
Sf. Cuv. Parascheva aude Cuvântul Evanghelic
Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: 

“Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine și să ia crucea sa 
și așa să vină după Mine.”

Marcu 8:34

2. Părinții ei erau foarte 
bogați și ea avea multe haine 

frumoase.

5. După ce-a murit, moaștele ei au 
fost aduse la Iași, în România.  Mulți   
oameni se duc în fiecare an la Iași, în 

ziua ei de sărbătoare. Ei cred că aceasta 
este un izvor de binecuvântare pentru 
toți cei care o cheamă în rugăciune.

1. S-a născut în aproxima-
tiv 1050 în Epivat (în Tracia) 

lângă Marea Marmara.

14 octombrie

3. La vârsta de 10 ani a mers 
la biserică. Lectura evanghelică 
pe care a auzit-o a pus-o pe gân-
duri și s-a hotărât să își schimbe 
viața. A început să își dea hainele       

frumoase oamenilor săraci. 

4. Era mereu mustrată de 
părinți pentru că nu o înțelegeau, 

dar ea a continuat să își dea 
bunurile la săraci. A intrat la 

mănăstire și s-a rugat.
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Sfânta Cuvioasa Parascheva



Completați spațiile 
libere folosind 

cuvintele de mai jos.

Numele:____________________________________    Data:________________________

Sf. Cuv. Parascheva s-a născut în  __  __  __  __  __  __.

Sf. Cuv. Parascheva avea multe haine  __  __  __  __  __  __  __. 

La vârsta de 10 ani, Sf. Cuv. Parascheva a mers la  __  __  __  __  __  __.

Sf. Cuv. Parascheva și-a dat bunurile la  __  __  __  __.

După ce-a murit, moaștele ei au fost aduse la  __  __  __  __.

frumoase     săraci     biserică     Iași     Epivat 

RUGĂCIUNE
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele 

noastre, pentru sfânt numele Tău.

Desenați 
icoana.
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Lectură biblică:

Rugăciune:

Sf. Cuv. Parascheva 
Repere:

Activitate:

Sfânta Cuvioasa Parascheva
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu 
Sfânta Cuvioasa  Parascheva și viața ei. 
ZI DE SĂRBĂTOARE – 14 OCTOMBRIE

Sf. Cuv. Parascheva aude Cuvântul Evanghelic
Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: “Cine vrea să 
vină după mine, să se lepede de sine și să ia crucea sa și așa să vină după 
Mine.”  Marcu 8:34

Explicați copiilor că aceasta, atunci când a auzit Evanghelia și pentru că 
era atât de bogată, a simțit că trebuie să-și dea bunurile pentru a-l urma pe 
Hristos.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele 
noastre, pentru sfânt numele Tău.

1 S-a născut în aproximativ 1050 în Epivat (în Tracia) lângă Marea Marmara.

2 Părinții ei erau foarte bogați și ea avea multe haine frumoase.

3  La vârsta de 10 ani a mers la biserică. Lectura evanghelică pe care a auzit-o 
a pus-o pe gânduri și s-a hotărât să își schimbe viața. A început să își dea 
hainele frumoase oamenilor săraci. 

4  Era mereu mustrată de părinți pentru că nu o înțelegeau, dar ea a continuat 
să își dea bunurile la săraci. A intrat la mănăstire și s-a rugat.

5  După ce-a murit, moaștele ei au fost aduse la Iași, în România.  Mulți        
oameni se duc în fiecare an la Iași, în ziua ei de sărbătoare. Ei cred că 
aceasta este un izvor de binecuvântare pentru toți cei care o cheamă în 
rugăciune.

Explicați că românii se simt mai apropiați de Sf. Cuv. Parascheva pentru 
că moaștele ei sunt în România.

1.  Cereți copiilor să completeze spațiile libere folosind lista de cuvinte. 
Veți observa că întrebările sunt numerotate conform paragrafelor din 
lecție.

2. Cereți copiilor să deseneze icoana.
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