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Duminica a 20-a dupa Rusalii

“Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine
nu va flamanzi si cel ce crede in Mine nu
va inseta niciodata.”(Ioan 6, 35)
Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a poruncit să învăţăm de la El.
“Eu sunt Pâinea cea vie, Care s-a pogorât
din cer. De va mânca cineva din Pâinea
aceasta, viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care
Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul
Meu.” (Ioan 6,51)

Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos!
Cel care ajuta Biserica pe sine se ajuta!

Invierea fiului vaduvei din Nain
(Ev. Luca 7, 11-16)
În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi
împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi
popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului,
iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era
ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi,
văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai
plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de cosciug, iar cei
care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic,
scoală-te!Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus şi a
început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică
i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un
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“Cel care sadeste si cel care uda sunt una
si fiecare isi va lua plata dupa osteneala
sa”(1 Corinteni 3:9)
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prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: Dumnezeu a
cercetat pe poporul Său.

SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA:

The Gospel according to Luke 7:11-16
At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples
and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of
the city, behold, a man who had died was being carried out, the
only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd
from the city was with her. And when the Lord saw her, he had
compassion on her and said to her, "Do not weep." And he
came and touched the bier, and the bearers stood still. And he
said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat
up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear
seized them all; and they glorified God, saying, "A great
prophet has arisen among us!" and "God has visited his
people!"

-prin prezenta la Sfintele Slujbe
- devenind membrii ai parohiei
- sustinand financiar activitatile liturgice,
pastorale si misionare
- rugandu-va pentru parohia noastra
- implicandu-va in activitatile organizate
de parohie: ora de cafea, organizarea
mesei lunare

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers

Intru aceastã zi, cuvânt din viata Sfântului
Antioh, despre betie

“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală contagioasă.
Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc lucruri deşarte,
care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să îţi
dai seama vei cădea în aceleaşi patimi. Şi dimpotrivă, dacă te
întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi prieteni ai rugăciunii,
atunci virtuţile lor ţi se vor transmite şi ţie.”

-Staretul
Partenie de la Pecerska
“You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look towards
Christ and that will save you. What makes a person saintly is
love.”
( St. Porphyrios)
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Sa fugim, deci, fratilor, de dracul betiei, ca sa
nu fim batjocoriti de el ci mai vartos sa ne
trezim si sa ne intarim, ca sa fie intreg omul
cel din launtru, precum si la Pilde ne invata
Scriptura, zicand: "Sa nu fii bautor de vin, ca
tot betivul sarac va fi." Si iarasi zice: "Pentru
cine sunt suspinele, pentru cine vaicarelile,
pentru cine galcevile, pentru cine plansetele,
pentru cine ranile fara pricina, pentru cine
ochii intristati? Pentru cei ce zabovesc pe
langa vin" (Pilde 23, 29-30). Si a mai zis: "La
vin nu te imbarbata, ca pe multi i-a pierdut
betia." Si iarasi: "Nu folosesc celui fara de
minte mancarea si bautura, ca nebunie si
ocara este betia. Si tot cel ce se amesteca cu
dansa, nu va fi intelept." Iar Isaia, ocarand pe
cei beti, le zice: "Vai de cei ce
dis-de-dimineata alearga dupa bautura
imbatatoare, vai de cei ce pana seara tarziu se
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“And I, a sinner, have been trying to love
God for more than forty years, and cannot
say that I perfectly love Him. If we love
someone we always remember him and try
to please him; day and night our heart is
occupied with that object.

Is that how you, gentlemen, love God? Do
you often turn to Him, do you always
remember Him, do you always pray to Him
and fulfill His holy commandments? ‘For
our good, for our happiness at least let us
make a vow that from this day, from this hour, from this
minute we shall strive to love God above all else and to
fulfill His holy will.'”(+St. Herman of Alaska)

Sf. Cuv. Parascheva de la Iasi
( praznuita pe 14 octombrie)

infierbanta cu vin!" (Is. 5,11). Iar Ioil le-a zis:
"Desteptati-va, betivilor, si plangeti. Si voi,
bautorilor de vin, tanguiti-va pentru vinul cel
nou, caci vi s-a luat de la gura. (Ioil, 1,5).
Cu adevarat, dar, a necredinciosilor si a
oamenilor celor nebotezati le este veselia din
betie, precum a zis si Iov, rugandu-se pentru
oarecine: "Sa rataceasca ca niste betivi. Iar,
cei ce voiesc a vietui cu cinste si cu curatenie,
de aceasta sa se lase si pe calea cea dreapta,
fara poticnire, sa mearga." Si sa ascultati pe
Apostolul care zice: "Nu va imbatati de vin,
intru care nu este mantuire." Si iarasi: "Betivii
nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu." Si
inca a mai zis: "Ca toate vatamarile, cele cu
chip de rusine, din betie se fac." Pentru
aceasta, nu fiti nebuni, ci cunoasteti care este
voia lui Dumnezeu. Ca Insusi Domnul nostru
Iisus Hristos ne-a poruncit tuturor, zicand:
"Luati seama la voi insiva sa nu se ingreuneze
inimile voastre de mancare si de bautura si de
grijile vietii." (Luca, 21,34).
Cuvant de la Sf. Macarie Egipteanul

In fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de
pretutindeni prăznuiește pe Cuvioasa Maică
Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în
Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani moaștele
ei se găsesc la Iași, fiind izvor de binecuvântare și
însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți
cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare
către Preamilostivul Dumnezeu. Dacă Sfânta
Muceniță Parascheva, prăznuită la 26 iulie în
Calendarul Ortodox, este cunoscută în popor cu
numele „Sfânta Vineri”, Cuvioasa Maică Parascheva a
fost numită, mai cu seamă în Moldova, „Vinerea
Mare”. Ca un simbol al unității Ortodoxiei de
pretutindeni, viața de după moarte a Sfintei
Parascheva arată că sfințenia ridică din neamul său
3

+ Este lucru vădit că sufletul cuprins de
nepăsare este şi necredincios; iar
amânând zi după zi, nu primeşte cuvântul
mântuirii. Deseori este purtat de vise,
este cuprins de înfumurare şi nu percepe
războiul care se dă înlăuntrul său. Pentru
că înfumurarea aduce cu sine orbirea
sufletului, care nu-i permite să-şi
cunoască slăbiciunea.
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pe omul ce s-a asemănat cu Dumnezeu, făcându-l
lumină de iubire și apropiere între toți cei care
mărturisesc și viază întru aceeași credință. Mărturie
despre cinstirea adusă de strămoșii noștri Sfintei
Parascheva sunt bisericile ctitorite cu hramul
„Cuvioasa Parascheva” nu numai în Moldova, dar și în
Transilvania și în Țara Românească.
Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în
prima jumătate a veacului al XI-lea. Prima învățătură
în limba română despre viața sfintei o găsim în
„Cartea românească de învățătură” a Mitropolitului
Varlaam al Moldovei, Iași, 1643.
S-a născut în Epivata (azi Boiados), pe țărmul Mării
Marmara, în apropiere de Constantinopol (mai târziu,
Istanbul), pe atunci capitala Imperiului bizantin.
Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori
spre cele sfinte, au crescut-o în frica de Dumnezeu,
îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune, dar mai
ales a postului, rugăciunii și milosteniei. Un frate al ei,
după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de
Eftimie; a fost ales episcop în localitatea Madite
pentru dragostea față de cele sfinte și pentru cultura
sa deosebită.
Sfânta Parascheva și-a petrecut anii copilăriei în casa
părinților, sub ocrotirea acestora. Se spune că pe
când avea zece ani, „fiind într-o biserică a Precistei” a
auzit citindu-se, la Sfânta Liturghie, cuvântul
Evangheliei: „Oricine voiește să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze
Mie” (Marcu 8, 34). Chemarea Mântuitorului a sădit în
inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit toate
hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în alte
împrejurări, fără să țină seama de mustrările părinților.
Moștenind o mare avere de la părinți, împreună cu
fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit săracilor partea
ce i se cuvenea de moștenire și, „părăsind frumusețea
acestei lumi”, s-a retras „în adâncul pustiei”. S-a oprit
mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de
învățătură de la călugări și călugărițe cu aleasă viață
duhovnicească. Urmând sfaturile acestora, a părăsit
capitala, îndreptându-se spre ținutul Pontului. Vreme
de cinci ani a rămas la Mănăstirea Maicii Domnului
din Heracleea. De aici a plecat spre Țara Sfântă, în
dorința de a-și petrece restul vieții în locurile
binecuvântate de viața pământească a Mântuitorului
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+ Cum să nu venim la Domnul, să nu
renunţăm, aşa cum ni se spune în
Evanghelie, la toate, şi chiar la viaţa
noastră şi numai pe El să-L iubim, şi pe
nimeni altul în afară de El?
Să luăm aminte, apoi, la toate (cîte a făcut
