
După ce a înviat în Capernaum pe 
fiica lui Iair, mai-marele sinagogii, 
așa cum ne relatează Evanghelia 

după Matei, cap. 9, îndată Hristos săvârșește 
o altă minune redând vederea celor doi orbi 
care se țineau după Dânsul și a izgonit 
demonul dintr-un om mut. Orbii îl rugau pe 
Iisus să-i vindece de orbire și strigau: 
„Miluiește-ne, Fiul lui David”. Domnul i-a 
întrebat dacă ei cred cu adevărat că El poate 
să le redea vederea: „Credeți că pot să fac 

aceasta?”. Iar ei au răspuns: „Da, Doamne”. 
Pe suportul credinței lor, vine spre ei acum 
puterea dumnezeiască a lui Hristos și 
milostivirea Sa. 

Pe de o parte, Mântuitorul ca Dumnezeu 
îi vindecă redându-le vederea, iar pe de altă 
parte pune în evidență credința lor, a celor 
care au nevoie de ajutor de la El. Așa a 
vindecat pe omul slăbănog (paralizat), pe 
slujitorul sutașului roman, pe fiica femeii 
cananeence și pe mulți alții.

Pe unii i-a vindecat Domnul numai prin 
cuvântul Său, care îndată se face faptă, dar în 
cazul acestor doi orbi Domnul le-a redat 
vederea, atingându-Se cu mâna Sa preasfântă 
de ochi lor. Și îndată au văzut. Preamăreau pe 
Dumnezeu și îl vesteau în tot ținutul acela.

Remarcăm faptul că acești doi orbi nu au 
primit de la Domnul doar vederea fizică, ci 
odată cu ea, prin credința lor li s-au deschis 
și ochii sufletului lor, ca să-L cunoască, să-L 
mărturisească și să-L vestească pe Hristos, 
ca Fiu a lui Dumnezeu.

Mai aflăm din Evanghelia de astăzi că 
după vindecarea orbilor au adus la Iisus pe 
un om mut, care era îndrăcit, stăpânit de 

demon. Cu puterea Sa dumnezeiască a scos 
din om pe duhul cel rău și îndată mutul a 
grăit și s-a făcut sănătos.

Învățăm din cele relatate din Sfânta 
Evanghelie că trebuie să avem credință 
puternică, dreaptă, curată și lucrătoare prin 
iubire și așa să ne apropiem, prin smerenie și 
rugăciune, de Hristos să-I cerem ajutorul și 
puterea Sa tămăduitoare în toate necazurile 
prin care trecem.

Să nu deznădăjduim, căci El ne va lumina 
cărările vieți noastre, ne va lumina și cugetul 
nostru pentru a-L cunoaște cu adevărat și 
a-L mărturisi ca Domn și Mântuitor al vieții 
noastre.

A început Postul Adormirii Maicii 
Domnului; cu inimă curată, cu rugăciune și 
nevoință sinceră, cu faceri de bine să ne 
pregătim sufletele prin mărturisirea 
păcatelor. Și așa să prăznuim cu multă 
bucurie pe Născătoarea de Dumnezeu și 
Maica Luminii, care întru Adormirea Sa și 
mutarea Sa la ceruri lângă Fiul Ei, lumea nu 
a părăsit, ci se roagă pururi și mijlocește 
pentru noi la Tronul Ceresc. Amin ❖!

Părintele Eugen Moraru

IISUS VINDECĂ DOI ORBI ȘI UN MUT ÎN CAPERNAUM
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DUMINICA A 7-A DUPĂ RUSALII
(Vindecarea a doi orbi și a unui 

mut din Capernaum)
SF. 7 TINERI DIN EFES,  

 SF. MC. TATUIL

Mântuitorul Hristos a vindecat  
cu puterea Sa dumnezeiască mulți oameni, 

restabilindu-i în stare de sănătate trupească 
și sufletească, pentru ca aceștia  

să-și ducă viața mai departe,  
preamărind pe binefăcătorul lor care era  

Fiul lui Dumnezeu, Cel Întrupat  
pentru mântuirea noastră.  

