiv\. Eu nu încetez a-I mul]umi lui Dumnezeu [i
sfin]ilor pentru tot ajutorul primit, rugându-m\ s\ ne ajute la mân-
tuirea sufletelor.

Costina, Buz\u

* * *

Locul meu nu era acolo...

Dup\ terminarea liceului, m-am rugat Sfintei Parascheva ca, atunci
când voi da la facultate, s\ m\ ajute s\ intru acolo unde-mi va fi locul.

Când a venit vremea, am dat admitere la Medicin\, crezând c\,
acolo, voi fi împlinit, ajutându-i pe oameni. Spre marea mea deza-
m\gire, nu am reu[it s\ intru la buget, de[i am fost foarte aproape.

Dup\ doi ani, mi-am dat seama c\, de[i îmi doream foarte mult,
locul meu nu era acolo. Acum sunt la o facultate în care m\ simt cu
adev\rat împlinit, am terminat primii doi ani cu media 10. Reu[esc
s\ m\ descurc doar cu banii din burs\, chiar îi mai ajut [i pe p\rin]ii mei.

Acum cred cu adev\rat c\ rug\ciunile Sfintei au dat roade, c\ci
minunile ei nu sunt doar pentru o clip\, ci dureaz\ în timp [i nu po]i
s\-]i dai seama decât atunci când sim]i c\ ai realizat ceva dorit în
timpul rug\ciunii.

Slav\ }ie, Dumnezeule, [i Sfin]ilor T\i!

Vasile

* * *
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Reu[it\ prin munc\ [i credin]\

În vara anului 2011, Dumnezeu mi-a dat r\bdare [i putere de a
munci mult pentru a reu[i intrarea la un liceu bun, dorit. În zilele
examenelor, stresul devenise starea mea obi[nuit\, dar am rugat-o pe
mama s\ mergem la Mitropolie în dimine]ile dinaintea desf\[ur\rii
probelor.

Ajuns\ la racla Sfintei, lacrimile au început s\-mi curg\ vorbindu-i
de dorin]a mea [i promi]ându-i c\, dac\ m\ va lumina la examene,
voi crede cu t\rie [i-i voi sf\tui pe to]i s\ fie buni cre[tini, c\ nu vor fi
dezam\gi]i.

Rezultatul este cel a[teptat: am luat 10 la ambele examene, astfel,
cu munc\ [i credin]\, dorin]a mi s-a împlinit...

Anonim\

* * *

S\ cerem ajutorul Sfintei

Mereu m-am rugat la Sfânta Fecioar\ Maria, la Sfânta Parascheva,
de aceea am avut parte de foarte multe minuni.

Dup\ ce am picat la prima sesiune de bacalaureat, la matematic\,
m-am rugat la Sfânta Cuvioas\, dar am muncit mult având [i speran]a
ascuns\ în sufletul meu c\ Sfânta îmi va fi al\turi. Am mers foarte
lini[tit\, f\r\ emo]ii [i cu foarte mult\ încredere. Am ob]inut o not\
nea[teptat de bun\. Îi mul]umesc Sfintei în care am avut deplin\
încredere. Important este s\ muncim, s\-i cerem ajutorul [i s\ credem
cu adev\rat în minunile ei.

Gina-Elena, Ia[i

* * *

Mul]umiri Sfintei Parascheva

În cei patru ani de facultate, Sfânta Cuvioas\ Parascheva mi-a
fost mereu sprijin [i mângâiere. Mi-a ajutat la examene, chiar când
nu mai aveam nici o n\dejde în reu[it\.
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La un examen dificil (o materie pe care nu reu[eam s-o asimilez),
înv\]asem bine doar un capitol [i tocmai acela mi l-a dat. Am tr\it
emo]ii, [tiindu-m\ incomplet preg\tit\ [i cam nesigur\ pe cele scrise.
Abia dup\ vreo trei s\pt\mâni, profesorul ne-a adus lucr\rile [i, consi-
derând c\ am copiat, m-a verificat. În mod obi[nuit, la emo]iile care
m-au cople[it atunci, n-a[ fi reu[it s\ r\spund corect la întreb\ri, dar
Sfânta, ocrotitoarea mea, mi-a ajutat [i am r\spuns peste a[tept\rile
mele.

Sfânta Cuvioas\ mi-a împlinit nu numai rug\ciunile, ci [i dorin]ele
înc\ neexprimate.

O singur\ dat\ nu m-a ascultat Sfânta Parascheva, pentru c\ nu-mi
era spre folos ceea ce eu ceream, ci ceea ce a urmat dup\ pronia cea
iubitoare de oameni a lui Dumnezeu [i pentru rug\ciunile Sfintei
Parascheva.

