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– Bunică, ai amintit de biserica din Vlaherne. Ce este
Vlaherne, o localitate sau un cartier din Constantinopol, adică
din Istanbulul de astăzi?
– Într-adevăr, Vlaherne este numele unui cartier din Istanbul,
în care se aﬂa Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, în care
Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a văzut pe Preasfânta
Născătoare rugându-se şi acoperind cu veşmântul ei pe toţi
credincioşii din biserică. Numele de Vlaherne vine de la denumirea
vechilor vlahi, dată celor din neamul nostru, al românilor, întrucât
mulţi din neamul nostru aveau loc de găzduire sau locuiau în acest
cartier. Faţă de Maica Domnului, vlahii aveau o mare evlavie, aşa
cum o au şi astăzi ﬁii acestui neam.
Nu întâmplător s-a spus – aşa cum o confirmă şi nişte părinţi
călugări de la Bisericani, care voiau să meargă la Muntele Athos
– că ţara noastră este Grădina Maicii Domnului, pentru că însăşi
Maica Preacurată le-a spus că ţara noastră este cu adevărat
grădina sa. Asta pentru că munţii noştri nu au fost doar ca o cetate
de apărare a acestui neam de duşmanii care voiau să cotropească
acest pământ, ci şi o adevărată cetate a credinţei dreptslăvitoare,
prin mulţimea mănăstirilor şi schiturilor care împodobesc această
vatră părintească.
Aşa cum îţi spuneam, sfânta, după ce s-a închinat în Biserica
Maicii Domnului şi s-a oprit în portul Maditos, unde a mers la
fratele ei Eftimie şi a îmbrăţişat cu multă afecţiune moaştele sale
cele izvorâtoare de mir, a plecat spre locul naşterii sale, adică spre
satul Epivat. Acolo, a continuat viaţa de sfinţenie, adăugând noi
osteneli duhovniceşti şi nevoinţe ascetice, postind şi rugându-se,
privegherea de zi şi de noapte nelipsindu-i, fapt care a adăugat
noi frumuseţi cununii sale de sfinţenie, pe care a dobândit-o prin
vieţuirea pustnicească în Ţara Sfântă, unde ajunsese, cum
spuneam, să se lupte cu bărbăţie – ca şi David oarecând – cu
Goliatul cel de gând sau spiritual, cum spune şi Sfântul Eftimie
de Târnovo, în relatarea sa cu privire la viaţa şi încercările
duhovniceşti prin care a trecut sfânta.
Mulţi se minunau de viaţa ei curată, dar niciunul dintre
săteni nu a recunoscut-o pe nevoitoarea lui Hristos. Însă văzând
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ei purtarea sfintei, care era aşa de frumoasă şi plină de evlavie, se
simţeau îndemnaţi să urmeze chemării lui Hristos de a căuta
desăvârşirea cea duhovnicească, după cum ni se spune în Sfânta
Evanghelie: Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel
ceresc desăvârşit este (Matei 5, 48). Acestei frumoase trăiri
duhovniceşti i-a adăugat deplina împlinire a unui vis din tinereţe:
renunţarea la orice bun material, prin împărţirea averii părinţilor
la nevoiaşii din localitate.
După aproximativ doi ani, adică pe când Sfânta Parascheva
avea 27 de ani, în timp ce se afla la rugăciune, i s-a descoperit că
se va strămuta în locaşurile lui Dumnezeu. Mulţumind lui
Dumnezeu că a putut împlini îndemnul Mântuitorului nostru
Iisus Hristos – Deci nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori
ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se
străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi
nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 31-33)
– s-a rugat să aibă parte de sfârşitul hărăzit celor bineplăcuţi lui
Dumnezeu.
Înainte de a primi obştescul sfârşit, Sfânta Parascheva s-a
rugat Mântuitorului cu umilinţă, zicând: Stăpâne, Iubitorule de
oameni, nu trece cu vederea pe sărmana roaba Ta, care a lăsat
toate pentru preasfântul Tău nume şi a mers după Tine! Şi astăzi,
Doamne, porunceşte ca înger blând să primească în pace sărmanul
meu suflet, ca plecarea mea să nu fie oprită de necuraţii, scârnavii
şi viclenii demoni. Ci mă învredniceşte pe mine ca, plină de
îndrăzneală, să stau înaintea preaînfricoşatului Tău prestol, căci
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. Pe când se ruga, Sfânta
Parascheva şi-a dat sufletul ei, împodobit cu strălucirea sfinţeniei,
în mâinile Părintelui ceresc.
