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Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

Sfânta Cuvioas\ Parascheva
(14 Octombrie)

Sfânta Parascheva s-a n\scut `n anul 1025 `n satul Epivata, ast\zi,
Selim Pa[a, o localitate din Turcia. ~n popor i se mai spune [i Sfânta
Vineri, Vinerea Mare sau Vinerea celor 12 Vineri.
Din p\cate, nu se p\streaz\ informa]ii referitoare la familia sfintei.
Din tradi]ie, se cunoa[te doar c\ mama sa se numea Sofia [i tat\l
Nechita, iar fratele ei se numea Eftimie [i va ajunge episcop de
Madit (Turcia), dup\ mai bine de treizeci de ani de nevoin]\ `ntr-o
m\n\stire din Constantinopol.
Via]a [i faptele sale au fost apreciate de `nsu[i `mp\ratul Vasile
al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). ~ntr-un cuvânt, de Curtea imperial\ a Constantinopolului.
De[i nu avem informa]ii legate de [colile pe care le-ar fi urmat
sfânta, `nclin\m s\ credem c\ nu i-au fost str\ine [colile cunoscute
ale vremii din Constantinopol, care se afla la numai 50 km sud-vest
de Epivata. Mai ales c\ sfânta f\cea parte dintr-o familie destul de
`nst\rit\.
Ini]ial, p\rin]ii ei au vrut s\ o c\s\toreasc\. ~ns\ ea – din dorin]a
de a evita propunerea p\rin]ilor, pe de o parte, iar pe de alta, fiind
urm\rit\ de cuvintele Mântuitorului, pe care le-a auzit, când avea
doar zece ani, `n cadrul unei Sfinte Liturghii: „Oricine voie[te s\
vin\ dup\ Mine s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze
Mie” (Marcu 8, 34) – a p\r\sit casa p\rinteasc\ [i s-a retras, cel mai
sigur, dup\ ce s-a `nchinat `n bisericile din Constantinopol [i, respectiv,