Slav\ lui Dumnezeu pentru toate [i mul]umiri Sfintei Parascheva!

Maria, Roman

* * *

Un 10 nea[teptat

Din frageda copil\rie, am crezut în Dumnezeu, de[i familia mea
nu frecventa biserica. Când eram în clasa a VI-a, m-am mutat cu
familia, de la Roman (ora[ul natal de care am fost ata[at\) la Ia[i. Cu
toate c\ m-a tulburat, oarecum, aceast\ mutare, totu[i, a venit bucuria
de a merge s\ m\ închin, mai des, la Cuvioasa Parascheva.

În clasa a VIII-a, m\ preg\team, intens, pentru admitere la liceu.
Întâmpinam dificult\]i la matematic\, dar m\ str\duiam s\ fac fa]\,
rugând-o [i pe Cuvioasa Parascheva s\ m\ ajute. Pentru a ne fami-
liariza cu atmosfera de examen, profesoara de matematic\ ne-a dat
teza pe foi sigilate. Dup\ desigilarea lor, profesoara a r\mas uimit\,
pentru c\ singura not\ de 10 era a mea.

Am avut un sentiment deosebit pe care nu l-am uitat nici azi,
pentru c\ a fost posibil totul datorit\ ajutorului de la Cuvioasa, la
moa[tele c\reia am îngenuncheat cu dragoste [i mult\ încredere.
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Sfânta ne-a ajutat, apoi, la liceu, la facultate, unde am luat licen]a
cu nota 9, pe timpul regimului comunist, când se înv\]a cu adev\rat.

De atunci, merg, aproape zilnic, la Cuvioasa, rugându-m\ cu copiii
mei care au rezultate mai bune decât mine la înv\]\tur\.

În toate problemele de via]\, de s\n\tate, cerem ajutorul Sfintei
Parascheva. Acum patru ani, aveam ni[te tulbur\ri care-mi d\deau
senza]ia c\ sunt foarte suferind\, dar, cu ajutorul rug\ciunilor, am
sc\pat doar cu produse naturiste.

Deci Cuvioasa Parascheva este grabnic ajut\toare!

Iulia-Silvia, Ia[i

* * *

Sfânta Parascheva – ocrotitoarea elevilor merituo[i

Depun m\rturie la sfintele moa[te c\ Sfânta Parascheva îi ocrote[te
pe elevii [i studen]ii merituo[i ori nedrept\]i]i.

Fiul meu, Mihail-Eugen, s-a calificat în 2006 la Olimpiada de
Matematic\ de la Ia[i, iar rezultatele i-au permis s\ participe la barajele
pentru Balcaniada de Matematic\. Fiind în concediu, am venit la Ia[i,
m-am rugat pentru el la moa[tele Sfintei, deoarece a fost ponegrit
public. Atunci n-am [tiut ceea ce am aflat peste câ]iva ani, c\ în anul
anterior a fost depunctat inten]ionat pentru a nu se califica pe ]ar\.
Ulterior în concurs a luat medalia de aur.

În anul 2009 am trecut special prin Ia[i s\-i mul]umesc Sfintei,
cu o floare. Când m-am întors am aflat c\ fiica mea, Ruxandra-Paula,
student\ la Arhitectur\, a primit bursa Erasmus, de un an, la o Facultate
de Arhitectur\ din Barcelona. Are talent, munce[te mult, dar nu credeam
c\ va fi aleas\ ea [i nu unul dintre copiii unor familii de arhitec]i.

Cred c\ studen]ii [i elevii pot fi la un examen într-o dispozi]ie
mai slab\ ori mai inspirat\. Dac\ într-adev\r merit\, prin rug\ciune
c\tre Sfânta Parascheva, vor fi mai puternici [i mai inspira]i, iar
nedrept\]ile vor fi compensate.

Ioan-Cristian Dumitrescu, Bucure[ti, septembrie 2011

* * *
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M\icu]a drag\

M\icu]a Parascheva m-a ajutat la lucrarea de diserta]ie la care
am muncit mult. Profesoara nu voia s\-mi accepte lucrarea, am întâmpinat
mari dificult\]i în comunicarea cu ea.

Dup\ ce m-am rugat la moa[tele Sfintei Parascheva, a fost posibil\
acceptarea lucr\rii mele.

Î]i mul]umesc din suflet pentru tot ajutorul, m\icu]a drag\!

Violeta, 25 de ani

* * *

Sfânta Parascheva ne vegheaz\ mereu

Am terminat un liceu cu profil umanistic la Bra[ov ca [ef\ de
promo]ie. Apoi am fost repartizat\ s\ lucrez undeva [i s\ fac naveta
zilnic. Dorind s\ urmez o facultate cu profil real din Ia[i, am înv\]at
mult pentru admitere. F\când o pauz\ de la înv\]at, am c\utat o biseric\
pentru a m\ reculege. Pa[ii mi i-au c\l\uzit Maica Domnului [i Bunul
Dumnezeu exact la Mitropolie.

