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Eseu… 

 

 

Sfânta Parascheva cea mult folositoare. Impactul şi influenţa Ei în viaţa cea evlavioasă a 

creştinului contemporan… 

 

 

 

Motto: Bucură-te, luminătoarea Moldovei; Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei; Bucură-te, 

învăţătoarea părinţilor tăi; Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământeşti; Bucură-te, 

adunătoarea cerestilor daruri; Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; Bucură-te, 

cinstitoarea hainei smereniei; Bucură-te, îndreptătoarea mândriei; Bucură-te, cinstitoarea 

fecioriei; Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; Bucură-te, osânditoarea duşmanilor; Bucură-te, 

miluitoarea săracilor; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!... 

 

  

Sfânta Parascheva este cea mai populară dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se află pe 

teritoriul ţării noastre. Marea evlavie faţă de Cuvioasa se explică tocmai prin convingerea şi 

constatarea că ea este mult folositoare prin rugăciunile ei înaintea lui Dumnezeu, dăruind 

fiecăruia ajutorul de care are nevoie. Acatistul închinat sfintei o numeşte „izvorâtoare a 

milostivirii“ şi „ocrotitoare neobosită“, iar minunile consemnate de-a lungul timpului dovedesc 

cu prisosinţă adevărul acestor cuvinte. 

În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa 

Maică Parascheva. În chip deosebit ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de 

ani moaştele ei se găsesc la Iaşi, fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi 

trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către Preamilostivul 

Dumnezeu.  

Dacă Sfânta Muceniţă Parascheva, prăznuită la 26 iulie în Calendarul Creştin 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 unităţii Ortodoxiei de pretutindeni, 

viaţa de după moarte a Sfintei Parascheva arată că sfinţenia ridică din neamul său pe omul ce s-a 

asemănat cu Dumnezeu, făcându-l lumină de iubire şi apropiere între toţi cei care mărturisesc şi 

viază întru aceeaşi credinţă.  

Mărturie despre cinstirea adusă de strămoşii noştri Sfintei Parascheva sunt bisericile 

ctitorite cu hramul Cuvioasa Parascheva nu numai în Moldova, dar şi în Transilvania şi în Ţara 

Românească.  

Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului al XI-lea. 

Prima învăţătură în Limba Română despre viaţa sfintei o găsim în „Cartea românească de 

învăţătură” a Mitropolitului Varlaam al Moldovei, Iaşi, 1643.  

Cu alte cuvinte, în această zi, toţi credincioşii sunt în sărbătoare. Astăzi se prăznuieşte 

patronul cel de peste an, Preacuvioasa Maica noastră Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, 

rugătoarea şi grabnic ajutătoarea tuturor credincioşilor care cer mijlocirea ei. În această zi se 

adună la Catedrala Mitropolitană de la Iaşi, încă din ajun, mii de credincioşi care vin să se roage, 

să se închine şi să sărute cu evlavie racla cu moaştele Sfintei Parascheva.  

Iată, sunt peste 350 de ani de când această mireasă a lui Iisus Hristos ne ocroteşte cu 

sfintele ei moaşte. Ce slujbe frumoase şi cântări alese nu se fac acum în sfintele noastre 
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mănăstiri, în cinstea Cuvioasei Parascheva? Dar cine poate spune de câte primejdii nu ne-a 

scăpat Dumnezeu, de-a lungul secolelor, cu mijlocirea Cuvioasei? De aceea, suntem datori să-i 

cinstim pe sfinţi, că ei sunt „prietenii lui Dumnezeu” şi rugătorii noştri la cer. Să cinstim cu 

credinţă şi pe Cuvioasa Parascheva, să-i sărutăm cu evlavie sfintele ei moaşte ori de câte ori 

avem posibilitatea. Apoi, să citim adesea acatistul ei, cântându-i cu toţii într-un glas această 

scurtă rugăciune: Bucură-te, Parascheva, mult folositoare! Amin. 