Acesta era deopotrivă Fiul lui David  
după trup, dar și Mesia Cel promis  

și prorocit de Profeți.  
Vindecările săvârșite de Hristos Domnul  

erau fapte minunate care confirmau 
dumnezeirea Sa și care arătau  

pe de altă parte iubirea milostivă 
 a Domnului față de omul aflat în suferință. 

Mulți dintre cei care doreau vindecare 
a de diferite boli sau infirmități strigau  

după ajutor: „Iisuse, Fiul lui David,  
miluiește-mă!” sau „Ai milă de noi”.  

Unii erau orbi, șchiopi, ciungi, leproși,  
iar alții paralizați sau stăpâniți de duhurile 

rele. Toți voiau să se apropie de Iisus  
și să dobândească vindecare.  

În Evanghelia de astăzi, din pericopa  
de la Matei cap.9, 27-35, ni se istorisește  

cum Hristos a vindecat în Capernaum  
doi orbi și un mut, primilor le-a redat 

vederea, iar pe celălalt l-a izbăvit 
 de demon și i-a redat darul vorbirii.



Schimbarea la Față a lui Hristos a fost 
una dintre marile minuni făcute de Dom-
nul Iisus Hristos, și ea este cuprinsă în re-
latările evangheliștilor sinoptici, Matei, 
Marcu, Luca. Acest eveniment tainic a fost 
perceput de la început ca o arătare a firii 
divine a lui Iisus Hristos. Pentru importanța 
sa, minunea a fost trecută în rândul celor 
12 praznice împărătești. 

Evangheliile ne descoperă dumnezeirea 
lui Hristos în multe momente din viața Sa, 
dar trei ar fi mai grăitoare: momentul de la 
Iordan, când glasul Tatălui din ceruri și 
prezența Duhului Sfânt confirmă faptul că 
Cel care Se boteza prin mâna lui Ioan era cu 
adevărat Fiul lui Dumnezeu, Mesia Cel ves-
tit de prooroci; apoi, în centrul Evangheliei, 
avem Schimbarea la Față pe Muntele Tabo-
rului, când Însuși Hristos Se revelează ochi-
lor ucenicilor Săi, aceștia fiind martorii ade-
văratei slave dumnezeiești de care toți vom 
fi părtași în veacul viitor; iar ultimul mo-
ment este ilustrat de mărturia sutașului de 
după moartea lui Hristos pe Cruce: „Aces-
ta, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost“.

Dacă Epifania de la Botez este o certifi-
care venită din sânul Treimii, iar glasul 
sutașului este recunoașterea dumnezeirii 
venită din partea unui om, Schimbarea la 
Față este momentul în care Mântuitorul 
lumii Își descoperă Chipul Său copleșit de 
slava necreată.

„Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe 
Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a 
dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a 
schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit 
fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au 
făcut albe ca lumina” (Matei 17, 1-2) Fap-
tul că Evanghelistul Matei spune despre 
chipul lui Hristos că era „ca soarele”, iar 
Luca, vorbind despre veșmintele Sale, 
menționează că „erau ca zăpada”, ne des-
coperă că firea omenească nu a fost absor-
bită de cea dumnezeiască în Hristos, căci 

„zăpada” nu a fost topită de „soarele” din 
El. Noi știm că firea umană și dumneze-
iască din Hristos sunt unite în chip nea-
mestecat, neschimbat, neîmpărțit și 
nedespărțit în Hristos.

În momentul strălucirii luminii pe chipul 
lui Iisus, apar lângă El Moise și Ilie, ambii 
vorbind cu El despre apropiatul lui sfârșit în 
cetatea Ierusalimului (Luca 9, 31). Prezența 
celor două mari personalități ale istoriei po-
porului ales atestă legătura dintre cele două 
testamente și faptul că Israelul este prezent 
la taina cea mare a preamăririi lui. Faptul că 
Moise și Ilie vorbeau despre Patimile, Cru-
cea și moartea lui Hristos, ne arată că taina 
răscumpărării împlinea prefigurările și 
aspirațiile Legii vechi. Cel ce vorbea cu 
Dumnezeu pe Sinai văzând doar norul și 
tunetele, acum privește chipul Dumnezeu-
lui Celui întrupat prezent în persoana lui Ii-
sus pe Muntele cel Sfânt. 

