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VIAÞA SFINTEI CUVIOASE
PARASCHEVA DE LA IAªI

(14 octombrie)

Sfânta Cuvioasă Parascheva
sa născut în satul Epivata din
Tracia, nu departe de Constan
tinopol, şi a trăit în prima jumă
tate a veacului al XIlea. Părinţii
ei erau oameni evlavioşi şi în
stăriţi, care, în afară de Sfânta
Parascheva, au mai avut un fiu,
Eftimie, care avea să fie mai târ
ziu episcop al Maditului şi Sfânt
Ierarh izvorâtor de mir (pome
nit la 5 mai). Tatăl lor, pe nume
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Nichita, a murit pe când copiii
aveau doar câţiva ani, iar mama
lor, al cărei nume nu sa păstrat,
sa îngrijit să le dea o bună creş
tere, în frica de Dumnezeu şi în
deprinderea faptelor bune creş
tineşti, dar mai ales în deprinde
rea rugăciunii, a postului şi a
milosteniei. Odată, pe când avea
10 ani, a auzit cuvintele Dom
nului spuse tânărului bogat:
,,Mergi, vinde averile tale, apoi
vino de urmează Mie!” (cf. Matei
19, 21). Fericita a ascultat aceste
cuvinte ca pe o chemare a lui
Dumnezeu, sporinduşi râvna
pentru rugăciune, privegheri,
milostenie şi nevoinţă. Nu o
dată Sfânta a dat săracilor hai
nele sale cele bune, îmbrăcând
hainele ponosite ale acelora, iar
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odată a dat ca milostenie chiar
cruciuliţa de aur pe care o purta
la piept, înlocuindo cu una de
lemn. Certată de mama sa, ferici
ta a răspuns că sfânta cruce este
semnul dragostei lui Hristos
pentru oameni şi a socotit că o
poate da milostenie din dragos
te faţă de semeni, după porunca
lui Hristos. La vârsta de 15 ani,
după trecerea la Domnul a evla
vioasei sale mame, ca una ce
avea dorinţa de a se retrage din
lume şi de a trăi în singurătate,
aproape de Domnul, Sfânta a
înţeles că, pentru ea, a venit vre
mea să lase toate şi să urmeze
Mântuitorului. Moştenind o
mare avere de la părinţi, îm
preună cu fratele ei, tânăra
Parascheva şia dăruit săracilor
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partea ei de moştenire şi a mers
la Constantinopol, să se închine
moaştelor Sfinţilor şi să caute
povăţuire duhovnicească. De acolo
a mers la o mănăstire închinată
Născătoarei de Dumnezeu, în
Heracleea Pontului, unde a rămas
vreme de cinci ani, ducând o
viaţă aspră, la anii tinereţii ei,
după rânduiala monahiilor,
apoi a plecat la Ierusalim, ca să
se închine Sfintelor Locuri. Deci,
văzând, cu mare mulţumire sufle
tească, acele Sfinte Locuri bine
cuvântate de paşii Mântuitorului,
a mers cu bucurie în pustia
Iordanului şi, aflând o mănăsti
re de fecioare, a intrat acolo şi
cânta necontenit laude lui
Dumnezeu, vărsând râuri de
lacrimi, că o stăpânea o nesfârşi
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tă dragoste de Mirele Hristos şi
i se dăruise culmea virtuţilor
pustniceşti, smerita cugetare.
Deci, după o vreme, a venit
îngerul Domnului şi ia zis: „Să
laşi pustiul şi să te întorci în
patria ta, că acolo ţi se cuvine
săţi dai trupul pământului”. Şi,
înţelegând Cuvioasa că porunca
este de la Dumnezeu şi că viaţa
ei este scurtă, a lăsat fără voie
pustiul şi, venind în împărăteas
ca cetate, Constantinopolul, a
intrat în biserica cea preafru
moasă a Sfintei Sofii, apoi în
biserica Vlaherne a Născătoarei
de Dumnezeu şi a dat laudă lui
Dumnezeu, că ia ajutat săI slu
jească Lui cu dreaptă credinţă.
Cuvioasa Parascheva, care avea
pe atunci doar 25 de ani, sa
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întors în patria sa, aşezânduse,
ca o străină, lângă biserica
Sfinţilor Apostoli din satul
Calicratia, sat vecin cu Epivata
natală. Şi, vieţuind acolo încă
doi ani, rugânduse pentru sine
şi pentru toată lumea, şia dat
obştescul sfârşit în mâinile prea
iubitului ei Mire, Hristos Cel viu,
iar trupul ei a fost îngropat
lângă biserică.

Şi, trecând vreme de mulţi
ani, un corăbier a fost înmor
mântat lângă sfântul ei trup, iar
Cuvioasa sa arătat în vedenie
mai multor credincioşi, cerândule
să scoată din pământ sfintele ei
moaşte. Şi, fiind scoase din mor
mânt moaştele cele întregi şi bine
mirositoare ale Sfintei, Dum
nezeu lea proslăvit cu faceri de

8



minuni. Că bolnavii şi îndrăciţii
dobândeau tămăduire, atingân
duse de sfintele ei moaşte.

În anul 1235, moaştele Sfintei
au fost luate de împăratul Ioan
Asan al IIlea, al românilor şi
bulgarilor (12181241), şi au fost
aşezate cu cinste la Târnovo. Mai
târziu, în anul 1393, au fost stră
mutate la Belgrad, şi, apoi, în
1521, au fost aduse la Constan
tinopol, la biserica Patriarhiei.
Aceste moaşte, mai pe urmă, lea
adus Voievodul Vasile Lupu
(16341653) din Constantinopol
la Iaşi, în Moldova, la minunata
lui ctitorie, Mănăstirea Sfinţilor
Trei Ierarhi, în anul 1641. Sfin 
tele moaşte au fost dăruite Mol 
dovei de patriarhul Constan ti 
nopolului Partenie I (16391644),
ca recunoştinţă pentru dărnicia
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domnitorului Vasile Lupu, care
plătise toate datoriile Patriarhiei
ecumenice. Astăzi, moaştele
Sfin tei Parascheva se află în Ca 
te drala mitro politană din Iaşi.

Întrucât Sfânta Cuvioasă Pa
rascheva este grabnicajutătoare
şi multfolositoare, credincioşii
ortodocşi, mai ales românii, bul
garii, sârbii şi grecii, o cinstesc
cu multă evlavie.

Pentru rugăciunile Cuvioasei
Maicii noastre, mult milostivei
Parascheva, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieştene pe noi. Amin.
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ACATISTUL SFINTEI
CUVIOASE PARASCHEVA

DE LA IAªI

(14 octombrie)

Preotul, dupã ce îºi pune epi-
trahilul ºi felonul, deschide
dvera ºi dã obiºnuita binecu-
vântare din faþa Sfintei Mese,
zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu este preot de faþã, în

locul binecuvântãrii de mai sus,
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diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugãciunile
începãtoare:

Slavã Þie, Dumnezeul nostru,
slavã Þie.