Altfel spus, Sfânta Parascheva este cea mai populară dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se 

află pe teritoriul României, dovadă grăitoare în acest sens fiind mulţimea de pelerini care se 

închină moaştelor sale la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Mai mult, sute de biserici de parohie 

din România sunt închinate ei pentru a le ocroti, iar în nordul Greciei, Bulgaria şi Serbia 

credincioşii ortodocşi o cinstesc, de asemenea, cu multă evlavie (A se vedea în această privinţă 

frumoasa carte – album, în limbile română, greacă şi engleză, Sfânta Parascheva – Călăuza 

pelerinilor, Editura Mitropolitană, Trinitas, Iaşi, 2000). În Bucureşti există optsprezece biserici 

cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar mai recent (din anul 2008) chiar Paraclisul vechi din 

Reşedinţa Patriarhală a primit şi hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este numită în Acatistul ei „mult folositoare”. Fiecare icos se 

încheie prin cuvintele: „Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare”. O citire sau o ascultare 

atentă a Acatistului ei ne arată în ce fel este ea „mult folositoare”. 

Sfânta Cuvioasă Parascheva alină suferinţa, mângâie pe cei întristaţi, izbăveşte pe cei 

deznădăjduiţi (Icos 1). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva ascultă rugăciunile preoţilor cucernici, se roagă Maicii Domnului 

pentru fecioare, povăţuieşte văduvele, ajută pe străini, mângâie pe cei prigoniţi, vindecă bolile 

trupeşti (Icos 2). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva sprijină pe cei bătrâni, miluieşte pe cei săraci (Icos 3). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva mijloceşte către Domnul pentru toţi creştinii, risipeşte furtunile, 

aduce mană roditoare şi belşug (Icos 4). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva păzeşte în suflete dreapta credinţă şi cinstirea Sfintei Cruci (Icos 5). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva ocroteşte şi izbăveşte de boli, de spaimă şi de pagube (Icos 6). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este mijlocitoarea celor ce au greşit, folositoarea celor asupriţi, 

îndreptătoarea judecătorilor răi, scăparea celor judecaţi şi osândiţi, contenire a patimilor, 

nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, neizbândire a mijlocirilor celor vicleni, 

domolire a celor puternici, întărire a slăbănogilor, stârpitoare a răutăţilor, izvorâtoare a 

milostivirii (Icos 7). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este invocată prin rugăciuni şi cântări, ca fiind mărirea monahilor, 

povăţuitoarea obştii, cinstitoarea cuvioaselor, păzitoare a sihaştrilor, povăţuitoare a dreptei 

credinţe şi surpătoare a eresurilor (Icos 8). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită ca fiind aducătoare de ploi mănoase, îmbelşugătoare de 

roade bune, veselitoarea plugarilor (Icos 9). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este lăudată ca cinstitoare a celor ce ne miluiesc, întăritoare a celor 

ce ne slujesc, împreună-lucrătoare cu cei ne hrănesc (Icos 10). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este chemată în rugăciune ca fiind mângâietoarea celor nenorociţi, 

povăţuitoarea celor rătăciţi, preablândă îndreptătoare, grabnică ajutătoare (Icos 11). 

Sfânta Cuvioasă Parascheva este rugată să izbăvească pe oameni de toată răutatea, de ceasul 

osândirii şi de chinul cel de veci, pentru că este pentru toţi credincioşii laolaltă şi pentru fiecare 

în parte feritoare de răutăţi, aducătoare de bunătăţi, sprijinitoare şi a mea, a smeritului păcătos 

(Icos 12). 



3 
 

Marea evlavie a poporului dreptcredincios faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva se explică 

tocmai prin convingerea şi constatarea că ea este mult folositoare, dăruind ajutor, prin 

rugăciunile ei, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor, bolnavilor şi săracilor. Puterea ei 

vine din sfinţenia şi din bunătatea ei, adică din iubirea ei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. 