pentru noi) şi cîtă cinste ni s-a dat! Cîte
orînduieli ale Domnului au avut loc încă
de pe vremea Părinţilor şi a Profeţilor!
Cîte făgăduinţe nu s-au făcut! Cîte
îndemnuri! Cîtă milă a arătat Domnul faţă
de noi de la început! În cele din urmă şi-a
manifestat nespusa Sa milostivire faţă de
noi, prin venirea şi prin răstignirea Sa,
prin care ne-a mutat, pe noi cei care
ne-am întors (de la purtarea cea
păcătoasă), la viaţă.
Dar noi nu ne depărtăm de (sfatul) voii
noastre, de iubirea lumii, de deprinderile
şi de obiceiurile cele rele şi ne arătăm
puţin credincioşi sau mai degrabă
necredincioşi.
Cu toate acestea, iată că El Se
milostiveşte faţă de noi, ne păzeşte, ne
ocroteşte în chip nevăzut, şi nu ne lasă,
pînă la sfîrşit, după păcatele noastre,
pradă răutăţii, nici să ne pierdem în
amăgirile lumii, ci arată îndelungă
răbdare şi ne aşteaptă să ne întoarcem la
El.
+ Apropiindu-se cineva de Domnul se
cuvine mai inainte de toate sa se sileasca
catre bine, chiar daca inima sa nu vrea
acest lucru.Sa astepte totdeauna cu
neclintita credinta mila Domnului.
Sa se sileasca a iubi , chiar de nu are
dragoste; sa se sileasca a fi bland, chiar
de nu are blandete; sa se sileasca a fi
milostiv si a avea inima milostiva; sa se
sileasca a fi dispretuit , iar cand este
dispretuit sa indure cu indelunga
rabdare; sa se sileasca spre rugaciune,
chiar de este lipsit de rugaciune
duhovniceasca.
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Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli. După ce a văzut
Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe
în pustiul Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a
înălțat duhovnicește în rugăciune, întocmai ca Sfântul
Ioan Botezătorul, ca Sfânta Maria Egipteanca și ca
atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare de desăvârșire.
Mitropolitul Varlaam al Moldovei, în Cazania sa,
spune că acum Sfânta nu mai avea grijă „nici de
veșminte și de așternuturi, nici de mâncări și de mese,
nici de casă sau slujnice, ci numai de curăția sufletului
și de răspuns județului (judecății n.n.) ce va să fie”. Ea
„pururea suspina și nepărăsit tânjea cumu-și va
înfrumuseța sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui
ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea
Mirelui său, de slava și de lumina și de bucuria cea
fericită. De aceasta... ochii de lacrimi îi erau întunecați
pururea”.
Într-o noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un
înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile
părintești: „Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că
acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci din
această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.
După ce a avut această vedenie, sfânta „fără de voie
lăsă pustia și se întoarse în lume și la Țarigrad veni”.
Și mereu în biserica Precistei ce este în Vlaherne și
către icoana Sfinției Sale căzu și cu lacrimi se ruga
așa și zicea: „N-am altă nădejde, n-am alt
acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi fii
folositoare... Că până am umblat în pustie pe tine
te-am avut ajutor, iar acum, dacă m-am întors în lume,
îndreptează-mă până la sfârșitul vieții mele, că altă
nădejde nu am”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivata,
localitatea în care văzuse lumina zilei, fără să spună
cuiva cine este și de unde vine. „Acolo”, continuă
Mitropolitul Varlaam, „trudă cătră trudă și durere cătră
durere adăugă, cu post și nedormire pe sine se
înfrumuseța..., cu lacrimi pământul uda și se ruga:
Doamne Iisuse Hristoase, caută din lăcașul Tău cel
sfânt; am lăsat toate și după Tine am călătorit în toată
viața mea. Și acum, îndură-Te Doamne, spune
îngerului blând să ia cu pace sufletul meu”. Împăcată
cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat astfel
sufletul întru odihna Mirelui ceresc.