7

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva

`n Biserica „Sfintei Eufimia” din Calcedon, la M\n\stirea Maicii
Domnului din Heracleea Pontului (ast\zi Eregni).
Dup\ cinci ani de nevoin]\ `n aceast\ m\n\stire, a plecat la Ierusalim
s\ se `nchine la Locurile Sfinte. Nu s-a mai `ntors la M\n\stirea
Maicii Domnului din Heracleea Pontului, ci a r\mas `ntr-o m\n\stire
de maici din pustia Iordanului, tr\ind dup\ pilda Sfântului Ioan
Botez\torul, a Sfântului Ilie Tesviteanul [i a Sfintei Maria Egipteanca.
~ns\ `ntr-o noapte, pe când avea 25 de ani, i s-a ar\tat un `nger `n
vis care i-a spus s\ lase pustia nevoin]elor duhovnice[ti [i s\ se
`ntoarc\ `n patria sa. ~n drum spre Epivata, s-a oprit la Constantinopol, pentru a se `nchina `n Sfânta Sofia [i `n Biserica Acoper\mântului Maicii Domnului din Vlaherne. Apoi [i-a continuat drumul
spre cas\, urcând `ntr-o corabie. Se spune c\ `n timp ce c\l\toreau s-a
stârnit o furtun\ puternic\, `ncât to]i credeau c\ vor pieri `neca]i.
Atunci Cuvioasa Parascheva nu [i-a pierdut n\dejdea `n Dumnezeu
[i `ndat\ a strigat: Kali kratei (mult curaj). De aici se pare c\ se trage
numele acelui loc, Kallicrateia, ast\zi Mir Marsinan, aflat pe ]\rmul
Golfului Athira, `n partea de sud-est a Traciei, unde s-a construit
monumentul [i Biserica Sfintei Parascheva.
Potrivit tradi]iei, ajuns\ `n Epivata, Sfânta Parascheva s-a implicat `n nenum\rate activit\]i filantropice, `ntemeind un c\min pentru
s\raci, orfani, v\duve [i suferinzi. De altfel, ajutorarea s\racilor f\cea
parte integrant\ din via]a sfintei, având `n vedere aceea c\ de copil\
`[i `mp\r]ea h\inu]ele cu cei lipsi]i, fiind cunoscut\ [i apreciat\ pentru
faptele ei de milostenie.
O alt\ tradi]ie spune c\ ea ar fi venit `n Kallicrateia, purtând de
grij\ Bisericii Sfin]ilor Apostoli; acolo [i-a continuat nevoin]ele duhovnice[ti, petrecând doi ani ca o str\in\ [i necunoscut\ de nimeni.
Epuizat\ de suferin]\ [i de nevoin]\, Sfânta Parascheva, la numai
27 de ani, s-a str\mutat la l\ca[urile de veci. A fost `nmormântat\ pe
malul M\rii Marmara, aproape de Kallicrateia.
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Inscrip]ia din firida `n care au stat moa[tele istorise[te pe scurt
firul evenimentelor care au avut loc cu acel prilej.
~n 1888, `n timpul lucr\rilor de restaurare a bisericii, lucr\ri `ncepute `nc\ din 1884, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost
mutate `n paraclisul amenajat `n Sala gotic\. Din p\cate, `n noaptea
celei de-a doua zile de Cr\ciun a anului 1888, paraclisul a luat foc de
la o lumânare nesupravegheat\. De[i racla a ars `n `ntregime, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au r\mas neatinse. Ceea ce a mai
r\mas din racl\ se p\streaz\ `n `nc\perea arhivei Mitropoliei Moldovei.
