
FOAIA DUMINICALĂ A PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” Anul VIII Nr. 41 (398) - 14 OCTOMBRIE 2018

Duminica a 21-a După Rusalii
(a Sfinţilor Părinţi de la 

Sinodul al VII-lea Ecumenic)
(Pilda semănătorului)

†) Sf. Cuv. ParaSCheva de la IașI
Sf. Mc. Nazarie, GhervaSie, 

ProtaSIe șI ChelSIe

celor care sunt implicaţi cu jurământ în 
activitatea bisericii noastre şi care n-au fost 
misionari decât cu trupul, nu şi cu sufletul, 
să facă bine să se retragă şi să devină 
demisionari. Să lase locul altora mai tineri 
care să se dedice mai ales sufleteşte, mai 
luminaţi şi mai plini de jertfă. Căci după 
asemenea vot nu poţi să nu faci o analiză 
serioasă. Deci, trebuie să mergem mai 
departe. Atâta vreme cât eşti cu Hristos, nu 
poţi să pierzi. Trebuie să-ţi regândeşti 
poziţia. Iar noi nu vom căuta nimănui motiv 
de ceartă sau de judecată. Şi nici nu vom 
face nimănui vreun reproş. Suntem convinşi 
că dacă vom lupta serios, lumea va înţelege 
într-un târziu cât de corect a fost mesajul 
nostru. Nu poţi să votezi împotriva familiei 
tale, este o orbire a minţii. Te dărâmi singur. 
Te dizolvi ca neam şi dispari din istorie. Au 
fost atâtea neamuri care au încetat să mai 
existe, tocmai pentru că relaţia lor cu 
Dumnezeu n-a mai fost cea corectă. 

Deci, ce vom face? Vom căuta din nou să 
sporim rugăciunea, slujirea lui Dumnezeu 
şi a aproapelui. Vom fi foarte atenţi cu cine 
intrăm în legătură şi unde aruncăm măr-
găritarele. Vom căuta să găsim oameni de 
încredere, destoinici să înveţe şi pe alţii, 

oameni de încredere care iubesc cu adevărat 
viaţa Bisericii. Nu ne vom mai lua după 
vorbe ci după fapte, căci Dumnezeu caută 
la faptele noastre. Nu vom renunţa la lupta 
noastră pentru familie şi nu vom neglija 
copiii şi viitorul lor. Noi suntem trecători 
pe aici, ei sunt viitorul. Păcat că nu s-a 
înţeles mesajul nostru. Doream să trăiască 
într-o lume în care păcatul să nu le strice 
sufletul, dar n-am fost înţeleşi. 

Se caută vinovaţi. Cine să fie vinovat? 
Patriarhul? Este singurul care a luptat timp 
de 11 ani pentru a ridica Biserica şi a pune 
lucrurile în rânduială. Şi cine îi cere 
demisia? Cei care nu au făcut nimic în viaţa 
lor. Nu patriarhul este de vină ci noi cu 
răutatea noastră, cu mintea noastră atinsă 
de ură. Când ai împotriva ta preşedintele 
ţării, toate partidele politice, toate tele-
viziunile posibile şi imposibile, organizaţii 
media, zeci de ONG-uri oculte bine plătite, 
cozi de topor ale duşmanilor, cei 3,5 mi-
lioane de români curaţi şi mărturisitori ai 
normalităţii sunt eroi naţionali.

Ce să aşteptăm de la partidele politice? 
Ne-au boicotat, căci sunt specialişti în 
această meserie. Ne boicotează de 30 de 
ani. Aşa am fost loviţi de iude şi pizmaşi în 

Suntem la un moment al bilanţului.  
Am ajuns credincioşi minoritari.  

Datorită pasivităţii, urii şi dezbinării  
din neamul nostru. Dacă am ajuns 
minoritari, ne cerem dreptul de la 

autorităţile noastre să ne recunoască 
familia compusă din un bărbat şi o femeie. 