5

Deci vazand Dumnezeu pe unul ca acesta
ca asa se lupta impotriva voii inimii
sale, si vine catre Domnul, Acesta ii da lui
adevarata rugaciune a Duhului, ii da lui
adevarata dragoste, blandete si adevarata
bunatate-il umple de roadele Duhului.
PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Sambata, 8 octombrie
6:30 PM Slujba Vecerniei
Duminica, 9 octombrie
+Duminica a 20-a dupa Rusalii
8:00 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
Vineri, 14 octombrie
+Sf. Cuv. Parascheva de la Iasi (U,V)
Sambata, 15 octombrie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica, 21 octombrie
+Duminica a 21-a dupa Rusalii
8:00 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie

Anunturi :
-Duminica 9 octombrie, in mijlocul nostru
o vom avea pe Maica Stareta Marina
Lupou de la Manastirea Sfanta Treime,
Bic din Salaj, Romania. Un cuvant de
invatatura va fi adresat dupa Sfanta
Liturghie, iar apoi Maica Stareta va oferi
sfaturi personale celor care au nevoie de
indrumare duhovniceasca.
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A fost îngropată ca o străină, fără ca nimeni să știe
cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a
descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se
spune că un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a
fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un
sihastru care trăia acolo a rugat pe niște creștini să-l
îngroape după rânduiala creștinească. Săpând deci o
groapă, „aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva
neputred și plin de mireasmă”. Cu toate acestea, au
pus alături de ea și trupul corăbierului, cel rău
mirositor.
Dar, în noaptea următoare, unuia din creștinii care
săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în
vis o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și
înconjurată de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a
luat de mână, l-a ridicat și i-a zis: „Gheorghe, pentru
ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că
Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o
proslăvească pe pământ?”. Iar împărăteasa pe care o
văzuse în vis și care nu era alta decât Cuvioasa
Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l
așeze undeva, într-un loc de cinste. Aceeași vedenie a
avut-o și o femeie credincioasă, cu numele Eftimia,
într-același chip și în aceeași noapte, și a doua zi
amândoi au spus tuturor minunata întâmplare.
Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au
înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept care au
luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-au adus cu mare
bucurie, „cu lumini și cu tămâie”, așezându-l în
Biserica Sfinții Apostoli din Epivata. Îndată au avut loc
vindecări minunate în urma rugăciunilor care se
făceau lângă cinstitele sale moaște.

-Lucrarile la sala parohiala au avansat, si
urmatorul

nostru

instalarea

panoului

proiect

consta

electric.

in

Aceasta

lucrare va incheia partea de instalatii
electrice, si ne va permite sa trecem
inspectia finala. Costurile acestui proiect
sunt de aproximativ $4000. Orice donatie
este binevenita!
Pe aceasta cale aducem calde multumiri
tuturor celor care sustin acest proiect!

Saint Paraskeva the New was born into a
pious family, living during the eleventh
century in the village of Epivato, between
Silistra and Constantinople. Her older brother
Euthymius became a monk, and later he was
consecrated as Bishop of Matidia. One day,
while attending the divine services, the words
of the Lord pierced her heart like an arrow,
“If any man will come after Me, let him deny
himself” (Mt. 16:24). From that time she
began to distribute her clothing to the needy,
for which reason she endured much grief from

Se spune că drept-credincioșii creștini din Epivata au
zidit o biserică chiar pe locul în care au trăit părinții ei
și unde ea însăși văzuse lumina zilei.
6

her family.
Upon the death of her parents, the saint was
tonsured into monasticism at the age of fifteen.
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Vestea despre minunile care se săvârșeau în
apropierea cinstitelor moaște s-a răspândit curând în
Tracia și în Peninsula Balcanică. Este foarte probabil
că Patriarhia ecumenică va fi procedat de timpuriu la
canonizarea ei, adică la trecerea ei în rândul sfinților.
După trecerea ei la viața veșnică și după minunata
descoperire a cinstitelor ei moaște s-au alcătuit unele
scrieri despre scurta ei viață pământească și istoria
strămutării moaștelor. Potrivit tradiției, cea mai veche
lucrare aghiografică dedicată Sfintei Cuvioase
Parascheva a fost scrisă de diaconul Vasilisc, la
cererea patriarhului ecumenic Nicolae al IV-lea
Muzelon (1145-1151), pe la mijlocul veacului al
XII-lea. Alta a alcătuit marele patriarh Eftimie al
Târnovei, în a doua jumătate a veacului al XIV-lea,
care a folosit, ca și alți aghiografi de mai târziu,
scrierea diaconului Vasilisc. Mitropolitul Matei al
Mirelor, care a trăit în Mănăstirea Dealu, de lângă
Târgoviște, a alcătuit, în grecește, o nouă „viață”,
precum și slujba Cuvioasei Parascheva, pe la anul
1605. Câțiva ani mai târziu, viața ei a fost inclusă de
Mitropolitul Varlaam al Moldovei, în Cazania lui,
tipărită la Iași în 1643, fără îndoială folosind
manuscrise grecești și slavonești, prelucrate după
scrierea patriarhului Eftimie. Nevoințele ei au fost
înfățișate pe scurt și de marele Mitropolit Dosoftei al
Moldovei în lucrarea sa Via a i petrecerea sfin ilor (4
vol. Iași, 1682-1686), precum și în alte Vie i de sfin i și
în edițiile Mineielor tipărite la noi în țară. Dintre străinii
care i-au mai cercetat viața consemnăm pe
cunoscutul aghiograf grec Nicodim Aghioritul
(1749-1809). Spre sfârșitul secolului al XIX-lea
învățatul episcop Melchisedec Ștefănescu al
Romanului (1823-1892), a tipărit o lucrare specială,
intitulată Via a
i minunile Cuvioasei noastre
Parascheva cea nouă i istoricul sfintelor ei moa te
(București, 1889). Câțiva teologi români din secolul
trecut de asemenea s-au ocupat cu viața și sfintele ei
nevoințe: Pr. Gh. Păvăloiu (1935), Arhim. Varahil
Jitaru (1942), D. Stănescu (1938), Pr. M. Țesan
(1955), Pr. Scarlat Porcescu, Pr. Prof. Mircea
Păcurariu ș.a.
După ce au stat în Biserica Sfinții Apostoli din Epivata
vreme de vreo două sute de ani, săvârșindu-se multe
semne și minuni în jurul lor, datorită evenimentelor
7

