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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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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