~n urma incendiului, la `nceputul anului 1889, moa[tele sfintei
au fost mutate `n Catedrala Mitropolitan\. Din unele `nsemn\ri afl\m
c\, de la acea dat\, moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva au p\r\sit
Catedrala numai `n dou\ rânduri.
Prima dat\ `n 1944, `n luna martie, când din cauza r\zboiului
moa[tele trebuiau protejate; `n acest scop se rânduise a fi duse la
M\n\stirea Govora, unde au fost duse [i moa[tele Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava. ~ns\ racla s-a oprit pentru [ase luni la M\n\stirea
S\murc\[e[ti, ctitoria Vornicului Constantin S\murca[ [i a so]iei sale
Zoe, de lâng\ Bucure[ti, dup\ care au fost readuse la Ia[i.
Iar a doua oar\, `n vara anului 1947, `n care seceta [i foametea au
atins un nivel dramatic, când s-a organizat o procesiune cu moa[tele
Sfintei Parascheva prin satele `ncercate de aceast\ nenorocire din
jude]ele Ia[i, Vaslui, Bac\u, Neam] [i Suceava. Procesiunea a `nceput
pe 10 iunie [i a durat pân\ spre sfâr[itul lunii august, când racla cu
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva a revenit `n Catedrala Mitropolitan\. Procesiunea a fost `nso]it\ [i coordonat\ de arhimandritul
Teoctist Ar\pa[u, care a devenit mai târziu mitropolit [i patriarh,
precum [i de unii din Ia[i. De atunci, moa[tele Sfintei Parascheva nu
au mai p\r\sit ora[ul Ia[i.
Sinaxarele mai cuprind [i alte sfinte care poart\ numele de Parascheva, cum ar fi Sfânta Muceni]\ Parascheva – pr\znuit\ la 26 februarie,
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care a fost martirizat\ `n timpul lui Nero (54-68); Sfânta Muceni]\
Parascheva-Piatni]a, pr\znuit\ la 28 octombrie, care a fost martirizat\ `n timpul lui Diocle]ian (284-305); Sfânta Parascheva de la
Polo]k, numit\ `n Apus Praxeda, fiica cneazului Vasile Rogvolod,
care a tr\it `n secolul al XIII-lea [i a fost martirizat\ la Roma; [i Sfânta
Muceni]\ Paraschevi, pr\znuit\ la 26 iulie, care a fost martirizat\ `n
timpul lui Antonin Piul.
De re]inut este faptul c\ nici o biseric\ din ]ar\ – [i nu numai –
nu a primit p\rticele din moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva de la
Ia[i, ele p\strându-se intacte, fiind `nvelite [i `ntr-o pânz\ de in, sigilate,
`nc\ din 1641, de `ns\[i mâna mitropolitului Varlaam, `n prezen]a domnitorului Vasile Lupu.
Sfânta Cuvioas\ Parascheva este o sfânt\ f\c\toare de minuni.
Cea mai mare minune a sfintei este `ns\[i pream\rirea trupului ei cu
darul neputrezirii, al vindec\rii de boli incurabile [i al izb\virii de
multe nevoi, necazuri [i primejdii.
Pelerinii `nchin\tori pot da m\rturii `n acest sens.
Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor
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Tuturor vom spune minunile tale!
