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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA DE LA IAșI 

 Fraţilor, voi sunteţi pecetea 
apostoliei mele în Domnul. 
Apărarea mea către cei ce mă 
judecă aceasta este. N-avem, oare, 
dreptul să mâncăm şi să bem? N-
avem, oare, dreptul să purtăm cu 
noi o femeie soră, ca şi ceilalţi 
apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi 
Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu 
avem dreptul de a nu lucra?  
Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu 
solda lui? Cine sădeşte vie şi nu 

mănâncă din roada ei? Sau cine 
paşte o turmă şi nu mănâncă din 
laptele turmei? Nu în felul 
oamenilor spun eu acestea. Nu 
spune, oare, şi Legea acestea?  
Căci în Legea lui Moise este scris: 
«Să nu legi gura boului care 
treieră». Oare de boi se îngrijeşte 
Dumnezeu? Sau în adevăr pentru 
noi zice?  
Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce 
ară trebuie să are cu nădejde, şi cel 

ce treieră, trebuie să treiere cu 
nădejdea că va avea parte de 
roade». Dacă noi am semănat la voi 
cele duhovniceşti, este, oare, mare 
lucru dacă noi vom secera cele 
pământeşti ale voastre?  
Dacă alţii se bucură de acest drept 
asupra voastră, oare nu cu atât mai 
mult noi? Dar nu ne-am folosit de 
dreptul acesta, ci toate le răbdăm, 
ca  să  nu punem piedică 
Evangheliei lui Hristos.  

 I Corinteni 9, 2-12 

Marcu 8, 34-38; 9, 1  

 Cuvântul de învăţătură al IPS 
Hierotheos Vlachos, către pele-

rinii Sfintei Parascheva 
 
 
Mulţumesc în mod deosebit Înalt-
preasfinţitului Părinte Mitropolit 
Teofan al Moldovei şi Bucovinei, 
pentru dragostea pe care a arătat-o 
invitându-mă aici, adresându-mi cu 
dragoste invitaţia de a mă afla în 
cuprinsul Mitropoliei Înaltprea-
sfinţiei Sale şi pe tărâm românesc. 
Astăzi este ziua în care sărbătorim 
pe Sfânta Preacuvioasă Parascheva, 
cea care uneşte Balcanii şi am reuşit 

să aducem aici moaştele Sfântului 
Sfinţit Mucenic Policarp, unul din-
tre Părinţii Apostolici ai Bisericii 
noastre, hirotonit de însuşi Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan. Sfân-
tul Policarp a fost episcop al Smir-
nei şi a fost martirizat pentru slava 
şi din dragoste faţă de Dumnezeu. 
Părinţii Apostolici, din care face 
parte şi Sfântul Policarp, reprezintă 
podul care face legătura dintre Tra-
diţia Sfinţilor Apostoli şi generaţiile 
următoare. 
 Aş dori să spun că îl cunosc pe 
Înaltpreasfinţitul Teofan de pe 
când era Mitropolitul Olteniei şi 

apreciez dragostea pe care o are 
faţă de Dumnezeu şi faţă de Bise-
rică, dragostea faţă de monahism şi 
de tradiţia şi învăţătura ortodoxă şi 
îmi exprim acum dragostea şi re-
spectul faţă de Înaltpreasfinţia Sa. 
 În centrul atenţiei noastre în aceste 
zile sunt cele două Sfinte Moaşte: 
ale Sfintei Preacuvioasei Parasche-
va, pe care o iubiţi atât de mult, 
precum şi mâna dreaptă a Sfântului 
Policarp. De câte ori mă închin la 
mâna dreaptă a Sfântului Policarp 
mă emoţionez foarte mult deoarece 
simt şi ştiu că această mână a făcut 
foarte multe hirotonii, a hirotonit 