She withdrew to the Jordanian desert where
she lived the ascetic life until she reached the
age of twenty-five. An angel of the Lord
ordered her to return to her homeland, so she
stayed at Epivato for two years.
St Paraskeva departed to the Lord at the age
of twenty-seven, and was buried near the sea.
Because of the many miracles which took
place at her grave, her relics were uncovered
and found to be incorrupt. They were placed
in the church of the Holy Apostles at Epivato,
where they remained for about 175 years.
St Paraskeva’s relics were moved to Trnovo,
Bulgaria in 1223 and placed in the cathedral.
Patriarch Euthymius wrote her Life and
established the day of her commemoration as
October 14. The Turks occupied Bulgaria in
1391, and her relics were given to Mircea the
Elder, Prince of the Romanian Land (one of
the districts of Romania). In 1394 the relics
were given to Princess Angelina of Serbia
(July 30), who brought them to Belgrade. For
120 years St Paraskeva’s relics rested in
Constantinople in the patriarchal cathedral.
On June 13, 1641, her incorrupt relics were
transferred to the monastery of the Three
Hierarchs at Jassy in Rumania, where many
healings took place. On December 26, 1888,
after being rescued from a fire, St Parasceva’s
relics were moved again. This time they were
placed in the new cathedral at Jassy, where
they remain until the present day.
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politice care au adus multă durere în țările balcanice,
cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva au fost
strămutate în mai multe locuri, fiind tuturor alinare în
suferință, liman lin și neînviforat al celor care o
cinstesc și o cheamă în rugăciune să mijlocească la
Atotmilostivul Dumnezeu.
În anii 1185-1186, bulgarii și valahii din sudul Dunării,
care de aproape două secole se găseau sub
dominația Imperiului bizantin s-au răsculat împotriva
asupritorilor, sub conducerea fraților Petru și Asan,
români de neam, întemeind un stat nou, cunoscut sub
numele de „Imperiul vlaho-bulgar”, având capitala la
Târnovo. Peste câțiva ani, în 1204, cavalerii apuseni
porniți
în
Cruciada
a
patra
au
ocupat
Constantinopolul, întemeind aici un „imperiu latin de
Constantinopol”, care a dăinuit până în anul 1261,
condus de împărați veniți din Apusul Europei. În
aceste împrejurări, bizantinii au creat două mici
imperii, unul în Asia Mică, cu capitala la Niceea, nu
departe de Constantinopol, altul în Tesalia, cu capitala
la Tesalonic. Datorită relațiilor prietenești dintre
împăratul Ioan Asan II din Târnovo (1218-1241) și
împăratul de atunci din Constantinopol, în anul 1235
sau curând după aceea, moaștele Cuvioasei
Parascheva au fost strămutate de la Epivata la
Târnovo, capitala imperiului româno-bulgar, oraș care
devenise între timp reședință patriarhală. Mutarea lor
s-a făcut într-o impresionantă procesiune condusă de
mitropolitul Marcu din Preslav, însoțit de numeroși
clerici, fiind întâmpinate pretutindeni cu flori, lumânări
și slujbe de către drept-credincioșii români și bulgari
din sudul Dunării. La Târnovo au ieșit întru
întâmpinarea lor împăratul Ioan Asan II, mama sa,
Elena, și soția sa, Ana, precum și patriarhul de aici. Au
fost așezate în Biserica Maicii Domnului. Se spune că
împăratul ar fi zidit, în apropierea reședinței sale, o
biserică având hramul Sfânta Parascheva.
La Târnovo moaștele Cuvioasei Parascheva au rămas
timp de 160 de ani. Probabil acum s-a alcătuit slujba
ei, care a intrat în Mineiul pe luna octombrie. Iar în a
doua jumătate a veacului al XIV-lea, patriarhul Eftimie
al Târnovei, „se pare un valah”, i-a scris viața, cu mai
multe amănunte decât o făcuse diaconul Vasilisc.
Dar tot pe atunci turcii au pătruns în Europa. Rând pe
rând au cucerit părți însemnate din Peninsula
8

On Gossiping
“And when he comes to see me, he speaks
falsehood; His heart gathers wickedness to
itself; When he goes outside, he tells it”.