M-am trezit ca dintr-un vis urât. Dar am 
reuşit să mă ridic din nou la luptă şi să văd 

realitatea aşa cum este ea la acest 
moment al bilanţului. Un asemenea vot  

cu un rezultat dezastruos în detrimentul 
neamului meu nu mă poate lăsa 

nepăsător. Mă simt aproape dat afară  
din societatea în care trăim şi în care  

am investit totul. Dar ce valorez eu,  
când oamenii au ales într-un număr 

zdrobitor ca şi cei din Gadara  
(care L-au dat afară din cetate pe Hristos) 

şi ca cei din Sodoma?

Căci în Sodoma de la mic până la 
mare erau atraşi de urâciune. Şi 
totuşi era lumea lor. O lume per-

versă, atinsă de cel mai năucitor păcat, fără 
gând de întoarcere de pe calea pe care 
apucaseră. Dumnezeu n-a suportat această 
stare şi i-a lovit la început cu orbirea, apoi a 
nimicit cetatea lor.

Dar să revenim la noi. Încep prin a 
mulţumi tuturor celor care timp de o lună 
de zile au fost mărturisitorii adevărului în 
parohia noastră, primind ocările, sudalmele 
unui popor de nerecunoscut, plin de răutate, 
manipulat, întors împotriva familiei, esenţa 
neamului nostru. Ei au fost misionari ase-
menea sfinţilor din primele veacuri. Şi 
pentru aceşti mărturisitori misionari cer 

Vă scriu aceste rânduri în numele 
„credincioşilor minoritari”



o analiză 
dură

şi s-au lăsat înşelaţi.
Nu putem încheia cuvântul nostru înainte 

de a mulţumi în chip deosebit celor care 
s-au ostenit din diasporă şi care ne-au dat o 
lecţie de credinţă în Dumnezeu şi de iubire 
faţă de ţară şi neam. Au făcut sute de 
kilometri şi au stat în ploaie la coadă ore 
întregi ca să spună DA la votul normalităţii. 
Ei mai mult decât noi au avut prilejul să 
vadă destrăbălarea occidentală şi cotele 
decadenţei umane atinse de LGBT. Suntem 
mândri de voi care aţi văzut fondul pro-
blemei şi nu v-aţi împiedicat de circumstanţe. 
Nu vă opriţi misionarilor, voi sfinţii din 
ultimele zile, căci: „Cu noi este Dumnezeu, 

Dumnezeu tare şi biruitor, Domn al păcii, 
Părintele veacului ce va să vie!”

Astăzi când Biserica ne pune la suflet 
Pilda Semănătorului, te întrebi firesc: n-a 
semănat Hristos în Biserică sămânţa cea 
bună? Cine este de vină? Pământul. În 
fiecare toamnă, Mântuitorul ne spune 
această pildă şi ne-o şi tâlcuieşte, ne spune 
că noi suntem pământul: cel pietros, cel 
plini de spini şi pământul cel bun care 
aduce rod însutit. Să facă Dumnezeu ca 
sufletele noastre să fie pământul cel bun 
care să aducă rod însutit. Amin! ❖

Cu amărăciune,
Părintele Dinu

Şi totuşi,  
de ce am pierdut Referendumul, de ce 

creştinii ortodocşi  
nu au fost la Referendum?  

Pentru că ani întregi de campanie 
împotriva Bisericii au dat roade:  

pe de o parte se asociază Biserica  
ideii de politică şi de politicieni  
care prin Biserică adună voturi.  

Pe de altă parte, creştinii ortodocşi  
nu sunt trăitori adevăraţi,  

ci doar participanţi la botez, nuntă  
şi înmormântare. 

Sau categoria trecător prin biserică: 
aprind o lumânare în biserică du-
minica, mă închin la icoane, dau un 

pomelnic, eventual fac gaură în cer că am 
adus copilul la împărtăşit sau stau cu el pe 
la biserică (în timp ce mai butonez şi 
telefonul). Mi-am făcut „baia” de sfinţenie 
şi plec acasă fericit că sunt un model de 
cetăţean şi de creştin. Cu dreaptă măsură, 
nu aşa fanatic, dar gata oricând să dau lecţii 
de cum mai stau treburile prin Biserică, 
căci, nu-i aşa, sunt stâlp de nădejde al 
Bisericii.