 Zis-a Domnul: cel ce voieşte să 
vină după Mine să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi ur-
meze Mie.  
Căci cine va voi să-şi mântuiască 
sufletul său îl va pierde; iar cine-şi 
va pierde sufletul său pentru Mine 
şi pentru Evanghelie, acela îl va 

mântui. Şi ce-i foloseşte omului să 
câştige lumea întreagă, dacă-şi pier-
de sufletul său? Sau ce-ar putea să 
dea omul în schimb pentru sufletul 
său?  
Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi 
de cuvintele Mele în acest neam 
desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului 

se va ruşina de el când va veni în 
slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. 
Apoi a zis către ei: adevărat vă 
spun vouă că sunt unii din cei ce 
stau aici care nu vor gusta moarte, 
până ce nu vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu venind cu putere. 
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mulţi episcopi şi preoţi. Această 
mână a binecuvântat mulţi ani po-
porul lui Dumnezeu, în acea Bise-
rică primară foarte vie. De aceea, 
m-am gândit să vă spun câteva cu-
vinte în legătură cu valoarea Sfinte-
lor Moaşte. 
„Ce face ca Sfintele Moaşte să 
rămână intacte?” 
 De ce noi ortodocşii iubim foarte 
mult Sfintele Moaşte? Există multe 
motive şi anume, aceste moaşte 
exprimă învăţătura cea mai adâncă 
a Bisericii noastre. Mai întâi de toa-
te, Sfintele Moaşte ne arată exi-
stenţa lui Dumnezeu. Există unii 
care refuză să creadă în existenţa 
lui Dumnezeu. A existat şi un filo-
sof care, cândva, a spus: 
„Dumnezeu a murit". Noi creştinii 
folosim de multe ori argumente 
pentru a dovedi existenţa lui Dum-
nezeu. Avem argumente existenţia-
le, argumente filosofice, argumente 
umane şi lumeşti, însă cel mai mare 
argument al existenţei lui Dumne-
zeu sunt Sfintele Moaşte. Aceste 
Sfinte Moaşte arată că Dumnezeu 
există şi este Viu. Nu este dumne-
zeul filosofilor şi al ideologilor, ci 
este Dumnezeul Sfinţilor. Este 
Dumnezeul Sfintei Parascheva, 
Dumnezeul Sfântului Policarp. 
Există multe Sfinte Moaşte care nu 
putrezesc, ci rămân intacte. Şi alte 
Sfinte Moaşte care emană bună 
mireasmă şi fac minuni. 
Zilele trecute la Bucureşti, la aero-
port au venit aproximativ cinci sute 
de oameni să se închine, acolo în 
aeroport, la moaştele Sfântului Po-
licarp şi am observat că moaştele 
atunci au emanat foarte multă bună 
mireasmă, o dovadă că acolo exista 
în ele harul Sfântului Duh. 
 Când moare omul şi sufletul 
părăseşte trupul, în mod normal 
trupul putrezeşte. Trupul, pielea 
sunt formate din celule şi acestea ar 
trebui să se desfiinţeze. Ce face ca 
Sfintele Moaşte să rămână intacte, 
tot trupul Sfântului şi pielea să 

rămână la fel, fără să se desfiinţeze, 
fără să putrezească? Este harul lui 
Dumnezeu şi aceasta arată că 
Dumnezeul nostru este viu. Nu 
este doar o valoare, o idee, după 

cum spuneau filosofii antici. Nu 
este cineva care locuieşte în cer 
doar şi de acolo conduce lumea. 
Dumnezeu este printre noi şi acest 
lucru este dovedit de Sfintele 
Moaşte. Un al doilea mesaj teologic 
este faptul că Biserica este trupul 
lui Hristos, dar este şi comuniunea 
sfinţeniei, pentru că în Biserică noi 
ajungem la comuniunea cu Dum-
nezeu. Biserica nu este o societate 