Împãrate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le
plineºti, Vis tierul bunã tãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curã -
þeºte pe noi de toatã întinãciunea
ºi mântuieºte, Bunule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fãrã de moarte,
miluieºte-ne pe noi (de trei ori).
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Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfântului Duh. ªi acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curã þeºte
pãcatele noastre. Stãpâne, iartã
fãrãdelegile noastre. Sfinte,
cerceteazã ºi vindecã ne pu tinþele
noastre, pentru numele Tãu.
Doamne, miluieºte (de trei ori),

Slavã..., ªi acum...
Tatãl nostru Care eºti în

ceruri, sfinþeascã-se numele
Tãu, vie Împã rãþia Ta, facã-se
voia Ta precum în cer aºa ºi pe
pãmânt. Pâinea noastrã cea spre
fiinþã dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne
iartã nouã greºelile noastre, pre-
cum ºi noi iertãm greºiþilor
noºtri. ªi nu ne duce pe noi în
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ispitã, ci ne izbãveºte de cel
viclean.

Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi

puterea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
Dacã nu va fi preot de faþã,

diaconul, monahul sau mireanul,
va rosti:

Pentru rugãciunile Sfin þilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de
umilinþã:

Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
mi lu ieºte-ne pe noi, cã, nepri-
cepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
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ca unui Stãpân, noi, pã cãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã...,
Doamne, miluieºte-ne pe noi,

cã întru Tine am nãdãjduit; nu
Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrã de le gile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dum nezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi — lucrul mâinilor Tale,
ºi nu mele Tãu chemãm.

ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o

nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dum nezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
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nevoi, cã tu eºti mântuirea nea-
mului creºtinesc.

SIMBOLUL CREDINÞEI
Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatãl Atot þiitorul, Fãcãtorul ce -
rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.

ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai îna inte de toþi vecii.
Luminã din Lu minã, Dumnezeu
adevãrat din Dum nezeu ade vã -
rat, nãscut, nu fãcut; Cel de o
fiin þã cu Tatãl, prin Care toate
s-au fãcut.

Care pentru noi oa menii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ce ruri ºi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om. 
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ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pã -
timit ºi S-a în gro pat; 

ªi a înviat a treia zi, dupã
Scrip turi; 

ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Ta tãlui; 

ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.

ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din Tatãl
pur cede, Cel ce, împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul, este închinat ºi
slãvit, Care a grãit prin proroci.

Întru una, sfân tã, sobor-
niceascã ºi apostoleascã Bi se ricã.

Mãrtu ri sesc un botez spre ier -
 ta rea pã catelor. 

Aºtept învierea mor  þilor. 
ªi viaþa veacului ce va sã fie.

Amin.
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Doamne miluieşte (de 12 ori)
Slavă..., Şi acum...

Veniţi să ne închi năm Împăra
tului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Hristos, Împăratul
nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Însuşi Hristos, Împă
ratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugãciunea mea,

as cultã cererea mea, întru ade-
vãrul Tãu; auzi-mã, întru drep-
tatea Ta. Sã nu intri la judecatã cu
robul Tãu, cã ni meni din cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vrãjmaºul
prigoneºte sufletul meu ºi viaþa
mea o calcã în picioare; fãcutu-m-a
sã locuiesc în întuneric ca morþii
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cei din veac. Mâhnit e duhul în
mine ºi inima mea încremenitã
în lãuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâi nilor Tale m-am
gândit. Întins-am cãtre Tine
mâinile mele, sufletul meu  însetat
de Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi în toarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa mila
Ta cã la Tine mi-e nãdej dea.
Aratã-mi calea pe care voi merge,
cã la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapã-mã de vrãjmaºii mei, cã la
Tine alerg, Doamne. Învaþã-mã sã
fac voia Ta, cã Tu eºti Dumnezeul
meu. Duhul Tãu cel bun sã mã
po vã þuiascã la pãmântul dreptãþii.
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Pentru numele Tãu, Doamne, dã -
ru ieºte-mi viaþã. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fã bunãtate de stârpeºte pe vrãj-
maºii mei ºi pierde pe toþi cei ce
necãjesc sufletul meu, cã eu sunt
robul Tãu.

Slavă..., Şi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă

Ţie, Dumnezeule! (de trei ori).
ªi îndatã se cântã,
pe glasul al 8-lea: 

Dumnezeu este Domnul ºi
S-a arãtat nouã, bine este cuvân-
tat Cel ce vine întru numele
Domnului. (de trei ori)

Troparul Cuvioasei,
glasul al 8-lea:

Întru tine, Maică, cu osârdie
sa mântuit cel după chip, că,
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luând Crucea, ai urmat lui Hristos
şi, lucrând, ai învăţat să nu se
uite la trup, că este trecător, ci să
poarte grijă de suflet, de lucrul
cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu
îngerii împreună se bucură,
Cuvioasă Maică Parascheva,
duhul tău (de două ori).

Slavã..., ªi acum...,
al Nãscãtoarei-Învierii,

acelaºi glas:

Cel ce pentru noi Teai născut
din Fecioară şi răstignire ai
răbdat, Bunule, Care cu moartea
pe moarte ai prădat şi Învierea o
ai arătat ca un Dumnezeu, nu
trece cu vederea pe cei pe care
iai zidit cu mâna Ta; arată
iubirea Ta de oameni, Milostive,
primeşte pe Născătoarea de
Dumnezeu, ceea ce Tea născut
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pe Tine, care se roagă pentru
noi, şi mântuieşte, Mântuitorul
nostru, pe poporul cel deznă
dăjduit.

Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...

Psalmul 50:

Miluieºte-mã, Dumnezeule,
dupã mare mila Ta ºi, dupã
mulþimea în durãrilor Tale, ºterge
fãrã de legea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa
încât drept eºti Tu întru cuvin-
tele Tale ºi biruitor când vei
judeca Tu. Cã, iatã, întru
fãrãdelegi m-am zãmislit, ºi în
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pãcate m-a nãscut maica mea.
Cã, iatã, adevãrul ai iubit; cele
nearãtate ºi cele ascunse ale
înþelepciunii Tale mi-ai arãtat
mie. Stropi-mã-vei cu isop ºi mã
voi curãþi; spãla-mã-vei ºi mai
mult decât zãpada mã voi albi.
Auzului meu vei da bucurie ºi
veselie; bucura-se-vor oasele
cele sme rite. Întoarce faþa Ta de
cãtre pãcatele mele ºi toate fãrã -
delegile mele ºter ge-le. Inimã
curatã zideºte întru mine, Dum -
nezeule, ºi duh drept înnoieºte
întru cele dinlãuntru ale mele.
Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi
Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua de
la mine. Dã-mi iarăşi bucuria
mântuirii Tale ºi cu duh stãpâni-
tor mã întãreºte. Învãþa-voi pe cei
fãrã de lege cãile Tale, ºi cei
necredincioºi la Tine se vor
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întoarce. Izbãveºte-mã de vãr-
sarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de drep-
tatea Ta. Doamne, buzele mele
vei deschide ºi gura mea va vesti
lauda Ta. Cã, de-ai fi voit jertfã,
Þi-aº fi dat; arderile de tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu:
duhul umilit; inima înfrântã ºi
smeritã Dumnezeu nu o va urgisi.
Fã bine, Doamne, întru bunã voi-
rea Ta, Sionului, ºi sã se zideas-
cã zidurile Ierusalimului. Atunci
vei binevoi jertfa dreptãþii, pri -
nosul ºi arderile de tot; atunci
vor pune pe altarul Tãu viþei.
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Condacele şi icoasele

Condacul 1
Preacuvioasei noastre Maici,

multmilostivei Parascheva, pri
nos de umilinţă îi aducem noi,
nevrednicii păcătoşi, pentru
mijlocirile sale. Că mari daruri
neam învrednicit a dobândi
printrînsa, de la izvorul cel
pururea curgător de bunătăţi al
Mântuitorului nostru, şi săi
cântăm: Bucurăte, Sfântă
Parascheva, mult folositoare!