(Psalm 41,6)

+++
“If you see your neighbor committing sin, take
care not to dwell exclusively on his faults, but
try to think of the
many good things he has done and continues
to do. Many times, by examining everything
he has done, you will come to the conclusion
that
he is truly better than you.” (St.Basil)


+++

“Do not let any unwholesome talk come out
of your mouths, but only what is helpful for
building others up according to their needs,
that

it

may

benefit

those

who

listen”(Ephesians 4:29).
+++
“The tongue is a little member
and boasts of great things. See how great a
forest a little fire kindles!” (James 3:5).
+++
“Fire goes out without wood, and quarrels
disappear when gossip stops” (Proverbs
26:20).
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Balcanică. În 1393 au cucerit partea răsăriteană a
imperiului vlaho-bulgar, împreună cu capitala
Târnovo, iar peste trei ani și partea apuseană, încât
acest stat și-a încetat existența.
În astfel de împrejurări dramatice pentru creștini,
moștele Cuvioasei Parascheva au fost mutate la
Belgrad. Acolo au stat până în anul 1521, când turcii
au cucerit și acest oraș, iar Serbia a fost transformată
în pașalâc. Acum moaștele au fost solicitate de
patriarhul ecumenic Ieremia I sultanului, care a
acceptat să i le dea în schimbul unor daruri. Patriarhul
a hotărât ca ele să fie aduse în Constantinopol, fosta
capitală a Imperiului bizantin (cucerit de turci în 1453,
care i-au dat numele Istanbul). În drum spre marele
oraș întemeiat de sfântul împărat Constantin cel Mare,
cinstitele moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost
expuse din loc în loc pentru a fi văzute și sărutate de
credincioșii ortodocși din Peninsula Balcanică aflați
sub stăpânire turcească. Pentru început, au fost
așezate în biserica Sfânta Maria Panmacaristos, pe
atunci Catedrală patriarhală. După transformarea
acesteia în geamie, au fost mutate în alte biserici:
Vlahserai (1586), Sfântul Dumitru (1597) și Sfântul
Gheorghe din cartierul Fanar (1601).
După 120 de ani, ele au cunoscut ultima strămutare,
de data aceasta spre pământul românesc. În anul
1641, după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al
Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din
Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, patriarhul
Partenie I, zis cel Bătrân (1639-1644), împreună cu
membrii Sinodului său, au hotărât să-i ofere, drept
recunoștință, moaștele Cuvioasei Parascheva „pentru
sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei
(Țara Moldovei, n.n.)”, după cum se spune în
„scrisoarea sinodicească”. Racla cu cinstitele moaște
a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră,
fiind însoțită de trei mitropoliți greci (Ioanichie al
Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al
Paleopatrei). Ajungând la Galați, apoi la Iași, au fost
întâmpinate de Vasile Vodă Lupu, de Mitropolitul
Varlaam și de episcopii de Roman și Huși, de cler și
credincioși. În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște
au fost așezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinții
Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului. Cinstitele moaște au
rămas aici până în anul 1884, când au început
9

Archimandrite Ephrem (Philotheitis)
on Slander and Condamnation
Be attentive, my child, that you not
judge any soul. For God permits the
one who judges his neighbor to fall, so
that he learns to have sympathy for
his weak brother. The mercy of God
supports all of us, but if we become
proud, God will remove His grace and
we shall become worse than the
others. It is one thing to condemn
someone and another to be fought by
thoughts
of
condemnation.
To
condemn is a terrible passion, but to
be fought by such thoughts and to
fight back—this is an occasion for
crowns.
Each
person
must
bear
the
weaknesses of others. Who is perfect?
Who can boast that he has kept his
heart undefiled? Hence, we are all
sick, and whoever condemns his
brother does not perceive that he
himself is sick, because a sick person
does not condemn another sick
person. Love, endure, overlook, do
not get angry, do not flare up, forgive
one another, so that you resemble our
Christ and are counted worthy to be
near Him in His kingdom. My
children, avoid condemnation—it is a
very great sin. God is greatly
saddened when we condemn and
loathe people. Let us concern
ourselves only with our own
faults—for these we should feel pain.
Let us condemn ourselves and then
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lucrările de restaurare a sfântului lăcaș, din acest
motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. Dar în seara
zilei de 26 decembrie 1888, după slujba Vecerniei, din
neatenție, a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul
de lângă racla din lemn în care erau așezate cinstitele
moaște; peste noapte sfeșnicul a ars, iar focul s-a
extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând
mocnit toată noaptea și „prefăcându-l într-o grămadă
de cărbun””. A doua zi dimineața, autoritățile de stat și
bisericești, preoții și credincioșii au constatat că
cinstitele moaște au rămas neatinse; încă o minune
săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. Fericitul întru
pomenire, Mitropolitul Iosif Naniescu, a cercetat
paraclisul, preaslăvind minunea dumnezeiască.
Prefectul județului Iași, Leon Negruzzi, și procurorul
general al orașului au consemnat în procese verbale
cele întâmplate. Ridicate din mormanul de jar,
moaștele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în
altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi
și în curând strămutate în noua Catedrală
mitropolitană din Iași, care fusese sfințită cu puțin timp
mai înainte, la 23 aprilie 1887. Aici se găsesc și astăzi,
fiind cinstite de obștea drept-credincioșilor moldoveni,
care îi cer Sfintei Parascheva să mijlocească pentru ei
înaintea tronului ceresc, venerând-o cu multă evlavie,
ca pe o adevărată ocrotitoare a Moldovei.