filantropică, nu este o religie ca 
oricare altă religie din lume, nu este 
un organism emenesc, o societate 
umană, ci este trupul lui Hristos şi 
Sfintele Moaşte sunt mădulare au-
tentice ale trupului lui Hristos. 
Pentru că, aşa cum arătam mai 
înainte, Hristos locuieşte în Sfinţii 
Săi. Acest lucru arată şi care este 
scopul Bisericii noastre. 
 Cel mai important scop al exi-
stenţei Bisericii noastre este acela 
de a-l face pe om sfânt. Biserica, 
prin Sfintele Taine, prin viaţa asce-
tică, de nevoinţă, îl conduce pe om 
la sfinţenie şi la unirea cu Dumne-
zeu. Biserica este laboratorul 
sfinţeniei. Biserica are scopul de a-l 
face pe om să ajungă la statutul de 
sfinte moaşte. Acesta este ţelul cel 
mai înalt al vieţii noastre: să deve-
nim sfinţi precum Sfânta Parasche-
va şi Sfântul Policarp. 
 Un al treilea mesaj pe care ni-l 
oferă sfintele moaşte este faptul că 
în felul acesta moartea este de-
sfiinţată. Înainte de Întruparea lui 
Hristos moartea era un duşman 
demn de temut. Nimeni nu putea 
învinge moartea. După Învierea 
Domnului, însă, toţi cei care se 
unesc cu Hristos înving moartea, 
după cum spune Sfântul Maxim 
Mărturisitorul: „Moartea este un 
somn mai lung". Am văzut în ace-
ste zile moaştele Sfintei Parasche-
va: zici că doarme şi că aşteaptă 
vocea îngerului pentru a se ridica şi 
a întâmpina pe Domnul la cea de a 
doua venire a Sa. Iată că moartea 
nu mai este îngrozitoare şi nu ne 
mai înfricoşează. După cum am 
spus şi mai înainte, după Învierea 
Dumnului moartea a devenit un 
somn. Prin moarte şi după moarte 
noi trecem din viaţa aceasta în viaţa 
viitoare. Din această biserică făcută 
de mână, vom trece în Biserica cea 
nezidită. Moartea este o întâlnire 
cu Dumnezeu, cu Maica Domnului 
şi cu toţi Sfinţii. 
Acestea sunt cele trei mari mesaje 

Gândul SĂRBATORII 

Intru tine, Maica, cu osardie 
s-a mantuit cel dupa chip, ca 

luand Crucea, ai urmat lui 
Hristos si lucrand ai invatat 

sa nu se uite la trup, caci este 
trecator, ci sa poarte grija de 
suflet, de lucru cel nemuritor. 

Pentru aceasta si cu ingerii 
impreuna se bucura, Cuvioa-
sa Maica Parascheva, duhul 

tau.” 

„Dobandirea dezmierdarii ce
-i ravnitoare de cele paman-
testi intelepteste trecandu-o 
cu vederea, te-ai ridicat catre 

locasurile dumnezeiesti si 
izvor al tamaduirilor ai lasat 
credinciosilor preasfintit cor-
tul tau, Maica Prealaudata. A 
Moldovei lauda cea cinstita 
si Inainte-statatoare cea in-

credinta Parascheva, nu ince-
ta cu fierbinteala a ruga pe 
Hristos Dumnezeu pentru 

noi toti.” 
 

TROPARELE SFINTEI  
PARASCHEVA 
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teologice, pe care le extragem din 
existenţa Sfintelor Moaşte şi anume 
că Dumnezeu există, este un Dum-
nezeu Viu, că Biserica este 
laboratorul sfinţeniei şi că 
moartea a fost desfiinţată şi a 
devenit un somn. 
 De aceea cu multă dragoste 
şi cu mult respect ne în-
chinăm la sfintele moaște. De 
aceea facem sfințirea biserici-
lor punând la piciorul Sfintei 
Mese părticele din moaștele 
martirilor. În aceste zile am 
simțit o mare bucurie văzând 
evlavia dumneavoastră, oame-
ni care au așteptat foarte mult 
timp, chiar și treizeci de ore 
ca să se închine la moaștele 
Sfintei Parascheva. Am venit 
de multe ori în România, însă 
acum am simțit mai adânc 
sufletul românilor, al popo-
rului român. Mă minunez de 
dragostea dumneavoastră faţă 
de Dumnezeu şi faţă de sfinţi. 
Mă emoţionează faptul de a vă ve-
dea aici, aşteptând în frig şi rugân-
du-vă cu toţii. Noi, creştinii orto-
docşi, suntem foarte puternici pen-
tru că îl avem pe Hristos. 
 Mă voi întoarce în Grecia şi voi 
vorbi permanent de evlavia pe care 
dumneavoastră o aveţi. 
Înaltpreasfinţite Părinte şi frate în-
tru Hristos, Vă fericesc şi slăvesc 
pe Dumnezeu pentru aleasa turmă 
duhovnicească pe care o aveţi, cre-
dincioşi care îl iubesc pe Dumne-
zeu, iubesc Biserica şi vă iubesc pe 
Înaltpreasfinţia Voastră şi urez ca 
Înaltpreasfinţia Voastră să călăuziţi 
pe credincioşi spre limanul mântui-
rii. Şi rog pe Înaltpreasfinţiţii şi 
Preasfinţiţii Părinţi care, iată, am 
bucuria să slujească împreună cu 
mine astăzi, îi rog, deci, să se roage 
Sfinţilor ca Dumnezeu să ne dea 
putere, să ne sfinţim, să crească 
credinţa noastră şi dragostea noa-
stră faţă de Dumnezeu şi în inima 
noastră să se aprindă o mare flacără 