Icosul 1
Îngerii din ceruri, cu laude

primind duhul tău cel fecioresc
25



din pământeştile locaşuri, cu
bucurie teau încununat pentru
vredniciile tale; că, femeiesc
trup purtând, slab din fire, ai
ştiut a birui toate puterile vrăj
maşilor prin buna înţelepciune;
pentru aceastaţi cântăm:

Bucurăte, înţeleaptă fecioară;
Bucurăte, porumbiţă cuvân

tătoare;
Bucurăte, suflet îngeresc în

trup fecioresc;
Bucurăte, vrednică mijloci

toare către Domnul;
Bucurăte, mângâiere a

oamenilor;
Bucurăte, alinare de suferin

ţe;
Bucurăte, a noastră nădejde

neclintită;
Bucurăte, întărire a credin

cioşilor;
26



Bucurăte, liman lin şi neîn
viforat;

Bucurăte, pildă a bunei
cucernicii;

Bucurăte, luminare pentru
cei nepricepuţi;

Bucurăte, scăpare a celor
deznădăjduiţi;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 2
Aşa răsplăteşte biruinţele

Împăratul tuturor, dând dar de
minuni şi nestricăciune Cuvioasei
Parascheva, care mult sa nevoit.
Aşa mâna proniei cea nevăzută
întăreşte neamul omenesc, ce
îmbrăţişează cu credinţă cele
rânduite de ea spre mântuire.
Pentru aceasta, să ne depărtăm
de nelegiuiri. Până când vom
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petrece în păcate? Doamne, în
tăreşte inimile noastre ca săŢi
cântăm în fapte bune cântarea
cea îngerească: Aliluia!

Icosul 2
Preacinstită fecioară, către

tine am năzuit, către tine, care
de multe ori şi tu ai luat pe
Sfinţi şi pe îngeri în ajutor la pă 
mân teştile ispite; fii acum şi
pentru noi grabnic folositoare,
ceea ce teai învrednicit a intra
în cămara Mirelui având cande
la luminoasă, precum nea po 
vă ţuit Mântuitorul Hristos, şi
primeşte cântarea aceasta:

Bucurăte, mărgăritar nepre
ţuit al vistieriei noastre;

Bucurăte, floare neveştejită
a Bisericii lui Hristos;
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Bucurăte, temelie neclintită
a creştinătăţii;

Bucurăte, a fecioarelor în
zestrătoare şi ocrotitoare;

Bucurăte, ascultătoare a
preoţilor cucernici;

Bucurăte, grabnică ajutătoa
re a străinilor;

Bucurăte, fierbinte mângâ
ietoare a prigoniţilor;

Bucurăte, milostivă sprijini
toare a văduvelor;

Bucurăte, învingătoare a
duşmanilor;

Bucurăte, izbăvire a tuturor
celor ce te cheamă spre ajutor;

Bucurăte, bună povăţuitoa
re a sufletelor;

Bucurăte, vindecătoare de
răni a trupurilor;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!
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Condacul 3
Spre tine pururea nădăjdu

ind, de multe boli şi primejdii
sa izbăvit ţara aceasta, că tu ai
preschimbat mânia cea cu drep
tate pornită asupra noastră de la
Dumnezeu, în bună şi milostivă
îndurare, prin ale tale rugă
ciuni; deci, şi acum, când sun
tem îngroziţi de mari nenoro
ciri, la tine năzuim cu lacrimi,
ca, ajutândune să scăpăm din
primejdie, să cântăm lui Dum
nezeu: Aliluia!

Icosul 3
Epivata, văzândute pe tine,

lauda pământului ei, răsărind
dintru ale sale, cu bucurie tea
întâmpinat, Cuvioasă Maică,
mărturisindute cu mare cucer
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nicie; iar noi, care în urmă neam
învrednicit a dobândi moaşte
le tale, cum vom putea îndestul
a propovădui minunile pe care
leai făcut? Pentru aceasta,
cântăm:

Bucurăte, luminătoare a
Moldovei;

Bucurăte, sprijinitoare a
Epivatei;

Bucurăte, învăţătoare a pă
rinţilor tăi;

Bucurăte, ceea ce nai agoni
sit averi pământeşti;

Bucurăte, adunătoare a ce
reştilor daruri;

Bucurăte, ceea ce nai primit
haine scumpe;

Bucurăte, cinstitoare a hai
nei smereniei;

Bucurăte, îndreptătoare a
mândriei;
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Bucurăte, cinstitoare a fecio
riei;

Bucurăte, sprijinitoare a bă
trânilor;

Bucurăte, osânditoare a
duşmanilor;

Bucurăte, miluitoare a săracilor;
Bucurăte, Sfântă Parascheva,

mult folositoare!
Condacul 4

Preacurată Fecioară Marie,
Maica lui Dumnezeu, primeşte
şi ale noastre rugăciuni datorate
ţie de noi, nevrednicii, pe care,
prin mijlocitoarea noastră sfân
tă, Cuvioasa Parascheva, ţi le
aducem spre iertarea păcatelor;
şi ne dăruieşte pace şi mare milă
de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm
neîncetat: Aliluia!
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Icosul 4
Celei ce după vrednicie şi cu

credinţă a fost următoare a
Cuvântului lui Dumnezeu, celei
ce, pentru buna cucernicie, a
primit darul vindecărilor şi
plată cerească, prin glasul
Mântuitorului, care a zis: „Bine,
slugă bună şi credincioasă, intră
întru bucuria Domnului tău”, îi
aducem cântarea aceasta:

Bucurăte, sămânţă nerătăcită;
Bucurăte, trup neobosit;
Bucurăte, hrană duhovni

cească;
Bucurăte, aur lămurit;
Bucurăte, foc arzător plevilor;
Bucurăte, pământ de îndes

tulare;
Bucurăte, rod al pocăinţei;
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Bucurăte, alinare a relelor
cugetări;

Bucurăte, risipitoare de
furtuni;

Bucurăte, aducătoare de
belşug;

Bucurăte, dătătoare de mân
gâieri;

Bucurăte, mijlocitoare a tu 
turor creştinilor către Domnul;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 5
Obosiţi de truda gândurilor

lumeşti, neam deşteptat acum
noi, ticăloşii, lăcrimând, că nu
avem încotro întinde nădejdile
după faptele noastre, spre a ne
linişti, nefăcând niciun lucru
vrednic de mântuire; deci, te
mândune de tăiere ca smochi
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nul neroditor, cădem înaintea
ta, Sfântă Parascheva, şi, plân
gând, strigăm: Arată spre noi
milele tale, ca, dimpreună cu
tine, să aducem lui Dumnezeu
cântarea de mântuire: Aliluia!