În inima ora[ului Ia[i se afl\ Catedrala Mitropolitan\ care ad\poste[te moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
[i a tuturor celor care, cu credin]\, cer ajutorul ei.
Cuvioasa, o fecioar\ care a trecut la Domnul la vârsta de 27 de
ani, L-a iubit atât de mult pe Hristos, încât L-a rugat s\ nu mai plece de
la ea. Hristos a r\spuns rug\ciunilor ei, binecuvântându-i trupul cu
prezen]a harului f\c\tor de minuni chiar [i dup\ moarte.
Ea este mult folositoare prin faptul c\ d\ruie[te lumina lui Hristos
sub forma vindec\rilor miraculoase, sfin]ind, izvorând mir, împlinind
ruga tuturor celor care cred în binecuvântarea Domnului prin sfin]ii S\i.
Timpul petrecut lâng\ sfintele moa[te mi-a dat prilejul s\ constat
o afluen]\ impresionant\ de oameni, de diferite vârste [i profesii, din
]ar\ [i din str\in\tate, care, cu lacrimi smerite, cereau Sfintei rezolvarea problemelor cu care se confruntau. Mul]i dintre ei reveneau,
mul]umindu-i pentru ajutorul dat, plângând de fericire; al]ii plecau
cu speran]a c\ ocrotirea Sfintei nu va întârzia.
Este incontestabil faptul c\ aceast\ mul]ime de pelerini constituie
o m\rturie a minunilor pe care Cuvioasa Parascheva le-a s\vâr[it ca
r\spuns la cerin]ele lor sincere, adeseori pline de durere, dar motivate,
cu smerenie, de n\dejdea în binefacerile ei. Aceste fapte minunate
descoper\ pedagogia divin\ a Sfintei Treimi, pronia lui Dumnezeu
fa]\ de crea]ia Sa.
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Fericirea celor care au sim]it binecuvântarea harului adevere[te
c\, în esen]a minunii, „se afl\ Cineva mai tare decât vântul, decât focul,
decât potopul, boala [i moartea”1.
Prin intermediul minunilor mijlocite de sfin]i, Dumnezeu cheam\
pe oameni la starea de sfin]enie, în virtutea cre\rii lor dup\ chipul
S\u (Facerea 1, 26-27). Este o invita]ie spre asem\narea cu Dumnezeu, spre actualizarea realit\]ii ontologice a omului, exprimat\ tainic
în Psalmul 81, 6: „Eu am zis: «Dumnezei sunte]i [i to]i fii ai Celui
Preaînalt»”. Acest progres spiritual înseamn\ înnoirea omului, chemarea de a vie]ui ve[nic cu Mântuitorul, sfânt [i des\vâr[it în El2.
Prin lucrarea harului divin „«eu-l» sfin]ilor dobânde[te o transparen]\ tot mai mare pentru Hristos [i pentru semenii lor”3.
Astfel, abunden]a binefacerilor Sfintei Parascheva îi atrage pe
oameni la ea, transformându-i din oameni trupe[ti în oameni duhovnice[ti, izb\vindu-i, astfel, de ne[tiin]\ duhovniceasc\, uitare [i nep\sare4.
Sfânta, ca model al umanit\]ii celei noi, ne înva]\ c\ numai cel
ce tr\ie[te în Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este om adev\rat, iar
acest lucru este o necesitate pentru a deveni precum „Hristos-Cuvântul lui Dumnezeu, prin har”5.
1