Şi nici nu fac prea multă ascultare de 
preoţi. Deh, sunt şi ei oameni, aşa că fac ce 

zice popa, nu ce face popa, şi nici nu-l prea 
ascult de fapt. Iaca, doar nu hotărăşte el. Eu 
sunt deştept în toate. Inclusiv în măsura de 
administrare a celor... sfinte: rugăciune, 
post, slujbe, spovedanie, daca există. 

Şi uite aşa, cu superioritatea omului mo-
dern şi mai ales superficialitatea lui, 
creştinul vine la biserică pentru prestări de 
servicii: nuntă, botez, înmormântare, pa-
rastas. Plăteşte, cere serviciu. Şi cam atât. 
N-are popa de ce să-mi spună mie ce sa fac. 
Eventual îl învăţ eu. Iar tineretul – parţial 
– nu mai ascultă de nimeni. Gaşca şi mediul 
lor – inclusiv reţelele sociale – gândesc 
bine, corect. Le ştiu pe toate, nu concep o 
altă opinie faţă de a lor.

... Şi pot să continui vederile critice şi cu 
mine: care nu mai sunt de mult un rugător 

- atât cât eram, un cititor al Sfintelor 
Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, un participant 
la slujbe, nu mă mai spovedesc cu toată 
luarea aminte, ca să nu mai vorbesc de 
ascultare, de cercetarea interioară şi de 
multe, multe altele. Sunt - total - Marta în 
Biserică. Aşa că pot să stau la coada creş-
tinilor din biserică oricând.

Iată cum, formalismul multora ne-a 
îndepărtat de adevăratele valori creştine. 
Aşa se face că nu am ieşit să apărăm Familia 
şi Taina Cununiei de întinare. Mai mult - 
n-am ieşit să ne apărăm pruncii, nepoţii. Ne 
va costa foarte, foarte mult: ca ţară, ca 
neam, ca morală, ca vulnerabilităţi, ca 
indivizi. Şi mai ales ca Biserică.

Poate e timpul să avem alte abordări. ❖
Maria Buleu

toată istoria noastră. Poate că această 
nereuşită are şi ceva bun în ea. Poate astfel 
înţelegem cuvântul Sfântului Pavel: „Ieşiţi 
şi vă osebiţi; căci eu sunt Dumnezeul vostru 
şi voi sunteţi poporul meu.” (II Cor. 6, 
16-17) Nu se mai poate continua aşa. 
Dumnezeu va fi cu noi, cu turma mică şi 
Dumnezeu ne va da Împărăţia Sa. Aceste 
vremuri au fost profeţite. Este o vreme a 
mărturisirii, vremea în care Biserica să dea 
sfinţi. O vreme în care în lupta cu păcatul 
trebuie să ne împotrivim până la sânge. Vor 
veni şi alte vremuri, mai grele ca acestea. 
Acum este doar începutul. Un început 
dureros, în care oamenii au spus răului bine 

Zeflemeaua
de Camil Petrescu

Când va veni sfârşitul lumii
Românii nu vor fi atenţi
Isus a spus: „Talita kumi”
Dar nu pentru inconştienţi.

Iar Ziua Domnului, ca hoţul
În miez de noapte va sosi
Femeia va dormi, iar soţul
Reviste porno va citi.

N-avem conştiinţa tragediei
Şi totul luăm „à la légère”
Noi, campionii băşcăliei
Am compromis orice mister.

Avem o scuză de faţadă:
„Lasă, că merge şi aşa!”
Trădăm la primul colţ de stradă
Şi-apoi încălecăm pe-o şa.

Senzaţia e de plutire
De infinit paraşutism
Noi am făcut mişto subţire
Şi de marxism, şi de fascism.