Era pe înserat [i moa[tele Sfintei mi-au dat putere [i îndrumarea
s\ pot re]ine foarte multe informa]ii în timp foarte scurt. Am reu[it la
examenul de admitere, apoi de-a lungul anilor veneam la sfintele moa[te
s\ m\ rog.

Am terminat printre primii facultatea, iar Sfânta a continuat s\
m\ ajute. {i fiul meu a studiat tot aici informatica.

Sim]im cum Sfânta Parascheva ne vegheaz\ mereu.

Anonim\

* * *

O atingere ocrotitoare

Sfânta Parascheva m-a ajutat într-un moment în care aveam
nevoie de Puterea divin\. Venisem s\ m\ rog pentru reu[ita la examenul
de admitere la liceu.
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În timp ce st\team to]i în genunchi, cu capetele plecate urm\rind
aten]i rug\ciunile preotului [i murmurând sau spunând în gând [i noi
rug\ciunile, am sim]it o energie care m\ înc\lzea [i o atingere pe
cre[tetul capului.

Sigur c\ nu era nimeni în picioare în jurul meu, nimeni nu m-ar
fi putut atinge în acel moment. Pu]in uimit\ m-am uitat în jur, dar
am realizat c\ nu poate fi decât Sfânta care ne ocrote[te [i ne aude
rug\ciunile.

{tiu c\ Sfânta m-a ajutat, fiindc\ mul]umit\ ei am reu[it la examen
cu succes.

Ozana-Maria

* * *

Reu[it\ la examene

Eram într-o perioad\ foarte dificil\, aveam foarte multe [i grele
examene, se apropia licen]a. Au fost zile de stres [i nop]i nedormite.

Într-o zi, câteva colege îmi propun s\ mergem la Mitropolie la
Sfânta Parascheva.

Îmi doream de mult timp s\ ajung, dar parc\ m\ oprea cineva. M-am
hot\rât s\ merg indiferent de circumstan]e. M-am închinat rugându-m\
pentru reu[it\, iar Sfânta mi-a îndeplinit dorin]a: am trecut cu foarte
bine examenele, mi-am luat licen]a.

M.C.

* * *

Sfânta de la Ia[i – grabnic ajut\toare

A vorbi despre numeroasele minuni s\vâr[ite de Sfânta Cuvioas\
Parascheva este cea mai nobil\ misiune ce îmi revine, pentru c\ eu
am sim]it deseori ajutorul ei minunat. Un lucru este sigur: „Sfânta de
la Ia[i” – cum este cunoscut\ în popor, este grabnic ajut\toare dac\
rug\ciunile noastre sunt st\ruitoare.
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În 2001, fiind student în anul I, n-am prins cazare în c\min. N-am
rezistat la prima gazd\, ne-am îndreptat pa[ii spre Mitropolie, unde
am cerut insistent ajutorul Cuvioasei. Am sim]it o pace l\untric\ dup\
acatistul Sfintei [i dup\ stropirea cu agheasm\. Mama a oprit la
întâmplare o doamn\, care, zâmbind, ni l-a recomandat tocmai pe
fratele ei, pensionar în Ia[i. Sunt sigur c\ Sfânta Parascheva ne-a
adus-o în cale pe aceast\ doamn\, pentru c\ ne-am în]eles de minune
pân\ la sfâr[itul facult\]ii.

În iulie 2009 a avut loc o alt\ mare minune, când am dat examenul
de titularizare în înv\]\mânt. De[i m\ preg\tisem con[tiincios la toate
materiile, aveam mari emo]ii, pentru c\ eram 106 candida]i înscri[i
pe doar dou\ posturi. Cu toate acestea, m-am rugat din r\sputeri la
picioarele Sfintei, f\când ni[te promisiuni. Înainte de a intra în sala
de examen, am citit Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva [i al
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – purt\torul de biruin]\.

Odat\ cu venirea subiectelor, cu ajutorul Cuvioasei, orice emo]ie
a disp\rut [i am sim]it atâta putere, încât am scris timp de 4 ore – 24 de
pagini. Am ie[it îmbujorat [i cu adânc\ recuno[tin]\ fa]\ de Sfânta,
mai ales c\ era într-o [i de vineri, ziua ei.

Duminic\ m-a sunat o coleg\ spunând cu uimire c\ am luat 9,50,
a doua not\ pe jude]. Am izbucnit în plâns de bucurie. Am ob]inut
postul dorit [i m\rturisesc c\ [i ulterior s-au v\zut minunile Sfintei în
via]a mea: la vreme de necaz, de boal\, de întristare, de transfer.