Sfântul Nicolae Velimirovici, „O sut\ de versiuni despre minuni scrise în
M\n\stirea Sfântul Ioan Botez\torul (Iovanic, Serbia)”, în Sfântul Vasile al Ostrogului.
Via]a [i minunile. T\m\duitorul celor cu min]ile bolnave, traducere de Andreea
St\nciulescu, Editura Egumeni]a, Gala]i, 2011, p. 352.
2
Cf. Prof. N. Chi]escu, „Sfântul Duh Sfin]itorul. Lucrarea Lui în Biseric\ [i în
lume”, în volumul Îndrum\ri misionare, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 371.
3
Ibidem.
4
Cf. Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\. Despre cei ce-[i închipuie c\ se îndrept\]esc din fapte, traducere din limba greac\ veche [i note de
Pr. Prof. Dr. D. St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2010, pp. 103-105.
5
Mitropolitul Ierotei al Nafpaktei, O noapte în pustia Sfântului Munte. Convorbiri cu un pustnic despre rug\ciunea lui Iisus, traducere din limba greac\ de
C\lin Cosma, Editura Predania, Bucure[ti, 2006, p. 190.
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În al doilea rând, aceste m\rturii vor fi un bogat material misionar
în slujba p\storilor de suflete, care, prin citarea lor în cadrul predicilor [i catehezelor, vor spori credin]a în sufletele credincio[ilor,
îndemnându-i la sfin]enie, în vederea câ[tig\rii Împ\r\]iei cerurilor.
Prezen]a acestei c\r]i în casele enoria[ilor din parohii, în chiliile monahilor din m\n\stiri, în [coli [i orfelinate, în spitale [i aziluri, în
unit\]i militare [i penitenciare, în [coli [i biblioteci, va constitui un
imbold spre tr\irea cre[tin\ autentic\, spre rug\ciune permanent\
adresat\ Sfintei Parascheva [i tuturor sfin]ilor, pentru a primi har în
urcu[ul duhovnicesc.
De asemenea, aceste m\rturii vor ajunge, prin pronia divin\, la
oamenii care nu au cunoscut înc\ bun\tatea, blânde]ea [i milostivirea Sfintei Parascheva.
Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. M\rturii ale închin\torilor este expresia recuno[tin]ei [i cinstirii acordate de oamenii de
pretutindeni acestui izvor nesecat de daruri trupe[ti [i suflete[ti, care
este Mult Milostiva Parascheva.
Protosinghel Valerian Radu
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La moa[tele Sfintei Parascheva
Omul ap\sat de povara grijilor materiale p\[e[te cu greu pe c\rarea
îngust\ [i anevoioas\ care duce la mântuire. Ezit\, se poticne[te [i,
dac\ nu implor\ sprijinul sfin]ilor, este tentat s\ porneasc\ pe c\ile
b\t\torite ale patimilor în[el\toare.
În infinita Sa în]elepciune, Dumnezeu a rânduit ca moa[tele
sfin]ilor s\ fie r\sp=ndite, ca nepre]uite daruri, în toat\ lumea cre[tin\.
Prin prezen]a la Ia[i, în Catedrala Moldovei, a moa[telor Sfintei
Parascheva, noi, românii ([i nu numai), am dobândit o vistierie duhovniceasc\ f\r\ de pre], un etern izvor de ajutor, atât în alungarea
p\mânte[tilor ispite, în dep\[irea dificult\]ilor materiale, a suferin]elor trupe[ti, cât [i în r\stignirea numeroaselor patimi.
În sfânta catedral\ s-au rostit, de-a lungul vremii, rug\ciuni cât
nisipul m\rilor: în gând, în [oapt\, în duioase gesturi de smerenie, în
stropi fierbin]i de lacrimi, în glas de acatist, în ar[i]a privirilor pierdute, în suspine disperate, individuale sau colective.
A auzit Cuvioasa Parascheva rug\ciunea tuturor, d\ruind, dup\
taina rânduielilor divine, flori ale bucuriilor imediate sau mai îndep\rtate, ca ni[te cununi ale r\bd\rii. Aici, s-au ad\pat cu putere [i
speran]\ orfani, v\duve, studen]i, so]ii înl\crimate, purtând jugul
c\sniciei împletit cu durere, suferinzi în haina disper\rii sau a resemn\rii, nedrept\]i]i osândi]i de semenii lor, tineri c\s\tori]i dorindu-[i
copii, nevinova]i cople[i]i de mrejele vr\jma[ului [i acoperi]i de
stropii prea fierbin]i ai stresului zilnic.
To]i cei care au alergat la „buna sf\tuitoare”, „mâna vindec\rii”,
„liman lin [i neînviforat”, „turnul biruin]ei”, în fiecare an, pe 14 octombrie, ascult\ chemarea inimii, rev\rsându-se în râul de pelerini. În
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pofida multor obstacole, pelerinii î[i exprim\ lâng\ sfintele moa[te
recuno[tin]a, se înt\resc cu „hrana duhovniceasc\”, se simt mai boga]i
lâng\ acest „m\rg\ritar nepre]uit”, apoi se întorc acas\, „propov\duind cu m\rire [i cânt\ri toate minunile” dobândite ca ni[te flori
tainice, ivite dintr-un „crin r\s\dit în gr\dina cea de sus”.
La moa[tele Sfintei Parascheva, „trandafir neatins de viermele
trufiei”, rug\torii vor fi mereu ca un râu ce î[i întoarce valurile de
mul]umire c\tre „izvorul vie]ii [i al milostivirii”. Ei, închin\torii, îndemna]i de scânteia con[tiin]ei, nu vor da uit\rii promisiunile f\cute:
s\-[i spele haina patimilor, s\ fie mai genero[i, s\ îngenuncheze citind,
cât mai des, acatistul Sfintei, cea „vrednic\ mijlocitoare c\tre Domnul”.
Prof. Maria Olaru, Ia[i