Ce Decebal şi Burebista?
Ce patriotul cărturar?
Trăiască Miţa Biciclista
Şi berea rece la pahar!

Mitică veşnic să trăiască
Şi noi pe lângă el, noroc!
Filozofia chelnărească
E tot pe loc, pe loc, pe loc!

Întreaga drojdie se scurse
Din mahalale de Fanar
Şi-n loc să fim un roib de curse
Noi am ajuns din cal - măgar.

Pe primul loc e-njurătura
Ea pentru toate e un leac
Simţi cum îţi umple toată gura
O moştenim din veac în veac.

Noi „facem” şi „băgăm” de-a valma
Noi suduim neîncetat
Iar la acest popor, sudalma
E o religie de stat.

La treburile serioase
Noi nu ne concentrăm destul
Avem o somnolenţă-n oase
Şi-o zeflemea de prost fudul.

Si doar la reluări de faze
Parcă ne mai trezim puţin
N-avem profil de kamikaze
Tiparul nostru-i bizantin.

Apocalipsa furtunoasă
Îi sperie pe pământeni…
Pe noi nu ne-o găsi acasă –
Vom fi la meci, sau la pomeni.

Aceasta, poate, ne e soarta
S-o tragem şi pe asta-n piepţi
N-aveţi decât să-nchideţi poarta
Dacă tot face ea pe moarta…
Hai, că românii e deştepţi!

Camil Petrescu, 
romancier, dramaturg, 

doctor în filozofie, 
nuvelist şi poet.

O poezie găsită prin arhivele statului în care se face „portretul” naţiei noastre! Scrisă, probabil 
prin anii ’50, ne face să înţelegem că românii, de atunci şi până astăzi, nu s-au schimbat prea mult!



Pentru parohia Şerban Vodă ziua de  
14 octombrie este una de mare sărbătoare: 
o prăznuim pe Sfânta Cuvioasă Parascheva 
de la Iaşi. Apoi gândul nostru se îndreaptă 

spre Sfântul Luca al Crimeei ale cărui 
moaşte şi icoană au fost scoase duminică 

14 octombrie 2012 din Sfântul Altar  
şi aşezate în biserică spre închinare.  

Iar anul trecut am primit din Italia părticele 
din moaştele Sfinţilor Mucenici Nazarie, 
Ghervasie, Protasie şi Chelsie. Ne aflăm  

în al doilea an în care îi prăznuim pe aceşti 
sfinţi care au primit moarte mucenicească 

în Mediolan (azi Milano), în a doua 
jumătate a primului secol.

Despre Sf. Nazarie se ştie că a trăit 
în vremea lui Nero (între anii 54 
şi 68) la Roma, fiind vlăstarul 

unei familii romane bogate şi evlavioase. 
Tatăl lui, Africanus, şi mama lui, Perpetua, 
au fost aduşi la adevărata credinţă de către 
Sfântul Apostol Petru. La vârsta de douăzeci 
de ani, Nazarie părăseşte Roma pentru a 
răspândi Evanghelia. Îşi cheltuie averea cu 
cei sărmani, ajutând pe cei ce pătimeau 
pentru Hristos şi aduce la credinţa creştină 
pe mulţi închinători la idoli, botezându-i.
Sf. Nazarie îi află pe Sf. Ghervasie şi 

Protasie în temniţă
Ajungând în oraşul Plachendia (azi 

Piacenza) i-a cunoscut pe Sf. Ghervasie şi 
Protasie, care se aflau în închisoare din 
porunca ighemonului Anulin. Îmbrăţişându-i 
şi îmbărbătându-i pe cei doi, hotărăsc îm-
preună să nu facă nici un pas înapoi, alegând 
toţi drumul muceniciei. Sf. Nazarie este 
biciuit şi alungat din oraş. Peste noapte i se 
arată în vedenie fericita lui maică, care îi 
porunceşte să meargă în Galatia şi acolo să-L 
vestească pe Hristos. Sculându-se, el pleacă 
în Galatia (Galia). Propovăduind pe Hristos, 
lumina cu lumina credinţei popoarele acelea 
care erau în întuneric şi în umbra morţii. 

