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Na[terea, casa p\rinteasc\
[i meleagurile natale
ragi copii, vreau să vă descriu de aici, de la faţa locului,
colţul de rai în care s-a născut prunca Parascheva şi vă
invit să citiţi şi printre rânduri şi printre gânduri, iar
aşa, împreună, să descifrăm din tainele acestor locuri mirifice.
Lumină serafică se împrăştie deasupra Mării Marmara şi în
Golful Cornul de Aur: soarele se scaldă în apa cristalină,
aruncând reflexe aurii peste marmura albă ca neaua din care se
ctitoresc de la sine, în adâncimea mării, castele, munţi şi şesuri.
Aici este raiul vietăţilor marine. Ţărmul este înalt şi stâncos, iar
natura luxuriantă de pe coasta colinei satului Epivat1 pare
ruptă din cer cu tot cu pajişti şi flori, livezi şi păduri. Această
regiune se numea cândva Trada2.
De la poalele colinei şi până sus, prin poieni, pe stâncile de
marmură milenară, scobite de vreme şi umplute cu aluviunile
aduse de pârâiaşele născute din ploi torenţiale, ce se formează
de obicei iarna, sămânţa a rodit. Vezi şi nu-]i vine să crezi că
acolo cresc flori de colţ, cactuşi, muşchi, licheni, o mulţime de
plante care te întâmpină cu îndrăzneală, părând a-]i spune:
1
2

Toponimul Epivat, adică loc înalt, derivă din grecescul „a urca”, „a se înălţa”.
Toponim care aminteşte de traci. Aici locuiau greci, vlahi şi alte neamuri.
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„Bun venit!”. Coborând de pe munte cu dorinţa de a urca iarăşi
şi iarăşi, găsim case ce se pierd în peisajul de nedescris, mai
presus de cuvinte.
Aici, Sofia şi Nechita primiseră moştenire o casă mare, cu
odăi multe, un adevărat castel, cu o verandă în care razele
soarelui inundau sufletele cu nuanţe şi tonuri asemenea unui
curcubeu, iar Duhul Sfânt însufle]ea permanent acest spaţiu.
Casa era clădită pe o stâncă, păstrând cu sfinţenie arhitectura
vremii şi a locului. Împrejurul casei, livezile se prindeau ca într-o
horă, iar mireasma florilor şi a fructelor se impregna în tot ce
întâlnea în cale. Lămâi, portocali, curmali, bananieri, laolaltă cu
oleandri şi palmieri, ţineau umbră potecilor şi caselor. Păsările
cerului împrumutau culorile florilor pentru a-şi împodobi penajul. Pe terasele în trepte, livezi de măslini înnobilează colina
ce străjuieşte acest paradis. Mai sus încep pădurile cu copaci fel
de fel, cei mai mulţi scunzi, cu scoarţa groasă, coroana stufoasă
din frunze mici şi cerate, ca să reziste în bătaia soarelui. În păduri sunt şi arbori veşnic verzi, xerofiţi (esenţe lemnoase specifice
acestor zone): stejari de plută, stejari veşnic verzi, pini de Alep,
cedri de Liban şi chiparoşi falnici ce amintesc de Psalmul 103: „Locaşul cocostârcilor în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile – scăpare iepurilor”. Animalele sălbatice fug de
ici colo, ascunzându-se de privirile curioase. În păduri copacii
se îndemnau între ei ca şi cum ar fi fost o familie numeroasă. Din
când în când, câte un incendiu pârjolea totul în cale şi rămâneau
doar câţiva copaci arşi pe jumătate, care îşi păstrau seminţele.
Se zice că Dumnezeu trimitea îngerii lucrători, care împrăştiau
seminţele copacilor prin cenuşa prielnică rodirii şi creşterii rapide.
De aceea, aici pădurile se regenerau văzând cu ochii.
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Botezul cu îngeri
ortocalii din livada care împrejmuia casa părintească
răspândeau parfum de flori şi de fructe. Muguri de
flori îmbobocite se desfăceau şi petalele zburau una câte
una, până ce rodul se ivea, iar când acesta dădea în pârg, alte
flori veneau la rând şi tot aşa, încât acolo părea că se ascundeau
heruvimii şi serafimii trimişi de Dumnezeu să vegheze şi să
cânte la botezul copiilor.
Părintele Damian a dat de veste că în duminica ce va să vină
se va săvârşi Taina Botezului pruncei Parascheva. Copiii din
Epivat s-au îmbrăcat în straie de bucurie şi dis-de-dimineaţă au
dat fuga la biserică, pentru ca, împreună cu ceilalţi enoriaşi, să
primească o nouă creştină în sânul Bisericii. Când a apărut alaiul, cu prunca înfăşată în straie tivite cu fir de aur şi de argint,
ţinută în braţe de naşii cinstiţi, unii trimişi de patriarh, iar alţii de
împărat, preoţii i-au întâmpinat în pridvor şi au început rânduiala slujbei. Sfântul Apostol Pavel spune: „Să lepădăm dar
lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii”
(Romani 13, 12). Soborul de preoţi, în care slujea şi părintele
Sebastian, bunicul pruncei, a început săvârşirea Tainei Botezului.
Cu veselie cerească, copiii au înconjurat cristelniţa, împodobită cu dantele, broderii şi petale de trandafir. Ei cântau
împreună cu heruvimii şi serafimii şi s-au înspăimântat când