– Ce înseamnă „sfârşit obştesc” sau „sfârşitul cel de obşte”,
bunică?
– Este sfârşitul vieţii ﬁecăruia dintre noi; se numeşte „obştesc”
pentru că toţi oamenii, care au văzut lumina soarelui acestei lumi,
vor avea parte şi de sfârşitul cu care se încheie călătoria noastră în
această lume. Se mai numeşte „obştesc” acest sfârşit şi pentru că ar
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trebui să ne determine a gândi la înfricoşătoarea Judecată a lui
Hristos, la care vom lua cu toţii parte, adică şi cei credincioşi, şi cei
necredincioşi.
Dar să continui cu relatarea vieţii Preacuvioasei Maicii
noastre Parascheva. După ce a trecut sufletul ei la Domnul, trupul
ei a fost îngropat într-un loc, nu departe de Kallikrateia, aproape
de malul mării, împlinindu-se rânduielile legate de prohodirea
celor care pleacă din această viaţă. Între timp, aproape de locul
unde a fost îngropat trupul sfintei, un sihastru şi-a ales loc în care
să se nevoiască duhovniceşte, împlinind, pe lângă rugăciune şi
post, osteneala de stâlpnic.
– Ce înseamnă „stâlpnic”, bunică? o întrerupe Nicuşor.
– Stâlpnicul este acel călugăr care alege să împlinească
nevoinţele de ascet rugându-se pe un pilastru, adică un fel de stâlp
mai gros. Asemenea stâlpi pot fi construiţi, dar pot exista şi în
mod natural, cum sunt cei din tufuri sau roci vulcanice din părţile
Capadociei, o provincie din Turcia de astăzi; acolo au trăit Sfinţii
Vasile cel Mare, care a fost arhiepiscop al Cezareei Capadociei,
împreună cu fratele său, Sfântul Grigorie de Nyssa, şi Sfântul
Grigorie Teologul, episcopul de Nazianz.
Acei stâlpi naturali, de care îţi vorbeam, sunt ca nişte ciuperci
uriaşe, având o formă care îi apropie de cea a zbârciogilor de
primăvară; adică au un fel de pălărie de piatră în vârf. Ca şi la
zbârciogi, aceasta are o altă culoare decât cea a tulpinii. Eu nu
cred că n-ai văzut până acum pe internet sau chiar pe Facebook
asemenea forme curioase din tuf vulcanic. Impresionaţi de acest
mod de a se nevoi în trăirea ascetică, unii au ales să ducă o
asemenea viaţă de rugăciune, construindu-şi asemenea coloane
sau stâlpi.
Ei bine, cei care au ales acest mod de viaţă şi-au făcut chilii
şi stăteau acolo rugându-se. Puţina mâncare şi apă pe care le
consumau le erau aduse de credincioşi sau de ucenici. Aşa primea
şi acest stâlpnic din părţile Epivatei, adică un anume ajutor din
partea localnicilor, după ce se aşezase – fără să ştie, ci doar
purtarea de grijă a lui Dumnezeu rânduise acest fapt – în locul
unde fusese îngropată Sfânta Parascheva.
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Dar s-a făcut târziu, Nicuşor dragă, şi ar trebui să te culci. Voi
continua povestirea vieţii Preacuvioasei Parascheva mâine seară,
pentru că, de acum înainte, am a-ţi relata cum, prin lucrarea şi
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, se va arăta sfinţenia vieţii celei
care a fost o bineplăcută nevoitoare întru împlinirea chemării de
a-L urma pe Hristos Mântuitorul.
Nicuşor a plecat la culcare, gândindu-se că multe lucruri
frumoase poţi afla din povestirile sfinte şi mai ales din vieţile celor
care s-au nevoit întru osteneli şi rugăciuni necontenite, aşa cum
a fost Sfânta Parascheva. Ea a avut prilejul de a cunoaşte multe
dintre relatările sfinte chiar în Ţara Sfântă, păşind pe urmele
Mântuitorului Hristos atât din punct de vedere material, cât şi
spiritual şi prin viaţa sa de neîncetată rugăciune. Pilda ei se cuvine
s-o urmeze toţi creştinii, căutând a păşi pe urmele Celui care ne-a
zis: Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi
înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea plată
de la Tatăl vostru cel din ceruri (Matei 6, 1); aşa a împlinit şi
Sfânta Parascheva îndemnul Mântuitorului, din moment ce a fost
înmormântată fără a i se cunoaşte viaţa cea sfântă şi proslăvită.