Icosul 5

Cine nu te va ferici pe tine,
Cuvioasă, că teai învrednicit a
potoli, prin nevoinţele tale,
zburdălnicia trupului şi a do
bândi mântuirea sufletului, pri
mind din mâna lui Hristos
cununa slavei? Sau cine nu te va
cinsti, văzând că, prin viteazul
tău cuget, ai trecut peste cursele
vicleanului cele amăgitoare şi
lai ruşinat? Pentru aceasta, pri
meşte şi graiurile noastre:
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Bucurăte, turn de biruinţă;
Bucurăte, uşă de mântuire;
Bucurăte, pavăză a credinţei;
Bucurăte, locaş al statorniciei;
Bucurăte, chip al bunătăţilor;
Bucurăte, cea apărată de

cinstita Cruce;
Bucurăte, închinătoare a ei

vrednică;
Bucurăte, ceea ce, prin al ei

ajutor, ai fost izbânditoare;
Bucurăte, ceea ce, prin ea,

teai făcut lui Hristos următoare;
Bucurăte, a biruinţei fru

moasă stâlpare;
Bucurăte, învingătoare a

stăpânirii iadului;
Bucurăte, moştenitoare a ce

reştii slave;
Bucurăte, Sfântă Parascheva,

mult folositoare!
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Condacul 6
Cum vom cânta cu vrednicie

sau cu ce cuvinte vom lăuda
măreţia nevoinţelor tale, noi,
nevrednicii? Că nici faptele, nici
credinţa nu ne apropie de prea
cinstitele tale lucrări; dar, măr
turisind slăbiciunea noastră, ne
rugăm ţie să ne ajuţi, mijlocind
către Dumnezeu să primească şi
de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul 6
Neau cuprins acum dureri

ce nu pot fi spuse, niciun ajutor
omenesc de la nimeni nu aştep
tăm, toţi neau părăsit deodată,
până şi plăcerile, ce odinioară ne
desfătau, acum se luptă cu noi;
vai de ticăloşia noastră, nu avem
altă nădejde decât mila lui
Dumnezeu şi al tău ajutor sfânt.
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Pentru aceasta ne rugăm ţie:
Grăbeşte a ne asculta, vindecând
bolile şi alinând suferinţele, ca
să cântăm ţie:

Bucurăte, leac al durerii;
Bucurăte, mână a vindecării;
Bucurăte, casă a ocrotirii;
Bucurăte, rază a mângâierii;
Bucurăte, cort al îndestulării;
Bucurăte, rouă de alinare;
Bucurăte, izbăvitoare de boli;
Bucurăte, scăpare a celor în

spăimântaţi;
Bucurăte, izgonire a pagubelor;
Bucurăte, păzitoare neador

mită;
Bucurăte, stea luminătoare;
Bucurăte, Sfântă Parascheva,

mult folositoare!
Condacul 7

,,Doamne, cercetează şi vin
decă pe robii Tăi cei cuprinşi de
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dureri – zice Cuvioasa, rugân
duse neîncetat – că nu au rea
zem, nici mângâiere, iar zilele
grele sunt.” Deci şi noi, arătân
dune mulţumitori pentru mij
locire, să ne bucurăm şi să
cădem înaintea lui Dumnezeu,
pocăindune şi cântând: Aliluia!

Icosul 7
Nelegiuirile noastre şi mulţi

mea strâmbătăţilor pe care leam
pricinuit aproapelui nostru,
astăzi ne osândesc şi nu ştim ce
răspuns vom da înaintea scau
nului de judecată al lui Hristos,
unde toţi se ridică asupra noas
tră, învinuindune; tu, însă, o,
preabună Maică, ascultă mărtu
risirea noastră, mijloceşte către
Domnul, să schimbe osânda
noastră în iertare, spre dobândi
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rea vieţii veşnice, ca să te prea
mărim:

Bucurăte, mijlocitoare a
celor ce se pocăiesc;

Bucurăte, ocrotitoare a celor
asupriţi;

Bucurăte, îndreptătoare a
judecătorilor răi;

Bucurăte, apărătoare a celor
clevetiţi;

Bucurăte, scăpare a celor ju
decaţi şi osândiţi;

Bucurăte, contenire a pati
milor;

Bucurăte, nesprijinitoare a
celor ce caută numai folosul lor;

Bucurăte, neizbândire a mij
locitorilor vicleni;

Bucurăte, domolire a celor
puternici;

Bucurăte, sprijinitoare a
celor slabi;
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Bucurăte, stârpitoare a rău
tăţilor;

Bucurăte, izvorâtoare a mi
lostivirii;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 8
Rugândune ţie, Maică, ne

liniştim, ne veselim şi ne bucu
răm; saltă sufletele noastre că
nuşi vor râde de noi vrăjmaşii
noştri. Nu ne va părăsi milosti
vul Dumnezeu până în sfârşit,
pentru rugăciunile tale, ci, tri
miţând mila Lui asupra poporu
lui, ne vom împărtăşi de bună
tăţile Sale şi noi, nevrednicii,
cântânduI: Aliluia!

Icosul 8
Tuturor vom spune minuni

le tale, cu un glas vom cânta
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prăznuirea ta, după datoria
obştii care ţiaduce ca mulţumi
re: slavă laudei tale, slavă înde
lungiirăbdări cu care teai încu
nunat, nevoindute întru cre
dinţă, slavă faptei celei cu sta
tornicie urmată după pilda
Iubitorului de oameni:

Bucurăte, mireasă duhovni
cească;

Bucurăte, cunună a adevărului;
Bucurăte, toiag al biruinţei;
Bucurăte, slavă a monahilor;
Bucurăte, povăţuitoare a

creştinilor;
Bucurăte, cinstitoare a

cuvioaselor;
Bucurăte, păzitoare a sihaş

trilor;
Bucurăte, pomenire peste

veacuri;
Bucurăte, propovăduitoare

a dreptei credinţe;
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Bucurăte, surpătoare a ere
surilor;

Bucurăte, dobândire a sla
vei dumnezeieşti;