Prezența lui Moise și Ilie alături de 
Hristos ne descoperă faptul că Hristos este 
o persoană distinctă și nu o reîntrupare a 
lui Moise sau a lui Ilie cum credeau mulți 
în acea vreme. Sfântul Maxim Mărturisi-
torul dă și o altă interpretare prezenței lui 
Moise și a lui Ilie pe Tabor, o exprimare a 
faptului că la îndumnezeire se poate ajun-
ge atât pe calea căsătoriei, simbolizată de 
Moise care a fost căsătorit, cât și pe calea 
necăsătoriei, arătată prin Ilie. 

Dar Sfinții Părinți spun că Moise și Ilie 
au fost prezenți pe Tabor pentru a li se în-
deplini dorința de a vedea fața lui Dumne-
zeu, căci Moise a văzut doar spatele lui 
Dumnezeu pe Muntele Sinai, iar Ilie s-a 
retras într-o peșteră când Dumnezeu a tre-
cut în adiere de vânt. Ei nu reușiseră să 
vadă fața lui Dumnezeu pentru că Dum-
nezeu nu Se întrupase. Glasul Tatălui, în 
prezența celor doi mari profeți ai Vechiului 
Testament, arată că toate profețiile se îm-
plinesc în Hristos. Prezența lui Dumne-

zeu-Tatăl este redată în icoanele vechi ale 
praznicului prin Mâna dumnezeiască, în 
semnul binecuvântării.

Sărbătoarea Schimbării la Față este una 
a îndumnezeirii naturii noastre omenești 
și a participării trupului nostru trecător la 
bunurile veșnice, care sunt mai presus de 
fire. Înainte de a îndeplini Mântuirea 
noastră prin Patimile Sale, Mântuitorul 
arată pe Tabor că scopul venirii Sale în 
lume este să-l aducă pe tot omul la 
contemplația slavei Sale dumnezeiești. 
Din acest motiv sărbătoarea Schimbării la 
Față i-a atras în mod deosebit pe călugări, 
care și-au închinat întreaga viață căutării 
acestei lumini. Multe mănăstiri au fost în-
chinate acestui praznic, mai ales după con-
troversa isihastă din secolul XIV, despre 
natura luminii din Tabor și despre 
contemplație. 

În Rusia țaristă, la mijlocul secolului al 
XIX-lea trăia un „bătrân frumos”, mare 
nevoitor și cunoscător al tainelor inimii, 
Sfântul Serafim de Sarov. Acesta îl 
încredințează pe căutătorul de Dumnezeu 
Nikolai Motovilov că țelul vieții creștine 
este dobândirea Duhului Sfânt, iar rugă-
ciunea este hrana sufletului. Sfântul Sera-
fim i-a mijlocit vederea luminii 
dumnezeiești. Când Motovilov l-a întrebat 
cum știm că am dobândit harul, părintele 
l-a cuprins de umeri și i-a zis: „Noi acum 
suntem amândoi întru Duhul Sfânt, fiule! 
De ce nu mă privești?”. Iar el a răspuns: 
„Nu vă pot privi, părinte, pentru că ochii 
vă luminează ca fulgerul, iar fața vă este 
mai strălucitoare ca soarele”. Sfântul Sera-
fim i-a spus: „Nu te teme, prietene al lui 
Dumnezeu, acum și tu ești la fel de strălu-
citor ca mine. Înseamnă că și tu ești în lu-
mina Duhului dumnezeiesc, altfel nu m-ai 
putea vedea că sunt așa. Nu s-a făcut 
aceasta doar pentru tine, ca să înțelegi, ci, 
prin tine, pentru toată lumea”. ❖

SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI  
NE ARATĂ SLAVA LA CARE ESTE CHEMAT OMUL

Schimbarea la Față a Mântuitorului  
este, pentru Biserica creștină, praznicul 

bucuriei și încrederii în biruința  
lui Dumnezeu asupra păcatului  

și transfigurării firii umane căzute.  
Hristos le vorbise ucenicilor despre  

moartea și patimile la care urma să fie dat. 
Pentru că  aceștia se arătaseră 

înspăimântați, Mântuitorul îi ia deoparte  
pe Petru, Iacov și Ioan ca să le arate slava  

cu care va veni să judece lumea.  
Prezența alături de Domnul, pe Muntele 
Tabor, a lui Ilie și Moise vine să confirme 

ucenicilor și tuturor creștinilor că El  
este Stăpânul vieții și al morții.