2

Descoperirea minunată a sfintelor sale moaşte
şi minunile săvârşite de acestea
În seara următoare, Nicuşor s-a apropiat de bunica, zicându-i:
– Sărut mâna, bunică. Te rog să continui a-mi povesti ce s-a
întâmplat cu descoperirea minunată a sﬁntelor moaşte, aşa cum ai
spus aseară.
Bunica, bucuroasă de solicitarea pe care i-a făcut-o nepotul, a
continuat povestirea vieţii celei bineplăcute lui Dumnezeu,
Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva. După ce a spus că, prin
purtarea de grĳă a lui Dumnezeu, locul în care se aﬂau îngropate
cinstitele sale moaşte a devenit unul de rugăciune, prin ostenelile
ascetice şi duhovniceşti ale acelui pustnic, a spus că niciodată o
lucrare sfântă nu poate rămâne tăinuită.
Şi venirea acelui stâlpnic acolo a fost, fără îndoială, o rânduială
a lui Dumnezeu, prin care avea să se descopere neputrezite moaştele nevoitoarei întru cele sﬁnte şi bineplăcute lui Dumnezeu,
Sﬁntei Parascheva. După cum ne încredinţează Însuşi Mântuitorul,
tuturor celor care au urmat chemarea lui Dumnezeu de a se strădui
să moştenească împărăţia cerurilor li s-au scris numele în cartea
vieţii celei veşnice; numele celor sﬁnţi sunt scrise de la întemeierea
lumii în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat, se spune în
Apocalipsă (13, 8).
– Şi, după cum îţi ziceam, acel pustnic se ruga acolo într-un
loc aproape de malul mării. Într-una din zile, a fost aruncat dintr-o
corabie un mort, care, la insistenţa stâlpnicului, căci nu mai putea
suporta mirosul, prin grĳa celor din sat, a fost îngropat în locul
unde se aﬂau neputrezitele moaşte ale Sﬁntei Parascheva. Deşi
le-au găsit, cei care au îngropat pe cel care murise nu le-au acordat
prea multă atenţie; mai mult, nici nu s-au gândit că ar ﬁ ale unui
sfânt. Unii chiar au zis că, dacă ar ﬁ ale unui sfânt, Dumnezeu ar ﬁ
descoperit acest fapt mai dinainte. Aşa se face că, după ce au
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îngropat pe cel mort, au plecat acasă acei oameni, între care se aﬂa
şi unul care se chema Gheorghe.
Acest credincios, după ce, aşa cum îi era obiceiul, şi-a făcut
rugăciunea pentru el şi cei ai casei sale, s-a culcat târziu în noapte,
stăruind cu gândul la faptul că Fiul Omului a venit să caute şi să
mântuiască pe cel pierdut (Matei 8, 11). Aşa se face – cugeta el – că
şi acestui necunoscut i-a rânduit un loc de odihnă veşnică, iar celor
care s-au milostivit să-l îngroape le va face parte de plata cea
veşnică. În acea noapte, acest credincios a avut un vis minunat: o
împărăteasă plină de frumuseţe negrăită şedea pe un jilţ, adică un
mare scaun împărătesc, ﬁind înconjurată de o mulţime de ostaşi
luminoşi. Unul dintre aceştia i-a spus: Gheorghe, de ce aţi trecut cu
vederea trupul Preacuvioasei Parascheva? Aşadar degrab luaţi-l pe
acesta şi-l aşezaţi într-o raclă de mare preţ, pentru că a poftit
Împăratul frumuseţea ei (Psalm 44, 13) şi voieşte s-o proslăvească
pe pământ.
La rândul ei, cea îmbrăcată împărăteşte a zis: Îndată să luaţi
moaştele mele şi să le aşezaţi la loc de cinste, căci nu pot să rabd
mirosul cel rău al acelui trup! Căci eu sunt om şi din pântece de
maică am ieşit. Iar locul naşterii mele se cheamă Epivat, adică satul
în care locuiţi voi acum. Acelaşi vis l-a avut şi o femeie binecredincioasă, cu numele de Eftimia, care a ţinut, ca şi Gheorghe, să
spună consătenilor vedenia minunată pe care a avut-o. Aşa s-a aﬂat,
în dimineaţa zilei ce a urmat, că acelaşi vis l-a avut şi Gheorghe;
acesta a spus şi cuvintele ce i-au fost spuse.