Bucurăte, următoare a Cu
vântului ceresc;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 9
Pe sfânta folositoare celor ce

sunt întru nevoi, toţi cu bucurie
să o lăudăm, pe cinstita Paras
cheva, că această viaţă nestrică
cioasă a luato în veci; pentru
aceasta, mărire a aflat şi darul
de minuni, cu porunca lui
Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9
Răucugetătorii, prin tine

fiind mustraţi, se înspăimântă
privind slava lui Dumnezeu,
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cea dăruită omului depărtat de
păcate, în tine luminând şi
văzând că astăzi străluceşte
taina cea necuprinsă a chipului
îndumnezeirii asupra ta, Cuvi 
oasă, aducând credincioşilor da 
ruri de vindecări; aceia sau ru 
şinat, pocăinduse, iar noi neam
veselit, cântând ţie:

Bucurăte, izbăvitoare a
noastră;

Bucurăte, povăţuitoare;
Bucurăte, îndreptătoare;
Bucurăte, izgonitoare de rele;
Bucurăte, aducătoare de bună

mireasmă;
Bucurăte, alungătoare a fia

relor sălbatice;
Bucurăte, stârpitoare a

insectelor dăunătoare;
Bucurăte, feritoare de nălu

ciri;
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Bucurăte, risipitoare de
grindină;

Bucurăte, aducătoare de
ploi mănoase;

Bucurăte, ceea ce ne dăru
ieşti belşug de roade bune;

Bucurăte, veselitoare a plu
garilor;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 10
Niciodată nu vom înceta a

vesti minunile tale, Cuvioasă, că
de nai fi stat tu, rugândute
pentru ţara aceasta, pe care o
păzeşti cu preacuratele tale
moaşte, cine near fi izbăvit din
atâtea primejdii sau cine near fi
păzit de bolile care au venit asu
pra noastră, pentru păcatele noas
tre cele multe? Deci, dimpreună
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cu tine, cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 10
Zidurile casei părinţilor tăi

nau fost puternice, nici îndestu
lătoare spre a te opri de la mări
mea hotărârii ce ai luat, făgă
duindute a îmbrăţişa viaţa mo
nahală; pentru aceasta, depăr
tândute de toată dezmierdarea
şi plăcerile lumeşti, venind de la
biserică, haina cea scumpă cu a
cerşetorului ai schimbato, apoi,
la vremea rânduită de Dum 
nezeu, ai împărţit săracilor ave
rea ta şi ai părăsit casa părinteas
că, spre a sluji lui Hristos. Deci,
cu smerenie dobândind cele
preaînalte, de la toţi auzi:

Bucurăte, trandafir neatins
de viermele trufiei;
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Bucurăte, crin răsădit în gră
dina cea de sus;

Bucurăte, palat al nevinovăţiei;
Bucurăte, scaun al domniilor;
Bucurăte, sceptrul celor ce

conduc;
Bucurăte, ocrotitoare neobo

sită;
Bucurăte, apărătoare neîn

fruntată;
Bucurăte, mustrătoare a

celor ce ne ispitesc;
Bucurăte, cinstitoare a celor

ce ne miluiesc;
Bucurăte, întăritoare a celor

ce ne slujesc;
Bucurăte, luminătoare a

celor ce ne mângâie;
Bucurăte, împreunălucră

toare cu cei ce ne hrănesc;
Bucurăte, Sfântă Parascheva,

mult folositoare!
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Condacul 11
Suntem plini de păcate, mi

lostive Doamne, şi se întristează
sufletele noastre gândind la
judecată, neştiind ce vom face
noi, păcătoşii, năpădindune
deodată neprevăzutul sfârşit?
Milă cerem, Doamne, milă, Hris
toase al nostru, că nu avem chip
de îndreptare; nu trece cu vede
rea rugăciunea noastră şi
pocăinţa, care în tot ceasul pentru
păcate nea cuprins, şi primeşte,
ca o chezaşă a bunei noastre vo
inţe şi a temerii de Tine, rugă
ciunea aceasta, pe lângă care
Ţiaducem mijlocitoare şi pe Mai
ca noastră Parascheva, cântând
dimpreună: Aliluia!

Icosul 11
Mulţi păcătoşi mai înainte

de noi şiau dobândit mântuirea
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prin pocăinţă şi smerenie. Cum,
dar, ne vom depărta noi de aceas
tă nădejde? Către tine însă nă
zuim, Cuvioasă Maică, şi nu vom
fi ruşinaţi, nedepărtândute de
noi, precum de păcătosul acela,
care lângă tine a fost înmormân
tat, fără aşi cunoaşte nevredni
cia sa, şi pentru care ai cerut,
prin vedenie, să i se mute trupul
cel întinat de lângă moaştele
tale. Deci, ne rugăm: Primeşte
rugăciunile şi lacrimile noastre,
mijlocindune iertare de păcate
nouă, celor ceţi cântăm:

Bucurăte, smerenie înaltă;
Bucurăte, fecioară neîntinată;
Bucurăte, comoară nedeşer

tată;
Bucurăte, maică prealăudată;
Bucurăte, izbăvitoare  sme

rită;
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Bucurăte, laudă a celor cin
stiţi;

Bucurăte, mângâiere a celor
nefericiţi;

Bucurăte, povăţuitoare a
celor rătăciţi;

Bucurăte, bună sfătuitoare;
Bucurăte, preablândă îndrep

tătoare;
Bucurăte, a sufletelor veseli

toare;
Bucurăte, grabnic ajutătoare;
Bucurăte, Sfântă Parascheva,

mult folositoare!
Condacul 12

Nespusă este mângâierea
noastră, privindute, cu noi ră
mânând, ca un dar al lui Dum
nezeu ce sa trimis ţării acesteia;
că, de ce boli am fost cuprinşi şi
nu neai vindecat; în care nevoi,
şi nu neai bucurat; de câte ori
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lipsiţi, pri goniţi şi în războaie, şi
tu nu neai ajutat nouă, întru
totul plinind cuvântul Mântui
torului din Evanghelia Sa? Pen
tru aceasta, dobândindute ru
gătoare dea dreapta Tronului
Slavei, îţi cântăm ţie: Bucurăte!,
iar lui Dumnezeu, lauda cea
îngerească: Aliluia!

Icosul 12
Izbăveştene pe noi, Maică,

de toată boala, de toată neputin
ţa şi de vrăjmaşi; izbăveştene
pe noi, Maică, de pagube, de lă
custe şi de toată vătămarea;
izbăveştene pe noi, Maică, de
foc, de grindină şi de trăsnete;
izbăveştene pe noi, Maică, de
chinul cel de veci şi de ceasul
osândirii şi ne învredniceşte a
dobândi, prin rugăciunile tale,
starea cea dea dreapta în ziua
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judecăţii, spre mântuirea sufle
telor noastre, ocrotindune şi
hrănindune în pace până la
răsuflarea cea mai de pe urmă,
ca săţi cântăm:

Bucurăte, alăută duhovni
cească;

Bucurăte, trâmbiţă aposto
lească;

Bucurăte, făclie luminoasă;
Bucurăte, rază cerească;
Bucurăte, nădejde a oamenilor;
Bucurăte, izgonire a demo

nilor;
Bucurăte, tămăduire a rănilor;
Bucurăte, feritoare de răutăţi;
Bucurăte, aducătoare de

bunătăţi;
Bucurăte, luminătoare cas

nică a Moldovei;
Bucurăte, izbăvitoarea lui

Vasile Voievod şi a altor miluitori;
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Bucurăte, sprijinitoare şi a
mea, a smeritului păcătos;

Bucurăte, Sfântă Parascheva,
mult folositoare!