Drept-credincioșii creștini de pretutindeni o cinstesc
prin participarea lor la slujbele din 14 octombrie, în
fiecare an, iar cei din Iași și din împrejurimi o cheamă
în rugăciune, în orice clipă de cumpănă, cerându-i
ocrotire și ajutor. Sfânta Cuvioasă Parascheva este
considerată, pe drept cuvânt, ocrotitoarea orașului Iași
și a întregii Moldove, pentru că de-a lungul anilor
moldovenii au simțit în viața lor lucrarea minunată a
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we shall find mercy and grace from
God.
Love one another, and do not be
embittered out of egotism. Humility is
a sure guide; it does not let the one
who possesses it hit the reefs of
carelessness and be shipwrecked, but
as a luminous guide it leads him
faultlessly on sure ground. Egotism is
the most evil of evils; it causes all our
lapses
through
unsubmissive
thoughts. Fear this and strive to get
rid of it, for the more it remains
within us, the more it will wound us
with the proportionate pain. I beg
that you not criticize one another, for
this is downright egotism. Excuse
your brother’s fault; this is evidence
of humility and love. The brother who
acts thus will find much grace from
God, but he who judges and
scandalizes his neighbor should know
that not only will he not find grace,
but even if he has something he will
lose it, so that he may learn the lesson
of humility through suffering. Be
particularly afraid of inner criticism,
that is, thoughts of criticism, because
it does not come to light through the
spoken word, in which case it is likely
to be corrected by someone who hears
it. Be careful, I say, about criticism
from within, which imperceptibly
makes us fatally guilty and deprives
us of the life of divine grace and offers
as a most bitter drink the death of the
soul. I pray that love and freedom
from criticism will reign in every
expression among you, so that the
Holy Spirit may rest in your souls.
( http://www.eospirituality.com)
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harului dumnezeiesc prin mijlocirea Cuvioasei
Parascheva cea mult folositoare.
De multe ori, vin oameni de pe tot cuprinsul țării să-și
plece genunchii în fața raclei cu cinstitele ei moaște,
ca să mulțumească pentru ajutorul și binecuvântarea
ce luminează în viața lor.
Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte bune,
tinerețea care strălucește peste veacuri precum
lumina din candelele fecioarelor înțelepte, sunt pentru
noi un îndemn la mai multă rugăciune și priveghere, la
căutarea bucuriei pe care o aduce în inimi prezența
Duhului Sfânt. Simbol al frățietății ortodoxe, Sfânta
Parascheva, luminătoarea casnică a Moldovei, ne
aduce din acea primă jumătate a veacului al XI-lea în
care a viețuit pe pământ, când Biserica era una și
nedespărțită, nădejdea biruinței asupra patimilor,
dezbinărilor și necazurilor din lume, prin iubirea
smerită și atotputernică a Domnului Hristos Care
iubește și adună pe toți oamenii.(www.doxologia.ro)

Ajutorul Sf. Cuv. Parascheva
Sfânta Parascheva m-a readus la
viaţă!
„Eu sunt un om rău, n-am postit, nu sunt
un creştin rugător… Ce-am făcut eu bun
către Sfânta Parascheva, ca să
mijlocească pentru întoarcerea mea la
viaţă?”
Aveam 25 de ani, eram muncitor în
Cipru. Am avut un teribil accident de
maşină şi am fost operat pe creier. Am
ajuns în comă profundă. După ce
medicii au semnat certificatul de
deces, părinţii mei, Neculai şi Maria,
s-au închinat la racla Sfintei
Parascheva, în timpul unei sfinte
slujbe. Imediat după terminarea
slujbei, ei au primit telefon din Cipru
că m-am trezit din comă.
În semn de mulţumire, am revenit în ţară
pentru a mă închina la Sfânta
Parascheva. Mă întreb: „Eu sunt un om
rău, n-am postit, nu sunt un creştin
rugător… Ce-am făcut eu bun către
Sfânta Parascheva, ca să mijlocească
pentru întoarcerea mea la viaţă? Trebuia
să mă fi lăsat să mor pentru păcatele
mele!”.
Afirm că, după ce m-am făcut sănătos,
în fiecare zi merg în Cipru la Biserica
„Sfânta Parascheva”, pentru a aprinde o
lumânare şi pentru a-i mulţumi.