Din aceste relatări, cei din satul Epivat au cunoscut că, din acel
loc, Dumnezeu a proslăvit-o pe cea care a avut o viaţă bineplăcută
Lui; aceasta era Preacuvioasa Parascheva. Aducând laude Celui
Preaînalt, au mers să pună într-o raclă înfrumuseţată – folosindu-se
de tămâieri, rostind rugăciuni şi înălţând cântări – sﬁntele moaşte
ale celei care s-a învrednicit de cununa sﬁnţeniei, raclă pe care au
pus-o în Biserica „Sﬁnţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kallikrateia.
Toate aceasta au avut loc, conform datelor stabilite de cei care au
studiat istoria evenimentelor din acea vreme, spre sfârşitul veacului
al XII-lea.
Kallikrateia este o localitate care – cum ţi-am spus ieri seară –
se aﬂă pe ţărmul Golfului Athyra. Într-o carte publicată la Atena,
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în 1892, autorul grec arăta că, în acea vreme, adică la sfârşitul
secolului al XIX-lea, aceasta era locuită de 400 de familii greceşti,
ﬁind împodobită cu 500 de construcţii pitoreşti. Cea mai frumoasă
dintre bisericile din apropiere este a celor din Kallikrateia dedicată
Sﬁntei Parascheva. În această biserică, după unele informaţii,
moaştele ar ﬁ stat timp de aproape două sute de ani, aşa cum se
consemnează şi în cartea cu mărturii ale închinătorilor, care au
avut parte de minunile sﬁntei; cartea a apărut în 2011.
Acolo unde s-au păstrat moaştele, se aﬂa, potrivit autorului
grec, care ar ﬁ cutreierat, pe la 1890, locurile unde s-a născut Sfânta
Parascheva şi unde au fost păstrate moaştele, o însemnare în
limba greacă: Locul unde au stat preasﬁntele moaşte ale Sﬁntei
Parascheva. Din păcate, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
Epivat a fost distrusă în anul 1979, iar Biserica „Sfânta Parascheva”
din Kallikrateia a avut aceeaşi soartă, ﬁind distrusă în 1980. Din
acest motiv, nu putem conﬁrma cele spuse la sfârşitul secolului al
XIX-lea de amintitul autor grec.
Toţi cei care mergeau şi se închinau acestor sﬁnte moaşte
dobândeau tămăduiri; neputinţele se vindecau, duhurile cele rele
se duceau de la cei pe care-i stăpâneau, încât multă laudă se aducea
lui Dumnezeu pentru un astfel de dar minunat. Efectiv, cu
mĳlocirile ei, Preacuvioasa Maica noastră Parascheva a devenit
ocrotitoarea suﬂetelor împovărate care şi-au găsit ajutorul şi
mângâierea în folosinţa ei cea mult-prisositoare.
– Nu te supăra, bunică, dar ce înseamnă „folosinţă multprisositoare”?
– Înseamnă ajutor din belşug; adică mai mult decât s-au
aşteptat cei care s-au închinat sﬁntelor ei moaşte. Nu uita că
ajutorul sﬁnţilor nu este unul legat numai de viaţa aceasta
pământească şi de nevoile ei; este un ajutor care ne întăreşte şi din
punct de vedere duhovnicesc, pentru că sﬁnţii înşişi au sporit în
această privinţă. Din acest motiv, acest ajutor duhovnicesc se
numeşte „mult-prisositor”, el ﬁind dar peste dar, cum ne încredinţează Sfântul Ioan Evanghelistul: Şi din plinătatea Lui – adică a
Fiului lui Dumnezeu – noi toţi am luat şi har peste har (Ioan 1, 17).
Prima viaţă a Sﬁntei Parascheva a fost consemnată în scris de
un ţăran din localitatea Epivat, care, de fapt, a trecut în scris tradiţia
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transmisă pe cale orală timp de un secol şi jumătate. Acesteia i-a
urmat cea scrisă de diaconul Vasilisk, cu purtarea de grĳă a
patriarhului Nicolae IV Muzalon (1147-1151); din păcate, niciuna
dintre aceste vieţi ale sﬁntei nu ni s-a păstrat până astăzi, deşi au
fost identiﬁcate multe cópii care s-ar apropia de cea dintâi
consemnare a diaconului Vasilisk.