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

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

Simplitate pierdut\

Sfânt\ Parascheva, scriu aceste rânduri ca s\-]i mul]umesc pentru ajutorul dat. Acolo, la Mitropolie, se cere s\ scriem despre cum
ne-ai ajutat tu (...) [i nu pot r\mâne indiferent; altfel, m-ar mustra
con[tiin]a sau chiar tu. Dac\ va fi de folos vreun cuvânt de aici,
îndrum\-mi peni]a.
Am cunoscut-o pe Sfânta Parascheva în împrejur\ri grele.
Aveam 17 ani, eram elev în clasa a XI-a (...). Abia ie[isem din spital.
De fapt, urma un lung [ir de intern\ri repetate [i investiga]ii (...);
dureri îndelungate îmi limitau, efectiv, mi[carea fizic\. Încet, mi s-a
dezvoltat sentimentul de fric\. O fric\ tare [i mare; pur [i simplu
19
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m\ apropiam de Sfânt\ [i plângeam. Plângeam foarte mult, cu inima
plin\ de bucurie. Plângeam mai mult când durerile nu încetau [i m\
deranjau în copil\ria mea. Strângeam tare, tare piciorul raclei sale [i
m\ încordam s\ simt rug\ciunea mea. {tiam c\, dac\ rug\ciunea nu e
sim]it\, degeaba o fac. Uneori n-aveam nici batist\ la mine, îmi curgea
nasul, [i-mi murd\ream mânecile hainelor, pentru c\ alt\ solu]ie nu
era. M\ sim]eam un privilegiat, un mare om, c\ stau acolo, în genunchi,
la capul Sfintei. M\ întrebam de ce lumea st\ la rând, când, uite, eu
sunt atât de aproape de ea. {i m\ ridicam de acolo atât de u[or [i u[urat!
Plecam spre [coal\, apoi, în drum, treceam [i pe la „Sfin]ii Trei
Ierarhi”. Nimeream la Sfânta [i Dumnezeiasca Liturghie. {edeam de
fiecare dat\ în spate, în genunchi, o vedeam pe Maica Domnului din
altar cu Pruncul în bra]e [i mi se p\rea c\ îmi cânt\ îngeri de la
stran\. La 9 începeam orele.
A[a am ]inut-o un an. Au urmat alte dureri, intern\ri repetate, interven]ii chirurgicale, extern\ri. Am terminat liceul, apoi facultatea,
[i am început s\ lucrez. Acum... îmi vine greu s\ mai plâng. Trec pe
lâng\ cer[etori [i nu le mai dau borcane cu bor[; ori, dac\ trec, cânt\resc darul meu [i judec fa]a omului.
Acum stau la rând la Cuvioasa [i... citesc din acatistul ei. Ajung
la racl\ [i primul lucru pe care-l fac este s\ apuc piciorul de metal al
raclei [i s\-l strâng puternic [i nu-mi vine s\-i mai dau drumul [i-i
mul]umesc Cuvioasei pentru ajutorul dat atunci. Abia apoi m\ rog
pentru altceva. {i m\ uit la capul ei [i rev\d locul, dar pe mine nu m\
mai v\d curat, naiv, simplu. }in strâns piciorul raclei [i vreau s\ nu-i
mai dau drumul, pentru c\ nu mai pot întoarce timpul, pentru c\ am
pierdut simplitatea, iar acum m\ st\pâne[te p\catul.
Acum nu mai aud îngeri la „Trei Ierarhi” [i nu mai stau în spatele
bisericii, ci în fa]\.
Atunci puteam sta o or\ la racla Cuvioasei s\ plâng, acum nu
rezist zece minute s\-i mul]umesc!
Simplitate pierdut\.
C\t\lin P., 27 ani, Ia[i