Din minunile Sf. Cuvioase Parascheva
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Aveam ostiomielită acută la peroneul drept, o boală
cumplită care, chiar dacă se operează, recidivează la
alte oase, toată viaţa. În tot acest timp, părinţii mei au
stat mereu lângă racla Sfintei Parascheva,
rugându-se cu lacrimi pentru mine.
La 14 ani, m-am îmbolnăvit grav. Nu era prima oară,
am fost destul de bolnăvicios de felul meu dar acum,
o durere imensă de picior şi o inflamaţie masivă la
peroneu m-au pironit la pat. Doctorul chirurg din
oraşul în care locuiam i-a spus mamei mele, şi ea
cadru medical superior, că este un reumatism articular
acut, un puseu de durere. Aşa încât mi-a prescris
oxacilină şi gentamicină din 6 în 6 ore, timp de câteva
luni şi mi-a pus piciorul în ghips. Durerea atâtor
injecţii, tumefierea şi mortificarea ţesutului în care am
fost injectat de sute de ori, rugăciunile pe care mama
le spunea mereu la patul meu, ore întregi, mi le
amintesc foarte bine. După ce mama spunea de
câteva zeci de ori psalmii „Miluieşte-mă Dumnezeule”
şi „Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt”, sfârşită
de oboseală, era trecut de miezul nopţii, îi spuneam:
„Mai zi-mi rugăciuni…” Au fost câteva luni de durere
cumplită, iar piciorul era tot mai dureros, ba se
subţiase mult. Gentamicina pe care am primit-o
intramuscular ar fi fost de ajuns să surzească zece
oameni, dar totuşi, cu mila lui Dumnezeu, mai aud.
După câteva luni de stat în casă cu un ghips imens,
piciorul era de două ori mai slab decât înainte.
Doctorii spuneau că piciorul trebuie amputat.
Părinţii mei au insistat să mergem la Iaşi, la Spitalul
de copii, la doctorul Gabi Ionescu, un medic vestit
care rezolvase multe cazuri incurabile. Tatăl meu,
preot, m-a adus în spinare până la spital. Când m-a
consultat, doctorul a izbucnit în strigăte de mânie:
„Sunteţi cadre medicale, dar l-aţi tratat ca nişte ţărani”.
Aveam ostiomielită acută la peroneul drept, o boală
cumplită care, chiar dacă se operează, recidivează la
alte oase, toată viaţa. În tot acest timp, părinţii mei au
stat mereu lângă racla Sfintei Parascheva,
rugându-se cu lacrimi pentru mine. Şansele erau mici
ca piciorul să mai poată fi salvat. Eram suspect şi de
cancer osos.

12

(Binefacerile
Sfintei
Cuvioase
Parascheva. Mărturii ale închinătorilor,
Editura Doxologia, Ia i, 2011, p. 36)
Nu cauta daca persoana respectiva este
vrednica sau nu.

-Cand se preocupa sa faca milostenie, o
seama de crestini aleg persoanele.
Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers:
„Când faci milostenie, nu căuta dacă
persoana respectivă este vrednică sau
nu. Dă ce poţi, fără a face deosebire între
oameni! Milostenia spală sumedenie de
păcate.”
+++
-De ai ceva mai mult decat ce este de
trebuinta zilei, imparte saracilor si apoi
vino si adu cu indrazneala rugaciunile
tale.(Sf. Isac Sirul)
+++
-Adevarata avere a unui om este binele pe
care-l face in aceasta lume.
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În câteva zile am fost operat. După câteva ore bune
de operaţie, anesteziat total, am fost dus cu o targă la
terapie intensivă. Părinţii mei, care îmbătrâniseră
peste noapte de durere, când m-au văzut au
încremenit. Tatăl meu a murmurat: a murit… şi a
leşinat. Dar doctorul, fericit, a zis: „Nu e mort,
norocoşilor, erau şanse de 1% să fie bine. Şi aşa a
fost. Oricum, ostiomielita recidivează, o să trebuiască
să fie operat de multe zeci de ori…”
M-am refăcut în câteva luni bune. Profesorii de la
şcoală veneau să mă asculte şi-mi puneau notele
acasă. Şi iată că merg perfect şi nici o altă operaţie nu
am mai suferit, mulţumită Sfintei Cuvioase
Parascheva. Trăiesc datorită rugăciunii ei, datorită
lacrimilor ei, datorită inimii ei imense, pline de harul lui
Dumnezeu, care simte durerile noastre şi le alină cu
milă, în iubirea infinită a lui Dumnezeu.
(Extras din cartea Binefacerile Sfintei Cuvioase
Parascheva, Doxologia, 2011)

Calde multumiri tuturor celor care
citesc buletinul parohial al bisericii
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din
Sacramento!
Speram ca informatiile gasite aici sa fie
utile si edificatoare pentru viata
dumneavoastra duhovniceasca.
De asemenea, va asteptam cu drag sa
luati parte impreuna cu noi la sfintele
slujbe si la evenimentele organizate de
parohia noastra!
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