VI

Am tr\it o noapte-n rai
ra noapte adâncă atunci când mama Sofia a auzit cum
Parascheva stă la sfat cu cineva. A deschis uşa la camera
copilei şi, nevăzând pe nimeni, a întrebat-o:
— Parascheva, cu cine vorbeai mai devreme?
— Mamă, am trăit o noapte-n rai! M-am trezit într-o livadă,
unii pomi erau înfloriţi, iar alţii plini de roade. Un râu curgea
prin livadă şi o împrospăta, păsările roiau prin pomi, iar în zare
se desluşea o mănăstire şi se auzea ecoul clopotelor. Îngerul
meu păzitor mă striga într-acolo. Nici nu pot, mamă, să-ţi explic strălucirea raiului! Se părea că în acea mănăstire era o ceată
de monahii împărţită în triade, precum îngerii.
— Parascheva, poate a fost un vis trecător, hai să ne închinăm împreună ca Dumnezeu să-ţi limpezească mintea.
Mamă, am intrat şi eu ucenică acolo şi mă simţeam minunat.
Măicuţele făceau pravila şi erau luminoase – aveau aură împrejurul capului, aşa cum au sfinţii. Lacrimile rugăciunii curgeau
şuvoi pe chipurile lor, încât şi hainele le erau spălate de acestea.
Speriată, m-am trezit, am sărit la colţul cu icoane şi în genunchi
strigam: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătoasa”. Atunci, un glas de îngeri mi-a
răspuns: „Parascheva, îţi descopăr raiul pentru că îl vei dobândi”.

IX

Copil\ria petrecut\ în M\n\stirea
Maicii Domnului din Heracleea Pontului
n zorii zilei, când orizontul era învăpăiat de razele soarelui, Parascheva şi părinţii ei, Sofia şi Nechita, însoţiţi
de bunicii materni, preoteasa Emanuela şi părintele
Sebastian, au urcat pe puntea corăbiei care mergea la Constantinopol. Aici îi aştepta viitorul episcop de Madite, Eftimie, fratele Paraschevei. ~mpreună au mers şi s-au închinat din biserică
în biserică şi din mănăstire în mănăstire, iar în Biserica Sfânta
Sofia au udat cu lacrimi şi moaştele Sfintei Ana, la care Parascheva avea mare evlavie. Micuţa savura din raiul pământesc,
dar gândul şi dorul ei se înălţau spre Mirele Ceresc.
Bunicul reunise familia tocmai cu gândul la binecuvântarea pe care o aştepta nepoata sa de a petrece restul copilăriei şi
restul vieţii la mănăstire. Copila îşi alesese ca loc de rugăciune
Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea Pontului. Petrecută
doar de bunicul Sebastian, Parascheva a pornit spre lăcaşul de
închinare. Dar cu cât se rugau ei mai mult pe cale, cu atât se înmulţeau ispitele. O haită de animale sălbatice le-a tăiat calea,
dar Parascheva s-a aprins ca o torţă, încât fiarele s-au înspăimântat şi s-au risipit şi nici urma lor nu a mai rămas. Ajunşi la
poarta mănăstirii, aceasta era încuiată şi bunicul a rămas acolo

XII

Calea fericirii
oată suflarea din Epivat a venit să atingă moaştele
sfinte ale Paraschevei. Patriarhul Constantinopolului
a reunit Sfântul Sinod, din care făcea parte şi episcopul
de Matide, Eftimie, şi recunoscând via]a sa sfântă, au trecut-o
pe Parascheva în rândul sfin]ilor lui Dumnezeu. Cei care se
atingeau de sfintele moaşte şi erau bolnavi primeau sănătate.
Din patru zări veneau creştinii să se bucure şi se închinau la
moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva.
Sfintele moaşte, puse în raclă de aur, pecetluite, au fost
depuse cu onoruri în biserica din Epivat. Aici stat-au spre curăţarea şi ajutorarea multora, vreme de două veacuri. Minunile
făcute de Sfânta Cuvioasă Parascheva covârşesc şi numărul stelelor şi nisipul mării.
După două veacuri, sfintele moaşte au fost dăruite crailor
bulgari, la Târnovo, apoi au fost mutate la Belgrad, unde minuni
peste minuni s-au săvârşit prin harul lui Dumnezeu. Trec alte
veacuri şi le găsim adăpostite, în mare cinste, în Catedrala Patriarhală Sfânta Sofia din Constantinopol.
Dar cum suntem sub vremi şi ele se năpustesc asupra noastră cu păcatele nemărturisite încă, aşa s-a întâmplat că asupra
Patriarhiei de Constantinopol au venit vremuri tulburi şi înceţoşate şi, ca să scape de datorii, patriarhul Partenie a dăruit sfintele