Ilie pe numele de botez, s-a născut la 
23 iulie 1913, în satul Crăiniceni, 
comuna Horodiștea, județ Dorohoi, 
într-o familie de țărani foarte credincioși, 
Maxim și Ecaterina. A fost singurul 
copil la părinți. Dar aceștia mor când Ilie 
era foarte mic, bunica Maria fiind cea 
care îl va crește. Primii ani de școală îi 
face în satul natal, apoi urmează 
gimnaziul la Lipcani-Hotin și liceul la 
Cozmeni-Cernăuți, fiind cel mai bun 
elev din școală. Iar în vara anului 1932, 
rudele voiau să-l dea la facultatea de 
Teologie din Cernăuți, ca să-l facă preot. 
Dar el, simțindu-se chemat de Dumnezeu 
la o viață mai înaltă, le-a spus: „Nu, eu 
vreau să mă fac călugăr!”

După un an, tânărul Ilie, pe când 
lucra la câmp, se ruga lui Dumnezeu 
să-i descopere calea pe care să o 
urmeze. Deodată a auzit un glas de sus, 
zicând: „Mănăstirea!” Din clipa aceea 
nu a mai avut odihnă în suflet. Intră în 
obștea Mănăstirii Neamț și este rânduit 
cu ascultare la infirmerie și la biblioteca 
mănăstirii. Era foarte tăcut, ascultător 
și smerit. Între anii 1934-1935, face 
serviciul militar la Dorohoi ca infirmier, 
având multă milă de cei bolnavi și fiind 
iubit de toți. În toamna anului 1935 se 
reîntoarce în obștea Mănăstirii Neamț. 
La 8 aprilie 1936 este tuns în îngerescul 
cin călugăresc, primind în călugărie 
numele de Ioan.

Dorind viață pustnicească și arzând 
cu inima pentru Hristos și pentru 
Sfintele Locuri, unde S-a născut, a 
pătimit și a înviat Domnul, fericitul 
monah Ioan Iacob pleacă în Țara Sfântă. 
Se va nevoi în Mănăstirea Sfântul Sava 
de lângă Betleem, timp de zece ani, 
răbdând grele ispite, boli și încercări de 
la oameni și de la diavoli. Prima 
ascultare în obștea Sfântul Sava a fost 
cea de paraclisier. Avea și ascultarea de 
infirmier al mănăstirii și îngrijea cu 
dragoste atât pe călugări, cât și pe 
numeroșii arabi și beduini, bolnavi sau 
răniți în război, care erau aduși la 
infirmeria mănăstirii. Noaptea se 
nevoia cu multe rugăciuni de taină, cu 
metanii, lacrimi și citiri din Sfânta 
Evanghelie și din scrierile Sfinților 
Părinți. Cunoscând bine limba greacă, 
traducea unele pagini alese patristice. 

Avea și darul scrierii de învățături și 
versuri duhovnicești.

Între anii 1939-1940 fericitul sihastru 
Ioan Iacob s-a nevoit împreună cu un 
ucenic român într-o peșteră din pustiul 
Qumran, aproape de Marea Moartă. 
Aici a cunoscut pe monahul Ioanichie 
Pârâială, care i-a rămas ucenic 
credincios până la obștescul sfârșit. 

În anul 1947 este hirotonit diacon 
apoi preot în biserica Sfântului 
Mormânt, fiind numit de Patriarhia 
Română egumen la Schitul românesc 
Sfântul Ioan Botezătorul de pe valea 
Iordanului, aproape de locul unde S-a 
botezat Domnul nostru Iisus Hristos. 
Timp de 5 ani a dus această ascultare.