Pruncul Chelsie este încredinţat  
Sf. Nazarie de către mama sa

Pe când se afla într-o cetate ce se numea 
Melia, a luat un copil de trei ani, pe nume 
Chelsie, copilul unei femei credincioase şi de 
neam bun, l-a botezat şi l-a crescut în dreapta 
credinţă. Şi pruncul creştea cu anii şi cu 
înţelegerea, umplându-se de dumnezeieştile 
daruri. Copilul era atât de înţelept întru 
Hristos, încât se asemăna învăţătorului său. 
Pentru aceasta, mai pe urmă s-a învrednicit 
şi de cununa cea mucenicească. 

Arestarea în Galatia  
a Sf. Nazarie şi Chelsie

Sf. Nazarie răspândea Evanghelia în 
Galatia când a fost prins şi dus la ighemonul 
Dionisie, căruia, fără sfială i-a mărturisit: 

„Sunt roman de fel, însă sunt creştin şi cinstesc 
pe cel răstignit”. Crudul ighemon l-a luat 
atunci pe el şi pe copil şi bătându-i pe amândoi 
fără milă i-a aruncat în temniţă, vrând ca a 
doua zi să-i supună la diferite chinuri. A doua 
zi însă, femeia stăpânitorului - care se pare că 
avusese o vedenie înspăimântătoare - l-a rugat 
pe bărbatul ei să-I elibereze pe copil şi pe 
Nazarie. Şi aşa au scăpat.
Eliberaţi ca prin minune, Nazarie şi 

Chelsie sunt din nou închişi  
şi trimişi la Roma

Sfinţii s-au îndreptat apoi spre Trevíra (azi 
Trier, Germania), predicând peste tot pe 
Hristos şi dispreţuind idolii. Au fost din nou 
închişi şi duşi la Roma. Din ordinul împăratului 
au fost audiaţi şi apoi, drept pedeapsă, au fost 
aruncaţi într-un lac. S-au salvat însă ca prin 
minune de acolo. Continuându-şi misiunea au 
ajuns la Milano, unde s-au reîntâlnit cu Sf. 
Ghervasie şi Protasie, care se pregăteau pentru 
ultima încercare a martirajului, pentru în-
tâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, luând parte 
la mântuitoarea Sa patimă. Micul Chelsie nu 
rămâne nici el mai prejos, fiind gata de a 
îndura orice fel de chinuri pentru dragostea 
lui Hristos.

Moarte martirică  
pentru cei patru sfinţi

Împăratul a dat poruncă lui Anulin ca să 

Prăznuirea sfinţilor mucenici 
nazarie, GherVasie, Protasie şi chelsie

fie omorât Nazarie. Iar Anulin a tăiat cu 
sabia cinstitele capete ale Sf. Nazarie şi 
Chelsie, care avea numai nouă ani. Un 
credincios a luat în taină sfintele lor moaşte 
şi le-a dus în casa sa, unde fiica sa îndată s-a 
sculat sănătoasă din boala în care zăcea. Au 
îngropat în grădină trupurile mucenicilor. 

Apoi şi Sf. Ghervasie a fost bătut cu vergi 
de plumb până a murit iar Sf. Protasie i s-a 
tăiat capul cu sabie. Trupurile lor, răpite de 
Filip şi de fiul său, au fost îngropate în casa 
lor. Sf. Ambrozie, episcopul Mediolanului, 
prin dumnezeiască descoperire, a aflat pe 
Ghervasie şi pe Protasie în vremea împăratului 
Teodosie cel Mare, iar pe Nazarie şi Chelsie 
în vremea împăraţilor Arcadie şi Onoriu. 