Nu-mi r\mâne decât s\ m\ al\tur îndemnului Sfântului Apostol
Iacov rostind: „Apropia]i-v\ de Dumnezeu [i Se va apropia [i El de
voi. Cur\]i]i-v\ mâinile, p\c\to[ilor, [i sfin]i]i-v\ inimile, voi cei
îndoielnici” (Iacov 4, 8).

T. Gabriel-Dumitru, Pa[cani

* * *

Emo]ia întâlnirii cu Sfânta

Eram în clasa a V-a când am ajuns în Ia[i, venind dinspre F\lticeni,
la prima întâlnire cu Sfânta Cuvioas\ Parascheva. Eram la vârsta lipsit\
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de griji, când bunica mea m\ îndruma pe calea bisericii, f\cându-mi
cuno[tin]\ cu tainele credin]ei.

Înainte de a p\[i în Mitropolie, am auzit c\, atunci când ne întâlnim
cu Sfânta, s\ ne punem o dorin]\. Aveam atâtea dorin]e, încât nu le
puteam cerne pentru a-mi r\mâne vreuna mai important\.

Cu cât m\ apropiam mai mult de sfânta racl\, inima galopa, pentru
c\ niciodat\ nu mai întâlnisem un sfânt.

Ajuns\ lâng\ sfânta racl\, asupra mea se statornicise o adânc\
lini[te sufleteasc\. Sim]eam blânde]e, mângâiere, iar inima î[i potolise
goana [i gândurile s-au limpezit. I-am spus, simplu, dorin]a: s\ m\
îndrumi spre o facultate pentru a avea un loc de munc\ decent. Fiind
de la ]ar\, participam, adesea, la munca de câmp, iar mama îmi spunea,
mereu, s\ înv\] bine ca s\ nu trudesc, din r\sputeri, pe ogoare. Resursele
materiale erau, [i ele, limitate.

Anii s-au scurs, am absolvit liceul, apoi am decis s\ m\ preg\tesc
pentru Facultatea de Farmacie. Eram con[tient\ c\ trebuie s\ intru la
buget, pentru c\ altfel nu-mi permiteam, mai bine zis, nu mi-a[ fi
l\sat p\rin]ii la atâtea cheltuieli.

Cu o zi înaintea examenelor, am mers la a doua întâlnire cu
Sfânta, cerându-i ajutor. Dup\ ce am predat teza, împreun\ cu o coleg\,
am început s\ fac autoevaluarea. Îmi ie[ea doar 8,94, media unui test
gril\ care mi se p\rea c\-mi deschide un lung drum spre dezam\gire,
pentru c\ nu puteam atinge pragul bugetului. Lumea parc\ se întun-
eca pentru mine, orice vis p\rea distrus. Ajuns\ acas\, p\rin]ii m\
sus]ineau [i ap\rea o sclipire de speran]\.

A venit [i ziua verdictului: ob]inusem 9,19 [i eram ultima persoan\
de la buget. Am plâns de bucurie, dar a fost cea mai fericit\ zi, de
fapt o prim\ minune din via]a mea. Unii ar crede c\-i o banalitate,
dar nu este a[a, pentru c\ am sim]it ajutor de Sus, pentru care mul]u-
mesc enorm.

Sunt convins\: f\r\ Dumnezeu nimic nu-i posibil!

Anonim\

* * *
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Rememorare a „clipei” în Nava Sfânt\

Ast\zi, 5 iulie 2012, de ziua mea, a rânduit Bunul Dumnezeu s\
fiu în acest sfânt l\ca[, care, pentru mine, reprezint\ Nava Sfânt\ în
parcurgerea „clipei” pe acest p\mânt.

M\ v\d aici, cu peste 30 de ani în urm\, cu o v\lijoar\ în mân\ [i
cu speran]a reu[itei la examenul de admitere la facultate. N-aveam
unde g\zdui, dar pa[ii mei au fost purta]i aici. Am fost întâmpinat\
de o m\icu]\ care m-a luat, cu dragoste, în „casa” ei. La examen, am
reu[it a cincea pe list\; parc\ mi se deschideau toate în jur. Am avut
de pu]ine ori în via]\ sentimentul plutirii pe norul cel luminos, ca
atunci.

Nu cred s\ fie cineva care s\ nu vin\ cu dragoste [i smerenie la
sfintele moa[te, n\dejdea noastr\ a tuturor.

Eugenia, Suceava

* * *
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Baldachinul, racla [i iconostasul Sfintei Cuvioase Parascheva,
din Catedrala Mitropolitan\ – Ia[i
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