Această scurtă lucrare este cea care îi va inspira pe toţi cei ce
vor încerca să scrie viaţa Preacuvioasei Parascheva. De fapt, această
scriere a vieţii sﬁntei – la porunca unui patriarh ecumenic –
însemna deopotrivă şi canonizarea, adică recunoaşterea sﬁnţeniei
vieţii Sﬁntei Parascheva de la cel mai înalt nivel, cel al unui
patriarh ecumenic, cel dintâi scaun arhieresc în ortodoxie, a
cinstirii care i se cuvine, ca unei sﬁnte făcătoare de minuni, ajutătoare a multor necăjiţi şi apăsaţi de durerile vieţii pământeşti şi de
tulburările veacului.
Specialiştii se întreabă dacă viaţa alcătuită prin grĳa amintitului
patriarh nu ar ﬁ cea consemnată într-un manuscris, numit de la
Gotteborg, aparţinând secolului al XII-lea. Conform celor menţionate, faima Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva ajunsese până la
Constantinopol, din moment ce împăratul, împreună cu tot senatul
şi cu toată suita imperială, a mers în Kallikrateia, unde erau moaştele
ei, şi le-a adus cinstire. Ceea ce ştim sigur este că, dintre toate
manuscrisele care conţin viaţa Preacuvioasei Parascheva, cel din
secolul al XIII-lea, cunoscut sub numele de Mineiul lui Drăgan, este
cel mai apropiat de viaţa consemnată de diaconul Vasilisk.
– Nu te supăra, bunică, dar vreau să te întreb ce înseamnă
„manuscris” şi „minei”.
– Manuscrisul este o bucată de papirus, adică o foiţă ﬁnă de
trestie care creşte în delta Nilului, iar un pergament este o bucată
de piele prelucrată pentru a avea o suprafaţă pe care să se poată
scrie; manuscrisul poate fi realizat şi pe o bucată de hârtie, prin
însemnarea diferitelor date sau cunoştinţe. Pentru că este scris cu
mâna – întrucât tiparul a fost inventat de Gutenberg abia la
sfârşitul secolului al XV-lea – se numeşte manuscris. Mineiul este
o carte bisericească în care se cuprind slujbele sfinţilor din cuprinsul unei luni, în cazul nostru, ale sfinţilor din luna octombrie.
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Se numeşte al lui Drăgan întrucât acesta este autorul sau cel care a
scris mineiul de care vorbim.
Deci, cum îţi spuneam, datorită minunilor săvârşite, dar şi
unor consemnări ale vieţii Preacuvioasei Parascheva care au
cunoscut o circulaţie destul de largă, vestea despre aceste vindecări
ce se dobândeau pentru neputinţele suﬂeteşti şi trupeşti de către
cei care se închinau sﬁntelor moaşte ale Sﬁntei Parascheva s-a
răspândit în întreg ţinutul Kallikratei şi dincolo de hotarele lui. Aşa
cum reiese din manuscrisul atribuit lui Nichifor Calist Xantopol,
care a trăit în secolul al XIV-lea, viaţa Sﬁntei Parascheva a fost
alcătuită pentru a ﬁ citită în mănăstirile de maici şi comandată
autorului de stareţa uneia dintre aceste mănăstiri, pentru a servi la
zidirea suﬂetească a călugăriţelor de acolo. Acestora li se dădea
exemplul părăsirii lumii cu toate ale ei, de la părinţi şi slugi la
bunurile materiale, pentru urmarea Mântuitorului Hristos – cum
ţine să sublinieze înaltpreasﬁnţitul Ioachim al Romanului şi
Bacăului.
Pentru faptul că cetatea Constantinopolului trecea în acei ani
prin grele încercări, ﬁind cucerită de latinii porniţi în cruciadă,
suveranii ortodocşi şi patriarhii s-au refugiat la Niceea, iar alţii la
Trapezunt, căci majoritatea ţinuturilor în care se aﬂau credincioşii
ortodocşi din Imperiul Bizantin se aﬂau sub stăpânirea latinilor.
Acest fapt a făcut ca vestea cu privire la minunile Preacuvioasei
Parascheva să se răspândească şi mai mult, ajungând până la cetatea
Târnovo – Veliko Târnovo de astăzi – unde îşi avea capitala
Imperiul Româno-Bulgar al Asăneştilor.