şi anume flacăra iubirii de Dumne-
zeu, pentru că în felul acesta şi noi 
vom afla sensul vieţii. Şi să dea 

Domnul să ajungem şi noi sfinţi. La 
mulţi ani şi binecuvântaţi.    
 
Sursa: www.doxologia.ro 
 

Minunea Sfintei Cuvioase 
Parascheva 

 
In anul 2005, la începutul lunii oc-
tombrie, am fost la un control of-
talmologic, pentru că începusem să 
nu mai văd bine. După ce m-a 
văzut medicul oftalmolog, mi-a 
spus că trebuie să mă operez de 
urgență, că altfel voi rămâne fără 
vedere. Când am auzit, m-am întri-
stat puțin, dar în acel moment mi-a 
venit in minte un gând: să merg la 
Iași, să mă închin la moaștele Sfin-
tei Cuvioase Parascheva. 
Am ajuns la Iași, m-am așezat la 
rând, iar în tot acest timp mă ru-
gam la Sfânta Cuvioasă Parascheva 
să mă ajute să-mi recapăt cât se mai 
poate din vedere și să-mi reușească 
operația (înainte să plec la Iași, îmi 

făcusem programare pentru ope-
rație, pe 12 octombrie). Am citit 
acatistul sfintei, am ajuns la balda-

chinul cu sfintele moaște, 
sărutându-le și cerându-i aju-
tor sfintei, și acolo am primit 
de la un părinte o bucățică de 
veșmânt cu mir de la sfânta. 
A sosit, apoi, și ziua ope-
rației... Dimineață am citit 
acatistul Sfintei Parascheva și 
am băgat acea bucățică din 
veșmânt în buzunarul de la 
piept al pijamalelor. În sala de 
operație mi-au făcut anestezie 
generală, dar le auzeam pe 
asistente și pe doctoriță cum 
vorbeau în timpul operației. 
La un moment dat, am obser-
vat că Sfânta Cuvioasa Para-
scheva a intrat în sală, era îm-
brăcată cu un veșmânt foarte 
frumos și foarte strălucitor, 
cu o lumină foarte puternică, 
s-a apropiat de mine, s-a așe-
zat pe marginea patului și m-a 

apucat de mâna dreaptă și mi-a 
spus: „Stai liniștit, că operația o 
să iasă foarte bine și o să te faci 
bine”, apoi a zâmbit, a făcut sem-
nul Sfintei Cruci peste mine și s-a 
îndreptat spre ieșirea din sala de 
operație. Eu în acel moment 
simțeam că cineva mă ținea de co-
tul mâinii drepte și mi-o ridica, ca 
să mă închin și să mulțumesc Sfin-
tei Cuvioase Parascheva pentru mi-
nune și ajutor. 
După operație am fost la mai mulți 
medici oftalmologi, la control, și 
când mă puneau la aparate, 
rămâneau uimiți de cât de bine a 
ieșit operația, iar când mă întrebau 
cine m-a operat așa de bine, eu le 
răspundeam că Sfânta Cuvioasa 
Parascheva a lucrat prin mâna me-
dicului. 
 
Slavă Domnului și Sfintei Cuvioase 
Parascheva! 
(mărturie trimisă de Ionuț Bălașa, 
Popești, Argeș) 


