
să se scoale şi să vorbească cu 
cineva. Într-adevăr, sfânta s-a 
ridicat din raclă şi i s-a adresat 
astfel: "FetiŃo, tu eşti însărcinată, 
dar să nu te duci să avortezi, că 
apoi o să ai mari greutăŃi în 
continuare şi o să mori. Dacă o să 
mă asculŃi, o să naşti o fată 
frumoasă, deşteaptă şi milostivă şi 
o să-Ńi meargă bine în continuare 
şi nu o să ai necazuri prea mari în 
viaŃă". 

 
A doua zi a plecat, totuşi, la 
doctor, dar cu oarecare teamă şi 
nehotărâre. Ajungând, teama a 
sporit şi când trebuia să intre a 
renunŃat şi s-a întors acasă. Şi nu a 
mai avortat copilul. Şi a născut o 
fetiŃă de 4,5 kg, frumoasă, 
inteligentă (acum are peste 30 de 
ani şi ştie cinci limbi străine) şi cu 
adevărat milostivă şi credincioasă. 
Încă de când era mică împărŃea tot 
la săraci, iar acum este medic şi 
orice rugăciune care o face ea la 
Sfânta Paraschiva, în orice necaz 
ar fi, imediat este ascultată.  
 

Aşa a scăpat Sfânta Paraschiva pe 
această mamă de la moarte (ea 
însăşi fiind credincioasă de mică 
copilă), salvându-i şi fetiŃa, care 
acum este mângâiere pentru cei 
din jur cu bunătatea ei, cu mila de 
săraci şi cu celelalte fapte bine-
plăcute lui Dumnezeu. 
 

 

„VedeŃi să nu dispreŃuiŃi pe 
vreunul din aceştia mici, că zic 
vouă: Că îngerii lor, în ceruri, 
pururea văd faŃa Tatălui Meu, 
Care este în ceruri” 

(Matei 18, 10) 
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Sărut mâna, 
măicuŃa mea! 

 

 
 



„Sunt eu, cel din pântecele tău, 
care-Ńi şoptesc la ureche cât sunt 
de speriat, de trist şi de îndurerat, 
pentru că vrei să mă omori, 
crezând că-Ńi sunt o grea povară…  
 
Dar tu nu ştii cât e de greu să nu-Ńi 
aud cântecul de leagăn, să nu mă 
bucur de mângâierile tale, să nu îŃi 
văd chipul tău, măicuŃă dragă. 
 

Cât aş vrea să mă cuibăresc la 
pieptul tău izvorâtor de tihnă, pace 
şi bogată dragoste! Ce puternici 
am putea fi împreună şi cum am 
învinge toate necazurile şi mai ales 
ce frumoasă ar fi viaŃa alături de 
tine! 
 

Aş vrea şi eu să mă pot bucura de 
frumuseŃea cerului senin, să alerg 
cu voioşie prin câmpul înflorit, să-
Ńi împletesc mândră cununiŃă şi să 
tresar nedumerit de ciripitul vesel 
al vrăbiilor certăreŃe… 
 

łi-aş încânta sufletul cu multe 
ghiduşii, iar drăgălăşeniile mele Ńi-
ar descreŃi fruntea în clipele de 
cumpănă. Te-aş ocroti şi m-aş face 
scut împotriva necazurilor. 

Nu gândi că sunt mic şi 
neputincios, pentru că, primindu-
mă pe mine în viaŃa ta, măicuŃă 
bună, pe Pruncul Hristos îl 
primeşti. Tresar de bucurie 
gândind cum Ńi-ai rezema capul 
obosit pe umărul meu şi câtă 
putere ai găsi acolo, cum voi fi 
reazemul bătrâneŃilor tale. 
 

MăicuŃă, trebuie să-Ńi mărturisesc 
ce frică-mi este la gândul că lama 
tăioasă mă va sfâşia şi mă va 
transforma în bucăŃele mici, fără 
de viaŃă, care vor ajunge la 
gunoi… 
 

Oare tu nu auzi cum îmi bate 
inimioara şi cum tremur de frică? 
 

MăicuŃă dragă, aş vrea să mă pot 
uita în ochii tăi şi să te rog să ai 
milă de mine, să-Ńi zâmbesc 
drăgălaş – cum numai eu ştiu – şi 
să te strâng în braŃe şi să-Ńi dau 
forŃă şi curaj, încredere şi 
convingerea că nu omorându-mă 
pe mine vei scăpa de necazuri, ci 
abia atunci vei da de greutăŃi, 
pentru că îl vei mânia pe Bunul 
Dumnezeu. 

Tu ştii cât e de greu să suporŃi o 
nedreptate: o observaŃie, o 
mustrare venită din partea cuiva 
care-Ńi răneşte doar orgoliul. 
Imaginează-Ńi ce înseamnă pentru 
mine să port povara nedreptăŃii 
tale, când tu mă dai nu numai 
morŃii pământeşti, care e atât de 
grea, dar mă lipseşti şi de lumina 
lui Hristos. 
 

Mă rog Maicii Domnului să te 
lumineze şi să-Ńi dea putere, 
înŃelepciune şi un pic de dragoste 
şi milă şi pentru mine, cel ce sunt 
trup din trupul tău, copilul tău 
nevinovat. Amin.” 

 
Întâmplarea unei 
femei însărcinate  

  

Elena G. din Iaşi, la vârsta de 22 
ani a rămas însărcinată. SoŃul o 
îndemna la avort, dar nişte rude se 
opuneau. S-a hotărât, totuşi, să 
facă avort. Dar, chiar în noaptea 
dinainte de a se duce la medic a 
avut un vis. A visat pe Sfânta 
Paraschiva în biserică, cu multă 
lume, de parcă toŃi aşteptau ca ea 