În luna noiembrie 1952, Cuviosul 
Ioan Sihastrul împreună cu ucenicul 
său Ioanichie, intră în obștea mănăstirii 
Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul 
Hozeva, pe valea pârâului Cherit 
(Horat). Din vara anului 1953, fericitul 
Ioan se retrage cu ucenicul la o peșteră 
din apropiere, numită Chilia Sfintei 
Ana, unde, după tradiție, ea se ruga lui 
Dumnezeu să-i dăruiască un prunc.

În vara anului 1960 era bolnav, dar le 
suferea toate cu multă răbdare. Simțindu-
și sfârșitul aproape, miercuri, 4 august, 
s-a împărtășit cu Sfintele Taine, iar joi 
dimineața la orele 5 și a dat sufletul în 
mâinile lui Hristos, la vârsta de numai 
47 de ani. După trei zile, a fost 
înmormântat - în aceeași peșteră în care 
își petrecuse ultimii ani de viață - de 
egumenul mănăstirii Sfântul Gheorghe, 
arhimandritul Amfilohie. La 8 august 
1980, trupul său a fost aflat întreg, 
nestricat de vreme, răspândind bună 
mireasmă, semn că l-a preamărit 
Dumnezeu și l-a numărat în ceata 
sfinților, pentru nevoința și sfințenia 
vieții sale de pe pământ

Biserica Ortodoxă Română l-a trecut 
în rândul sfinților la data de 20-21 iunie 

1992, sub numele de „Sfântul Ioan 
Iacob de la Neamț”, fixându-i-se zi de 
prăznuire 5 august, data mutării sale la 
cele veșnice. (Sursa informațiilor - 
doxologia.ro)

O minune în timpul vieții
Când Sfântul Ioan Iacob era în viață 

veneau mulți beduini bolnavi, ori 
pelerini ce se îmbolnăveau în drum 
spre mănăstire și numai cât punea 
mâinile pe ei se ușurau de dureri și în 
scurt timp se vindecau. Despre acestea 
povesteau beduinii musulmani care 
l-au cunoscut și îl numeau doctorul 
mănăstirii.

Pe când Sfântul Ioan Iacob era la 
peșteră, într-o noapte pe la miezul 
nopții, au venit niște evrei cu lanternele 
aprinse, care căutau prin peșterile unde 
odinioară au trăit sute de pustnici. 
Aceștia răscoleau și săpau căutând 
obiecte vechi de patrimoniu.

Nu departe de chilia Sfântului Ioan 
Iacob era o peșteră în care erau așezate 
zeci de cranii și sute de oseminte ale 
Sfinților Părinți ce s-au săvârșit în 
peșteri. Când jefuitorii se apropiau de 
această peșteră, Sfântul Ioan Iacob le-a 
văzut lanternele și i-a auzit plănuind 
ceea ce intenționau ei să facă.

Atunci, Sfântul Ioan Iacob cu mâinile 
ridicate la Cer a strigat: „Oare vei lăsa, 
Doamne, pe cei fără de lege să tulbure 
liniștea aleșilor tăi?”, și mare minune 
s-a întâmplat căci pe loc s-a prăbușit 
muntele, astupând gaura de intrare a 
peșterii, iar jefuitorii au fugit îngroziți, 
căzând în fundul prăpastiei, de unde, 
răniți fiind, cu greu au ieșit și de atunci 
nimeni nu a mai putut deranja liniștea 
acelor sfinți. Aici s-a împlinit cuvântul 
Domnului că: Dacă veți avea credință 
numai cât un bob de muștar veți muta și 
munții. (Sfântul Ioan Iacob de la 
Neamț-Hozevitul - Opere complete, 
Editura Doxologia)  

SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ
Sfântul Ioan Iacob de la Neamț  

este unul dintre cei mai recenți sfinți  
din Biserica Ortodoxă Română, cu metania  

din Mănăstirea Neamț, care s-a nevoit 24 de ani  
în Țara Sfântă, atât pe valea Iordanului,  

cât și în pustiul Hozeva, fiind un model veritabil 
de viețuire în Hristos în era contemporană.