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

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

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

Sunt profesor pensionar. Îmi amintesc de tat\l meu, care dup\ 18
luni de spitalizare din cauza cancerului de ficat, a ajuns în moarte
clinic\. Familia mea a fost chemat\ s\-l ia acas\ de urgen]\, cu
câteva clipe înainte de a ajunge la morg\.
În timp ce tat\l meu era plâns de familie, în salon intr\ bunicul
meu (socrul celui aflat între via]\ [i moarte moarte) cu o bucat\ de
vat\ sfin]it\ de la Cuvioasa Parascheva [i f\r\ s\ se jeneze de prezen]a
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Mama nu s-a conformat situa]iei [i, la insisten]ele ei disperate, a
r\mas la sec]ia de terapie intensiv\, cu crize comi]iale foarte dese,
dou\ lame de hematom cranio-cerebrale, paralizie pe partea dreapt\
[i febr\ foarte mare.
Zilele treceau [i despre starea tat\lui nostru nu aflam nimic încurajator. De[i neîncrez\tori, la insisten]ele noastre [i ale altor persoane care nu s-au îndoit c\ Dumnezeu face minuni prin sfin]ii S\i,
medicii s-au implicat cu toat\ dragostea [i d\ruirea.
Când l-am v\zut prima oar\ pe tata la reanimare, legat de mâini
[i de picioare, cu privirea pierdut\, nu am putut decât s\ ne înfior\m
[i s\ strig\m înl\untrul nostru la prietena de tain\ a copil\riei noastre,
Cuvioasa Parascheva. În acele momente, am realizat c\ tata st\tea pe
patul de la geam, cu capul spre Mitropolie. Detaliul acesta, nesemnificativ în aparen]\, a fost mângâierea cea mai mare de atunci din
partea Cuvioasei, semn c\ îl are sub ocrotire. O strigam cu glas tare,
cât s\ aud\ [i tata [i sim]eam cum se lini[te[te. Era confirmarea cert\
c\ ea se afla lâng\ noi. Ne-a umplut sufletele de speran]a c\ totul va
decurge bine, îns\ eram con[tien]i c\ va fi nevoie de mult\ r\bdare,
rug\ciuni [i dragoste.
Zilnic mergeam s\-i cerem ajutorul mângâietoarei noastre în suferin]\ lâng\ sfânta racl\. Mama a cunoscut un p\rinte care a sf\tuit-o
s\ citeasc\ zilnic Acatistul [i Paraclisul Sfintei [i i-a d\ruit o batist\
pus\ pe mâinile Cuvioasei, pentru bolnav. În fiecare zi se cuno[tea
un mic progres, semn c\ Sfânta lucra cu o fine]e dumnezeiasc\.
A fost o perioad\ grea, cu nevoie de mult\ rug\ciune [i credin]\,
o perioad\ când Dumnezeu ne-a încercat dragostea pe care i-o purt\m,
pentru c\ au fost momente de team\, de îndoial\, de renun]are în
lupta de a-l salva. Îns\ pe toate le-a biruit dragostea [i rug\ciunea; s-au
rugat mul]i oameni: duhovnicul, ob[tea de maici, p\rin]i [i cunoscu]i
care ne-au pomenit la rug\ciuni.
Cuvioasa a lucrat atât de tainic, umplându-ne sufletul de mângâiere, de dragoste [i de speran]\, înt\rindu-ne, totodat\, pentru cele
ce vor urma. Ne preg\tea suflete[te, ne încerca [i nu ne puteam da
seama de starea în care îl vom g\si pe tata.
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Ea nu s-a dezmin]it nici în ziua cea mai grea, când s-a hot\rât o
interven]ie chirurgical\ la cap pentru extirparea unui hematom. Opera]ia a avut loc dup\ o noapte de agita]ie continu\ pentru pacient,
concomitent cu o noapte de rug\ciune la m\n\stirea de maici. Doamna
doctor, care atunci când a început opera]ia era îngrijorat\, la sfâr[itul
ei era zâmbitoare, neputându-[i explica cum de opera]ia a decurs atât
de u[or.
Nu ne îndoiam nici o clip\ c\ Sfânta a lucrat astfel încât tata diminea]\ era foarte lini[tit, ascult\tor [i plin de curaj, iar mâna doamnei
doctor a fost purtat\ de mâna Cuvioasei. Astfel totul a decurs nea[teptat de bine.
Nu dup\ multe zile, a început s\ se comporte aproape normal, s\-[i
aminteasc\ trecutul dinaintea accidentului [i s\ fie con[tient de prezent.
P\rintele ne-a atras aten]ia înc\ de la început s\ nu uit\m de
minunea ce s-a petrecut, îns\ Cuvioasa a avut grij\ de acest lucru,
l\sând o cicatrice [i o dificultate în vorbire.
La aproximativ doi ani, ne plec\m, smeri]i, în fa]a Preacuvioasei
noastre Maici, mult milostivei Parascheva, mul]umindu-i pentru toate
minunile de care ne-a învrednicit, [i o rug\m s\ ne poarte de grij\
nou\ p\c\to[ilor în continuare.
„Slav\ lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat nou\”, mul]umiri
p\rintelui duhovnic [i celorlal]i rug\tori [i ostenitori care s-au f\cut
p\rta[i în purtarea acestei sarcini.
Mul]umiri Domnului [i în special Cuvioasei pentru timpul pe
care ni l-a mai l\sat de tr\it.
Ana-Maria [i Simona Gene[

***
Respira]ia iubirii lui Dumnezeu

În 1997, în urma unei radiografii pulmonare, mi s-a pus diagnosticul de TBC, fiind trimis\ la Policlinica de Pneumoftiziologie
din Ia[i, pentru investiga]ii am\nun]ite.
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