Condacul 13
Ne închinăm lui Dumnezeu

şi cinstim sfintele tale moaşte,
Cuvioasă Maică Parascheva, pro
povăduind cu mare glas toate
minunile tale, pe care leai săvâr
şit prin harul lui Dumnezeu pen
tru a noastră mântuire; primeşte
rugăciunea noastră, Sfântă, şi
grăbeşte totdeauna a ne ajuta, ca
să lăudăm cu bucurie faptele
tale şi să aducem slavă lui Dum
nezeu, cântând: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei
ori. Apoi se rosteşte Icosul 1,
după care se citeşte această:

53



Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nos
tru, Tu, Cel ce ai zis şi sa făcut
toată făptura, nu întoarce faţa
Ta de la noi, păcătoşii, ca să nu
vină asuprăne mânia cea groaz 
 nică şi înfricoşătoare a du re rilor,
care este rodul păcatelor noastre
nenumărate, pe care, în toată
ziua, cu nesocotinţă le săvârşim.
Noi suntem păcătoşi, netrebnici
şi plini de răutate, iar Tu eşti iz 
v o rul vieţii şi al milostivirii. Nu
ne părăsi, Doamne! Nu trece cu
ve  derea rugăciunea noastră a
pă că toşilor, nici nu ne răsplăti
nouă după nelegiuirile noastre,
ci, pentru că nu suntem vrednici
a câştiga milostivirea Ta prin
sâr guinţa cea de toate zilele, dă 
ruieşteneo Tu, Doamne, ca un
îndurat şi multmilostiv, pentru ru 
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găciunile Cuvioasei Maicii noas
tre Parascheva. Încununează viaţa
noastră cu sănătate şi lungime
de zile ferite de toată răutatea şi
ne întăreşte cu Duhul Tău cel
stă pânitor, ca, din adâncul ini mi
 lor, cu bucurie să slăvim prea 
sfântul Tău nume în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Altă rugăciune,
către Sfânta Cuvioasă

Parascheva*

Cu umilinţă şi cu evlavie ne
plecăm astăzi genunchii înain
tea slavei Marelui Dumnezeu,
Cel ce tea mărit pe tine, Sfântă
Cuvioasă Maică Parascheva; şi
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smerit prinos de laudă şi de
mulţumire Îi aducem, pentru că
tea dăruit nouă fierbinte rugă
toare şi puternică ocrotitoare în
ceruri. Tu, din tinereţe, pentru
iubirea de Hristos ai lăsat şi pe
părinţi şi bogăţia şi plăcerile
cele trecătoare ale lumii; şi cu
multă postire, cu neîncetată pri
veghere, cu lacrimi şi cu pustni
ceşti nevoinţe supunânduţi tru
pul cel firav, ţiai întărit sufletul;
şi, aşa, luânduţi Crucea, ai
urmat lui Hristos, cu pilda vie
ţuirii tale învăţândune să nu
purtăm grijă de ceea ce este tre
cător, ci de sufletul cel nepieri
tor. Ca fecioarele cele înţelepte,
cu untdelemnul faptelor bune
ţiai umplut din belşug candela
sufletului tău şi pe Mirele ceresc
întru priveghere lai întâmpi
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nat. Pentru aceea, în cămara Lui
cu vrednicie ai intrat, îndulcin
dute neîncetat cu vederea feţei
Lui; iar nouă pe pământ ai bine
voit a ne descoperi şi a ne trimi
te, ca pe un dar ceresc, cinstitele
tale moaşte, care, aduse fiind pe
pământul nostru românesc, prin
râvna evlaviosului Voievod
Vasile, sau făcut acoperământ
ţării acesteia şi izvor nesecat de
tămăduiri tuturor celor ce alear
gă la tine cu credinţă şi nădejde.
Astfel, ducânduse vestea vred
niciilor şi a minunilor tale peste
tot pământul ţării noastre, cu dra
goste şi cu bucurie te cinstesc pe
tine binecredincioşii români de
pretutindeni. Drept aceea, şi
noi, cu mulţumire te lăudăm,
Cuvioasă Maică Parascheva, la
uda Epivatei şi ocrotitoarea cea
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bună a Moldovei. Şi, sărutând
cu evlavie cinstitele tale moaşte,
te rugăm să mijloceşti pentru
noi înaintea feţei Ziditorului a
toate, ca să ocrotească şi de
acum înainte ţara noastră şi
întreaga creştinătate dreptslăvi
toare, izbăvindo de tot răul. Pe
cei ce cu credinţă şi cu dragoste
aleargă la ajutorul tău săi
păzească în pace, să le dăruiască
sănătate trupului şi sufletului,
precum şi întru toate bună spo
rire. Credinţa cea dreaptă să o
întărească, tulburările dezbină
rii de fraţi să le strice cu puterea
Preasfântulul Său Duh, războa
iele să le îndepărteze şi pacea a
toată lumea desăvârşit să o înte
meieze. Iar noi, urmând pilda
vieţuirii tale, mult milostivă
Maică, şi neîncetat avândute pe
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tine mângâiere în necazuri şi
întărire de nădejde, să ajungem
toţi la limanul cel mult dorit al
mântuirii şi să lăudăm până la
suflarea noastră cea de pe urmă
pururea cinstită pomenirea ta,
slăvind pe Dumnezeu, Cel mare
şi minunat întru Sfinţii Săi, în
vecii vecilor. 

Strana: Amin.
Apoi se cântă Condacul 1, în

timpul căruia preotul face
cădire mică. Dupã citirea
Acatistului, rostim rugãciunea:

Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fe ricim pe tine, Nãscãtoare de
Dum nezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heruvimii
ºi mai slã vitã, fãrã de asemãnare,
decât Serafimii, care, fãrã stricã-
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ciune, pe Dumnezeu-Cu vântul
ai nãscut, pe tine, cea cu ade-
vãrat Nãscãtoare de Dumnezeu,
te mãrim.

Dacã este preot, acesta ros-
teºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.