Puterea de ajutorare a sfinţilor este, de fapt, iubirea lui Dumnezeu care se revarsă prin 

sfinţi pentru a întări legătura sfântă între oameni şi Dumnezeu, mai ales când oamenii iubesc 

Biserica lui Iisus Hristos şi cinstesc pe sfinţii Lui.  

Prin urmare, comuniunea sfinţilor cu Dumnezeu întăreşte şi comuniunea oamenilor în 

rugăciune, în căutarea sfinţeniei şi a ajutorului lui Dumnezeu. Astfel, sfinţii din fiecare neam 

adună laolaltă în iubirea lui Iisus Hristos credincioşii din neamul lor şi din alte neamuri. Sfânta 

Cuvioasă Parascheva adună, prin sfinţenia, bunătatea şi rugăciunile ei făcătoare de minuni, 

credincioşi ortodocşi din popoare diferite ca: români, greci, bulgari, sârbi, ş.a. Sfinţii nu aparţin 

numai neamului lor, ci ei sunt ai lui Dumnezeu şi ai întregii umanităţi; ei ajută pe toţi oamenii, 

fiindcă Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii. În acest înţeles, se spune că la o mănăstire creştină 

ortodoxă din Serbia a venit un musulman ca să se roage. Atunci, un ortodox l-a întrebat: - Cum 

de-ai venit să te rogi la un sfânt de-al nostru? Musulmanul a răspuns: - Nu este nici al nostru, nici 

al vostru, ci al lui Dumnezeu (Sfânta Parascheva – Călăuza pelerinilor, Editura Mitropolitană, 

Trinitas, Iaşi, 2000, pagina 53).  

Cu alte cuvinte, sfinţenia este iubire şi bunătate dumnezeiască fără graniţe, care se 

revarsă în lume prin legătura rugăciunii. 

Să cerem, aşadar cu toţii, Sfintei Cuvioase Parascheva să ne ajute cu rugăciunile ei, ca să 

ne putem ruga şi noi ca şi ea, să chemăm ajutorul lui Dumnezeu, nu numai pentru noi înşine, ci şi 

pentru alţii. 

Sfanta Parascheva de la Iaşi se bucură în ţară de un cult deosebit, mai mult decât toţi 

ceilalţi sfinţi locali care au moaşte în România. În fiecare zi, la Catedrala mitropolitană din Iaşi, 

de dimineaţă până seara târziu, se face un mic pelerinaj local continuu, cu credincioşi de toate 

vârstele şi din toate locurile, veniţi la rugăciune. În mod deosebit în sărbători, în posturi şi în 

fiecare vineri, considerată „Ziua Sfintei Vineri", adică a Cuvioasei Parascheva, vin mulţi 

credincioşi şi se închină la raclă cu credinţă, aducând flori, daruri şi îmbrăcăminte pe care le 

ating de racla cuvioasei pentru a dobândi ajutor, sănătate şi binecuvântare.  

Dar cea mai mare zi de prăznuire din tot anul este ziua de 14 octombrie, ziua Maicii 

noastre Sfanta Parascheva, când are loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din ţara 

noastră, la care participă închinătorii de la sate şi oraşe, din toate colţurile ţării. Această zi este 

considerată un adevărat pelerinaj bisericesc naţional, care durează până la trei zile. Încă din ajun 

se scot în faţa catedralei moaştele Cuvioasei Sfintei Parascheva şi, timp de două zile şi două 

nopţi, credincioşii stau la rând pentru închinare.  

În seara zilei de 14 octombrie, praznicul cuvioasei se încheie cu o procesiune în jurul 

catedralei, având în frunte pe mitropolitul Moldovei, care, împreună cu clericii şi credincioşii, cu 

lumânări în mâini, poartă racla cumoaştele Cuvioasei Sfanta Parascheva, în sunetul clopotelor şi 

al frumoaselor cântări bisericeşti.  