Aflarea moaştelor  
Sf. Nazarie şi Chelsie

Paulin Presbiterul în cartea sa despre 
viaţa Sf. Ambrozie scrie: „În acea vreme 
moaştele Sf. Mc. Nazarie se aflau în cetate, 
în grădină. Eu, fiind de faţă, am văzut sânge 
în mormântul în care zăceau muceniceştile 
moaşte, ca şi cum acest sânge ar fi curs de 
curând; capul cu părul şi cu barba erau aşa 
de neatinse, ca şi cum atunci ar fi fost puse 
în groapă, iar faţa lui era atât de luminoasă 
de parcă ar fi fost spălată de curând. 
Adevărată minune, precum Domnul a 
făgăduit în Evanghelie că „nici un fir de păr 
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din capul vostru nu va pieri”. Iar sfintele lor 
moaşte au umplut acel loc de mireasmă 
bună, încât covârşeau toate aromele. Apoi, 
ridicând moaştele muceniceşti şi punându-le 
în caretă, ne-am întors îndată cu Sf. 
Ambrozie şi la Sf. Mucenic Chelsie, cel ce 
era pus în acelaşi loc. Şi am aflat de la cel 
care stăpânea grădina aceea cum că de la 
părinţi moştenise el locul acela, loc pe care 
părinţii lui îl moşteniseră din neam în 
neam, căci într-însul sunt aşezate mari 
visterii, pe care nici molima, nici rugina nu 
le strică, nici hoţii nu le sapă şi nu le pot 
fura”. 

Sf. Ambrozie descoperă cinstitele 
moaşte ale Sf. Ghervasie şi Protasie

Iar pentru aflarea Sf. Ghervasie şi 
Protasie, Sf. Ambrozie s-a rugat şi a postit 
40 de zile şi i s-au arătat în vedenie tineri în 
haine albe, cu mâinile ridicate. Mai apoi, 
Sfântul Pavel i-a descoperit locul în care 
sunt îngropaţi şi i-a zis: „Aceştia sunt cei 
care, ascultând cuvintele mele, au lăsat 
lumea şi bogăţia şi au urmat Domnului 
nostru Iisus Hristos, nedorind nimic 
pământesc sau trupesc. Şi au petrecut aici 
în Mediolan zece ani, slujind lui Dumnezeu 
şi s-au învrednicit a fi mucenici ai lui 
Hristos, ale căror trupuri le vei afla zăcând 
în pământ în acest loc unde tu stai şi te rogi. 
Deci, trebuie să le scoţi deasupra şi în acest 

loc să zideşti o biserică în numele lor”.
Aflăm despre ei dintr-o carte ce se afla 

la capul sfinţilor mucenici: „Eu, robul lui 
Hristos, Filip, am luat trupurile acestor 
sfinţi în casa mea şi le-am îngropat. Maica 
lor, Valeria, şi tatăl lor, Vitalie, au avut pe 
aceşti doi fii născuţi gemeni şi au numit pe 
unul Protasie şi pe altul Ghervasie. Vitalie 
era ostaş în Mediolan, trăind cu soţia sa şi 
slujind în taină lui Dumnezeu.” Vitalie şi 
Valeria cunosc şi ei mucenicia. După ce 
Ghervasie şi Protasie rămân orfani, vând 
casa, împart toată averea lor la săraci şi 
eliberează robii. Se retrag din lume, zece 
ani nevoindu-se în post, în rugăciuni şi în 
citire. Aflând de ei, Anulin ighemonul dă 
poruncă să fie aruncaţi în temniţă pentru 
credinţa în Hristos. Cei doi sfinţi mucenici 
şi-au dat în final sufletele în mâinile 
Domnului, Ghervasie fiind bătut cu vergi 
de plumb, iar lui Protasie tăindu-i-se capul. 
Moaştele lor au fost descoperite prin 
minune de către Sf. Ambrozie (7 decembrie). 
În timpul aducerii moaştelor şi aşezării în 
biserica centrală din Mediolanum (Milano), 
în ziua de 16 iunie 386, un orb şi-a recăpătat 
vederea, iar demonii care îşi făcuseră lăcaş 
în câţiva demonizaţi au strigat că sfinţii 
i-au pus la chinuri de nerăbdat. După câţiva 
ani, în 395, Sf. Ambrozie a aşezat în biserică 
şi moaştele Sf. Nazarie şi Chelsie. ❖