Familia preotului Ioan va fi greu încercată, 
soția trecând la Domnul când aducea pe lume al 
șaselea copil. Iar boala seceră pe cinci dintre copii, 
Pârvu fiind singurul rămas în viață. Preotul Ioan 
se călugărește apoi la Mănăstirea Negru Vodă din 
Câmpulung Muscel, luând cu sine și pe fiul său 
Pârvu, în vârstă de 11 ani. La școala mănăstirii 
acesta deprinde cititul și scrisul, dar și cele dintâi 
taine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești, 
alături de monahul Evghenie.

Pe la 18 ani, Pârvu pleacă spre Bucovina, 
unde-și continuă învățătura în meșteșugul pictării 
icoanelor cu un vestit meșter rus. După 5 ani se 
întoarce ca pictor de curte al boierilor Vlădești, 
urmașii nașului său. Cea dintâi biserică pictată de 
el este a Mănăstirii Aninoasa (jud. Argeș). Apoi, 

cu monahul Evghenie, pictează biserica Mănăstirii 
Negru Vodă. Fiind recomandat familiei domnești 
a Cantacuzinilor, zugrăvește mai multe ctitorii ale 
acestora, dar și unele ale Sf. Constantin 
Brâncoveanu. 

Pârvu Pârvescu a primit supranumele de 
Mutul pentru că picta fără să vorbească și fără să 
mănânce, adică în post și rugăciune. Dacă spunea 
vreun cuvânt sau gusta hrană, întrerupea lucrul în 
ziua respectivă.

Stabilit în cele din urmă în București, ajunge 
dascăl la propria sa școală de zugrăvie, unde 
formează mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa 
Tudora, are doi copii, Pârvu și Gheorghe. Soția sa, 
Tudora, nu după multă vreme trece la cele veșnice, 
iar el pleacă în pelerinaj la Ierusalim. La întoarcere, 
în anul 1718, intră în monahism la Mănăstirea 
Mărgineni, cu fiul său cel mai mic, primind 
numele de Pafnutie și, respectiv, de Gherasim. În 
1731, monahul Gherasim trece la cele veșnice. 
Cuviosul Pafnutie caută și mai multă însingurare 
și pleacă la schitul Robaia (com. Mușătești, jud. 
Argeș) unde primește marea schimă. După ani de 
rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trece la 
Domnul în anul 1735. 

Cuv. Pafnutie - Pârvu, iconarul de la Robaia, a 

fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc 
român al epocii cantacuzine și brâncovenești, 
întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie. 
Luând aminte la viața virtuoasă, la nevoința și 
lucrarea Cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod l-a 
trecut în rândul Sfinților în anul 2017, an închinat 
iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de 
pomenire în data de 7 august. ❖

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul 
Vânători - Neamț, se naște în familia 
binecredinciosului Ștefan Joldea Armașul, 
paznic al Cetății Neamțului și făuritor de arme, 
Teodora. La vârsta cuvenită, părinții își 
căsătoresc fiica, împotriva voinței ei, cu un tânăr 
evlavios din Ismail. 

Neavând copii, cei doi, dorind să-I urmeze lui 
Hristos, se învoiesc să îmbrățișeze viața monahală. 
Fericita Teodora este tunsă în monahism la Schitul 
Vărzărești – Vrancea. După câțiva ani însă, 
năvălind turcii în părțile Buzăului, dau foc 
Schitului Vărzărești iar maicile se retrag în munții 
Vrancei. La fel și Cuvioasa Teodora împreună cu 
stareța ei, schimonahia Paisia, a cărei ucenică era. 
Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui 
Dumnezeu, în post și rugăciune, răbdând tot felul 
de încercări.