După aceea, se aşază moaştele în biserică la locul lor, se cântă paraclisul Sfintei 

Parascheva, apoi fiecare se întoarce la ale sale cu bucuria marelui praznic în suflet şi cu 

mângâierea Duhului Sfânt în inimă. 

 Iată, în câteva cuvinte, de ce este numită Sfânta Parascheva mult folositoare. Evlavia 

poporului nostru faţă de sfinţi s-a bazat nu numai pe datoria morală de a cinsti pe sfinţi, ca pe 

http://www.sfant.ro/sfinti-romani/sfanta-cuvioasa-parascheva-de-la-iasi.html
http://www.sfant.ro/sfinti-romani/sfanta-cuvioasa-parascheva-de-la-iasi.html#1
http://www.sfant.ro/sfinti-romani/sfanta-cuvioasa-parascheva-de-la-iasi.html#1
http://www.sfant.ro/sfinti-romani/sfanta-cuvioasa-parascheva-de-la-iasi.html#1
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unii care au fost bineplăcuţi lui Dumnezeu, ci s-a hrănit şi din ajutorul real pe care sfinţii l-au dat 

celor care îi cinstesc pe ei. 

Evlavia poporului este deci una de ordin practic, ei au simţit ajutorul Sfintei şi, de aceea, 

o numesc mult folositoare. Minunile pe care le-a săvârşit în timpul vieţii şi după trecerea la viaţa 

veşnică arată că Sfânta este mult folositoare prin ajutorul pe care îl dăruieşte celor care caută pe 

Dumnezeu şi iubesc cu adevărat pe sfinţi şi îi cheamă în rugăciune. Deci, numai aşa se explică 

evlavia atât de mare faţă de Sfânta Parascheva. Nu datorită teologiei ei, nu datorită neamului 

ales, nu datorită vreunui oarecare renume, ci, în primul rând, datorită acestei puteri de a ajuta pe 

cei în nevoi. Puterea aceasta este, de fapt iubirea lui Dumnezeu, care se revarsă prin sfinţi. În 

ajutorul sfinţilor este de fapt lucrarea Duhului Sfânt prin ea, în Biserică, lucrarea lui Iisus Hristos 

prin sfinţii care sunt aproape de El şi tocmai această taină a ajutorului pe care-l primim de la 

Dumnezeu prin rugăciunile sfinţilor, este taina Bisericii ca taină a vindecării de păcat, a 

vindecării de necazuri, a vindecării de boală şi a vindecării de moarte.  

Iată deci cum Sfânta este mult folositoare. Ea ne arată taina mântuirii ca taină a izbăvirii 

de ceea ce este contrar vieţii, de ceea ce este contrar chemării noastre. 

Aşadar, mult folositoarea Parascheva ne arată cât de folositor este harul lui Dumnezeu, 

care se revarsă în lume prin mijlocirea sfinţilor. Este cu totul vrednic de a aminti faptul că dintre 

sfinţii din ţară nici unul nu este mai popular ca Sfânta Parascheva în rândurile tineretului. Este de 

ajuns să vezi într-o zi, de dimineaţă până seara, câţi tineri vin la Sfânta aceasta, care a fost tânără 

atunci când a trecut, în secolul al XI-lea, la viaţa veşnică; studenţii, elevii din Iaşi şi din diferite 

părţi ale ţării vin aproape cu totul natural să cinstească moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi 

aceasta arată că tânărul simte în Sfânta Parascheva o putere a tinereţii veşnice pe care o dă Duhul 

Sfânt sfinţilor care din tinereţe şi-au dăruit viaţa lui Dumnezeu. 

Închei acest eseu cu dorinţa sfântă ca oricine, de orice vârstă, cinsteşte pe Sfânta 

Parascheva şi îi citeşte Acatistul, să fie ajutat de Dumnezeu prin mijlocirile ei, ca să simtă 

puterea de înviere a sufletului şi să trăiască bucuria tinereţii veşnice pe care o au sfinţii pentru că 

au iubit pe Dumnezeu şi pe semenii lor… 
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