În lipsa preotului, dupã rugã-
ciunea cãtre Maica Domnului,
zicem:

Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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PARACLISUL
SFINTEI CUVIOASE

PARASCHEVA DE LA IAªI

(14 octombrie)

Alcătuire a ieromonahului
Meletie Sirigul († 1664)

Binecuvântat este Dumnezeul
nostru..., Împărate ceresc..., Sfinte
Dumnezeule..., Preasfântă Treime...,
Tatăl nostru..., Că a Ta este
împărăţia... (pag. 1113), Doamne
miluiește (de 12 ori) , Slavă..., Şi
acum..., Veniţi să ne închinăm...,
Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciu
nea mea..., Dumnezeu este Domnul...
pe glasul al 4lea (pag. 1820), apoi
troparele acestea, glasul al 4lea,
podobie: Cel ce Teai înălţat pe Cruce...
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Pe preacinstita Parascheva,
mireasa cerescului şi nestrică
ciosului MireHristos, să aler
găm, cei credincioşi, spre a o
lăuda cu bucurie; că aceasta de
la Dumnezeu sa dăruit apără
toare tuturor celor ce slăvesc
vieţuirea ei şi dăruieşte râuri de
tămăduiri celor ce cu dragoste
cinstesc moaştele ei.

Slavă..., tot acesta.  Și acum...,
Nu vom tăcea nicicând, de

Dumnezeu Născătoare, a spune
pururea puterea ta noi, nevred
nicii, că, dacă nu ai fi stat tu
înainte rugândute, cine near fi
izbăvit din atâtea primejdii, sau
cine near fi păzit până acum slo
bozi? Noi de la tine, Stăpână, nu
ne vom depărta, că tu izbăveşti
pe robii tăi din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50 (pag. 2224).
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Canonul, glasul al 8lea 

Cântarea 1
Irmos: Apa trecândo...

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică
Parascheva, roagăte lui Dumnezeu
pentru noi!

Aproape de scaunul Atot
ţiitorului stând, o, Maică, rugă
ciuni pentru noi adu Acestuia,
ca să dea tuturor iertare de
păcate.

Otrava șarpelui bând eu, de
porţile iadului mam apropiat cu
adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri
de Izvorul vieţii, prin rugăciunile
tale înviazămă, preaslăvită.

Slavă...
Nestatornicia minţii mele și

viforele ne cuviincioaselor mele
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cugetări ali năle, Cuvioasă, prin
ru găc iu nile tale, ca să nu mă
tragă în adâncul iadului.

Și acum...
Viaţa mea toată sa irosit în

plăceri și viclenii, cu adevărat;
iar tu,  care ai născut pe Mân
tuitorul, mai înainte de ieșirea
mea, mântuieştemă, prin rugă
ciunile tale.

Cântarea a 3a
Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut...

Valuri de tot felul de boli,
necazuri şi dureri înălţânduse
cumplit, afun dă ticălosul meu
suflet în adâncul iadului; dar tu,
Maică, prin ru gă ciunile tale,
întindemi mână de ajutor.

Dăruieștemi, pentru rugă
ciunile tale, Maică pururea po
menită, să scot din adâncul ini
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mii picături de lacrimi, prin care
sămi spăl necuratele patimi ale
sufletului și ale trupului.

Slavă...
Cunoscând în mine însumi

mulţimea pă ca telor mele, fără
de pâră și mai înainte de ju de 
cată, judecat și osândit sunt eu,
ticălosul; ci Tu, Mântuitorul tu
turor, cruţămă, pentru rugăciu
nile cinstitei Parascheva.

Și acum...
Fecioară plină de har, ceea ce

ai născut bucuria care sa dat în
dar la toată zidirea, risipește
degrabă în tunericul întristării,
pe care vrăjmașul îl aduce asu
prămi ca să mă piardă.

Apoi aceste stihiri:
Izbăveşte din ispita vrăjma

șului pe robii tăi, că Ziditorul tea
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arătat, o, preabună fecioară,
apărătoare și păzitoare poporu
lui Său.

Cercetează bolile noastre cu
milostiv ochiul tău, că ocrotirea
ta o avem, Cuvioasă, adevărată
doctorie de mântuire.

Preotul rosteşte ectenia întreită la
care pomeneşte pe cei ce au trebuinţă,
apoi se cântă:

Sedealna
glasul al 2lea, podobie:

Ceea ce eşti rugătoare caldă...:

Făcând rugăciunea ta către
Dom nul, tămăduiește bolile
noastre cele su fle tești și tru
pești, pururea pomenită, și de
toată primejdia ne izbă vește,
scăpând, pe cei ce te roagă, de
nevoi și de stricăciunea cea pier 
ză toare.
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Cântarea a 4a
Irmos: Am auzit, Doamne...

O, prealăudată fecioară, fe
reşte de tânguirea cea veșnică,
prin mijlo ci rea ta, pe robii tăi,
care au lucrat fapte vrednice de
lacrimi.

Ceea ce din toată inima ai
iubit pe Dom nul, pe mine care
pentru faptele mele cele rele
sunt urgisit de El, prin mijlo
cirea ta, tu ia răși mă îndreaptă.

Slavă...
Fiind rănit de cumplitele

săgeţi înve ni nate ale potrivnicu
lui, plâng ticăloasa stare a sufle
tului meu; ci Tu, Hristoase,
mântuieștemă.

Și acum...
Ceea ce ai născut pe Doc

torul, Care a tă mă duit rana cea
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mare a oamenilor, nu trece cu
ve de rea inima mea cea primej
duită de cumplite boli.

Cântarea a 5a
Irmos: Lumineazăne pe noi...

Fiind căzut în groapa pier
zării și ză când cumplit în adân
cul răutăţilor, strig către tine,
Maică: Nu mă lăsa să pier.

Nu mă lepăda, Iisuse, de la
faţa Ta, pen tru mărimea îndu
rărilor Tale, ci în dar mân tuieș
temă, prin mijlocirea Cuvioasei
Tale.

Slavă...
Preafrumoasă mireasă a lui

Hristos, cea neîntinată, prin ru
găciunile tale, izbăveştemă pe
mine, cel rănit cu plăcerile,
ștergând întinăciunile mele.
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Și acum...
Mă cutremur, gândind la

ziua cercetării, cum voi sta îna
intea lui Dumnezeu, Judecă
torul meu, eu, cel cu totul înti
nat. Dar tu, Fecioară, de osândă
izbăveştemă.

Cântarea a 6a
Irmos: Rugăciunea mea...

Ticălosul meu suflet sa făcut
ca pă mâ n  tul neplouat, neavând
putere a da roade bune, dar Tu,
picurând roua milei Tale, de
toată greutatea, Stăpâne, îl vei
izbăvi pe el, prin rugăciunile
Cuvioasei Tale Paras cheva.

Întinând, o, suflete, veșmân
tul nunţii, cum vom cuteza să
intrăm împreună cu che m aţii
cei aleși în cămara cerească a lui
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Hris tos? Cum nu vom fi urgisiţi
de Dum ne zeu? Ci tu, Cu  vioasă,
prin rugă ciunile tale, izbăveştene.

Slavă...
Nu primi, Stăpâne, a intra la

judecată cu robul Ta, că dacă,
nimeni vieţuind întru această
lume nu se va îndrepta înaintea
Ta, cum mă voi arăta eu, cel ce
am întrecut pe toţi în păcate?

Și acum...
Stinsusa viaţa mea, Stăpână,

în dureri și anii mei toţi în suspi
ne; puterea mea, Fe cioa ră, de
multă lipsă a slăbit, că am mâniat
pe Dumnezeu, pe Care, prin
rugăciunile tale, îm blânzeșteL
spre mine.