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 14-21 OCTOmBRIE 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 14 octombrie  0800-1200 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi  de la Sinodul al VII-lea 
  Ecumenic) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 17 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri  19 octombrie  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 20 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1830 Vecernie
Duminică 21 octombrie  0800-1200 Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul 
  Gherghesenilor) - Utrenia, Sfânta Liturghie

minuni ale  
sf. cuV. ParascheVa

Rugăciunile cele mai puternice 
adresate la racla prietenei mele 
au fost cele de a intra la Medicină. 

Deoarece un eventual eşec m-ar fi 
înspăimântat, draga mea nu m-a lăsat şi 
acum pot spune că nu eu, ci Cuvioasa 
Parascheva este studentă la Medicină – nu 
ştiu cât de corectă este exprimarea mea!

Iată-mă în faţa unor examene cu 
adevărat dificile! Primul examen practic 
se dădea pe lame, la microscop. I-am 
spus în gând: „Cuvioasă Parascheva, 

S-a ridicat brusc spunând:
„– Fata aceasta gândeşte, nimeni nu 

mi-a pus niciodată această întrebare. 
Gata, îi pun 10.”

Sala era plină cu examinatori şi 
studenţi. Nu-mi venea să cred că am nota 
maximă! Nici nu s-a mai uitat pe celelalte 
două subiecte.

Acum, la relatarea unei frânturi din 
minunile făcute de draga mea prietenă, 
cum să nu cred că ea este, de fapt, 
studentă la Medicină, nu eu?!

Slavă ţie, Cuvioasă Parascheva!
Carolina G.

(Binefacerile Sf. Cuv. Parascheva, 
Mărturii ale închinătorilor (3),  

Ed. Doxologia, Iaşi, 2017)

ajută-mă cum ştii tu, te rog”; trăsesem 
subiecte mai puţin dorite, mi-am notat 
ceva pe foaie, doamna doctor a aruncat o 
simplă privire, am dat câteva răspunsuri, 
dar nu cred că meritam eu nota 9!

Al doilea examen practic, la Fiziologie, 
cu două subiecte scrise şi un buletin de 
analize. Cunoşteam nişte valori necesare 
pentru citirea buletinului. Din nou „Doar 
tu, Cuvioasă Parascheva, mă poţi ajuta!”. 
Am interpretat rezultatele, apoi mi-a 
venit în minte ideea năstruşnică de a o 
întreba pe doamna doctor:

– Cum îmi pot da seama dacă valorile 
sunt corecte, având în vedere că nu se 
specifică nici vârsta, nici sexul 
pacientului?

Apus de veac
E lumea asta-n veacul de pe urmă,
Când masca e podoabă pentru turmă
Când turma e mânată spre pieire
De cei ce poartă masca de IUBIRE!

E veacu-ntunecat şi păcătos
Când omul e duşmanul lui Hristos
Când omul nou s-a declarat ateu,
Când poartă un proces cu Dumnezeu!

Şi vânzător şi martor mincinos
E chiar cel botezat întru’ Hristos,
Ce-L vrea din nou pe Cruce răstignit
Hristos e astăzi doar un nume învechit!

Că-n locul Evangheliei au pus
Ştiinţa cea înaltă din Apus,
Hristos e doar legendă pentru cei
Ce înşişi tind să fie dumnezei!

Şi-L fac voit, să părăsească ţara
Precum locuitorii din Gadara
Hristos îşi ia şi Crucea, dar şi Harul
Şi părăseşte ca atunci Gadarul!

Şi va pleca... dar vor vedea urgia
Că de la ei se va lua blagoslovia
În mâna lui Hristos e viaţă dar şi moarte
Şi osândiţi vor fi de-a lor, mârşave fapte!

Eliana Popa