După moartea stareței Paisia, fericita Teodora, 
în urma unei descoperiri dumnezeiești, se retrage în 
părțile Neamțului, în pădurile neumblate din jurul 
schiturilor Sihăstria și Sihla. Duhovnicul Pavel o 
duce în pustie, în apropierea Schitului Sihla, 
sfătuind-o să rămână acolo până la moarte, dacă va 
putea răbda asprimea vieții pustnicești. Un sihastru 
milostiv i-a oferit chilia sa, care se afla aproape de 
schit și de peștera care îi poartă numele. Acolo s-a 
nevoit Cuvioasa cu bărbăție mulți ani, departe de 
lume. Doar Cuviosul Pavel din Sihăstria, 
duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o 
mărturisea și o împărtășea cu Sfintele Taine. 

După moartea duhovnicului său, Cuvioasa 
rămâne cu totul singură, nimeni neștiind locul 
și aspra ei nevoință. Cuvioasa dobândește darul 
rugăciunii de foc și al facerii de minuni. 
Năvălind iar turcii, au ajuns și la peștera Sfintei 
Teodora, iar ea s-a rugat lui Dumnezeu s-o 
scape din mâinile lor. Prin minune, s-a crăpat 
stânca din fundul peșterii, izbăvind-o de moarte 
pe fericita. În această peșteră s-a nevoit sfânta 
în ultimii ani ai vieții sale. 

Cunoscând că i se apropie sfârșitul, se ruga cu 
lacrimi lui Dumnezeu să-i trimită un preot ca s-o 
împărtășească. Egumenul Sihăstriei observă că 
păsările duceau fărâmituri spre Sihla și trimite 
doi frați să vadă unde se duc. Ajungând frații 
noaptea lângă peștera Sfintei Teodora, o văd 
rugându-se cu mâinile înălțate spre cer, învăluită 
în lumină ca de foc. Cuvioasa îi cheamă pe 

nume, le cere o haină să se acopere și le cere să-i 
aducă un duhovnic s-o împărtășească. Călăuziți 
de o lumină cerească, frații merg repede la schit  
și-I aduc la peșteră dimineața  pe ieromonahul 
Antonie și ierodiaconul Lavrentie, cu Sfintele 
Taine. Sfânta Teodora își povestește viața și se 
spovedește și împărtășește. Mulțumind lui 
Dumnezeu pentru toate, își dă duhul în mâinile 
Lui, părinții îngropându-i sfântul ei trup în 
peșteră.

În anul 1830, familia domnitorului moldovean 
Mihail Sturza, care a reînnoit Schitul Sihla, așează 
moaștele ei în raclă de preț și le depune în biserica 
schitului. Iar în anul 1856, familia Sturza dă 
Mănăstirii Pecerska din Kiev sfintele ei moaște în 
schimbul unor veșminte preoțești și arhierești. 
Sfântul nostru sinod o canonizează la 20 iunie 
1992, cu zi de prăznuire la 7 august. ❖

SFÂNTUL CUVIOS  
PAFNUTIE - PÂRVU ZUGRAVUL

SFÂNTA CUVIOASĂ TEODORA DE LA SIHLA

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2019 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

Cuviosul Pafnutie, vestit iconar  
cunoscut cu numele de Pârvu ,,Mutul”,  

s-a născut în Câmpulung Muscel,  
la 12 octombrie 1657, în familia preotului 

Ioan Pârvescu (1623-1702).  
La botez primește numele nașului său, 

marele vistiernic Pârvu Vlădescu,  
un creștin evlavios și ctitor de biserici.

PROGRAMUL BISERICII ȘERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 4 - 11 AUGUST 2019 
Ziua ORA SLUJBE/ACTIVITĂȚI
Duminică 4 august  0800-1200  Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui  
  mut din Capernaum) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 5 august  1700-1900 Slujba de priveghere
Marți 6 august  0800-1200 †) Schimbarea la Față a Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 7 august  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900  Sfântul Maslu
Vineri 9 august  0730-0930 Sfânta Liturghie
 de la 2230  Slujbă de priveghere de toata noaptea 
Sâmbătă 10 august  de la 0800 Parastas cu pomenirea morților
 1800-1830 Vecernie
Duminică 11 august   0800-1200 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor)  
  - Utrenia, Sfânta Liturghie
În fiecare seară de la  ora 1800  Paraclisul Maici Domnului