Apoi aceste stihiri:
Izbăveşte din ispita vrăjma

șului pe robii tăi, că Ziditorul te
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a arătat, o, preabună fecioară,
apărătoare și păzitoare poporu
lui Său.

Cercetează bolile noastre cu
milostiv ochiul tău, că ocrotirea
ta o avem, Cuvioasă, adevărată
doctorie de mântuire.

Preotul rosteşte ectenia mică,
apoi se cântă

Condacul
glasul al 2lea, podobie:

Cele de sus căutând...

Cu multă postire trupul
subţiinduţi, ţiai ridicat mintea
către Dumnezeu și viaţă netru
pească în trup ai vieţuit, puru
rea po me nită Parascheva, lepă
dând materialnica tul bu ra re,
pentru aceasta acum te veselești
cu ce tele îngerești.
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Prochimen, glasul al 4lea:
Pomenivoi numele tău întru

tot neamul și neamul.
Stih: Ascultă fiică și vezi și pleacă

urechea ta.
Evanghelia de la Matei (25: 113,

pilda celor zece fecioare)
Slavă..., glasul al 2lea:

Pentru rugăciunile Cuvioasei
Paras cheva, Milostive, curăţeşte
mulţimea greşelilor noastre.

Și acum...
Pentru rugăciunile Născă

toarei de Dum nezeu, Milostive,
curăţeşte mulţimea greşelilor
noastre.

Stihira, glasul al 6lea:
Stih: Miluieștene, Dumnezeule,

după mare mila Ta...
La tine, preaminunată fecioară

Pa ras che va, aduc rugăciunile
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mele, pe a cestea ascultăle și le
du înaintea Ziditorului, că toată
în drăz neala de la mine sa
depărtat, cunoscând rău tatea
necuvi oaselor mele fapte și a
cum pli telor cugete și cuvinte,
prin care milele Ace stuia spre
mânie leam întărâtat; și acum,
tre buindumi ajutorul Lui cel
tare, al cere nu în drăz nesc, ci
tu, Cuvioasă, fii mijlocitoare.

Preotul zice rugăciunea: Mân
tuieşte, Dumnezeule, poporul Tău...,
la care strana răspunde: Doamne,
miluieşte (de 12 ori). Preotul: Cu mila
şi cu îndurările... Apoi se continuă
canonul:

Cântarea a 7a
Irmos: Tinerii cei ce au mers...

Întru statornicia gândului,
sa socotit de tine, Maică, aurul
ca lutul, pentru aceasta, pleacă şi
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inima mea, prin rugăciunile tale,
spre mărturiile lui Dumnezeu, şi nu
spre cum pli tul adânc al lăcomiei.

Cu frica Domnului îngră
dește, Maică, por  nirile trupului
meu, care prin zburdările plăce
rilor năzuiesc fără de cale să
surpe ticălosul meu suflet în
adân cu rile iadului.

Slavă...
Cine mă va izbăvi de focul

gheenei și de în tunericul nelu
minos, pe mine cel ce am pă că 
tuit, vrednic de toată pedeapsa,
fără numai tu, apărătoarea mea;
izbăveşte sufletul meu cel
tulburat, Cuvioasă a lui Hristos.

Și acum...
Cu puterea ta, Fecioară, su

fletul meu păcătos şi cumplit
slăbănogit întăreștel, că a lipsit
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tăria mea şi lumina ochilor mei,
nemaipovăţuindumă la căile
Domnului.

Cântarea a 8a
Irmos: Pe Împăratul ceresc...

Cel ce înfrumuseţezi cetele
cu vio șilor cu stră luciri îngerești,
Mân tui to rul meu, primește ru 
gă ciunile acestora care se aduc
Ţie pentru noi.

Sufletul meu cel cuprins de
spinii pof te lor, aprindel, Cuvi
oasă, de dorul Stă pânului șil
arată aducător de roadă.

Binecuvântăm pe Tatăl...
De reaua credinţă a ereticilor

și de mânia vrăj ma șilor, păzește
în veci pe robii tăi, prin rugăciu
nile tale, Cuvioasă.
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Și acum...
Grijile cele deșarte depărtea

zăle de la sufletul meu totdeau
na, Fecioară, ca să laud pe Fiul
tău cu osârdie.

Cântarea a 9a
Irmos: Cu adevărat, Născătoare...

Mărturisesc că am greșit,
Mântuitorul meu, și în fă ră 
delegi am cheltuit toată vremea
vieţii; dar cruţămă, Hristoase,
cu mijlocirile Cuvioasei Tale.

Pe apărătorii credinţei: câr
muitori şi ierarhi, cununa preo
ţilor, precum și pe tot poporul,
Sfântă Parascheva, în pace îi
păzește.

Slavă...
Noi, cei ce ne închinăm Ţie

cu credinţă, Sfântă Treime, Cea
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una în fiinţa Dumnezeirii şi des 
părţită în Feţe, toţi să ne
mântuim.

Și acum...
Ceea ce ai născut pe Mân

tuitorul, mân tuieștemă Fecioară,
pe mine, care am vieţuit în fapte
rele și nu am afară de tine altă
nădejde de mântuire.

Cuvinese cu adevărat..., apoi
aceste megalinarii:

Pe făclia cea luminoasă şi
comoara cea nejefuită a fecio
riei, pe mireasa şi mieluşeaua
cea fără prihană a Domnului, pe
Sfânta Parascheva toţi în cântări
să o cinstim.

Veniţi toate cetele credincio
şilor să încununăm cu laude pe
Cuvioasa Parascheva, ceea ce din
cetatea Iaşilor izvorăşte tămăduiri
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şi toată Moldova ocroteşte, rugân
duse pentru cei ce o cinstesc.

Să stăm toţi cu evlavie înain
tea raclei Cuvioasei Parascheva,
ceea ce întăreşte stăpânirea
celor dreptcredincioşi şi revarsă
minuni şi vindecări prin sfintele
ei moaşte.

Toate oştile îngereşti, Înain
temergătorul Domnului, cei doi
sprezece Apostoli şi toţi Sfinţii,
cu Născătoarea de Dumnezeu, fa
ceţi rugăciuni ca să ne mântuim. 

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă
Treime..., Tatăl nostru...

Apoi cântăm acest tropar, glasul
al 2lea, podobie: Ceea ce eşti rugătoare
caldă...

Izvoarele lacrimilor şi oste
nelile nevoinţei pe care lea
săvârşit slăvita Parascheva pen

78



tru dragostea Ta, le aducem Ţie,
Atotziditorule, spre mijlocire;
prin ele miluieşte pe robii Tăi,
cei lipsiţi de tot binele, şi ne
mântuieşte pe noi pentru rugă
ciunile ei.

Preotul rosteşte ectenia la care se
pomenesc cei pentru care se face
paraclisul, apoi apolisul.

În lipsa preotului, credinciosul
încheie, rostind:

Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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