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Evanghelia Duminicii (Matei 14,14-22) 

 

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi 

I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi 

bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat 

de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este 

pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca 

să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus 

însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi 

să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât 

numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: 

aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit 

oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini 

şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a 

binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, 

iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au 

săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, 

douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră 

erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de 

copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi 

 

 

“Porunca noua dau voua: Sa va iubiti unul pe altul.          
Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul             
pe altul. Intru aceasta vor cunoaste toti oamenii ca         
sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de          
altii”(Ioan 13:34-35) 

 

“I am the way and the truth and the life. No one comes to the               
Father except through me.”(John 14:6) 
 
“I AM The Gate; if anyone will enter by me, he shall live and 
shall go in and out and shall find the pasture.”(John 10:9) 
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să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe 

ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. 

 

(Matthew 14:14–22)The Feeding of the Five Thousand 
 
And when Jesus went out He saw a great multitude; 
and He was moved with compassion for them, and 
healed their sick. 
When it was evening, His disciples came to Him, 
saying, “This is a deserted place, and the hour is 
already late. Send the multitudes away, that they may 
go into the villages and buy themselves food.” But 
Jesus said to them, “They do not need to go away. 
You give them something to eat.” And they said to 
Him, “We have here only five loaves and two fish.” 
He said, “Bring them here to Me.” Then He 
commanded the multitudes to sit down on the grass. 
And He took the five loaves and the 
two fish, and looking up to heaven, He blessed and 
broke and gave the loaves to the disciples; and the 
disciples gave to the multitudes. So they all ate and 
were filled, and they took up twelve baskets full of the 
fragments that remained. Now those who had eaten 
were about five thousand men, besides women and 
children. Immediately Jesus made His disciples get 
into the boat and go before Him to the other side, 

while He sent the multitudes away. 

 

         Words of wisdom from the Holy Fathers 
 
Do not do anything without signing yourself with        
the sign of the Cross! When you depart on a          
journey, when you begin your work, when you        
go to study, when you are alone, and when you          
are with other people, seal yourself with the Holy         
Cross on your forehead, your body, your chest,        
your heart, your lips, your eyes, your ears. All of          

 

Programul Liturgic 
 
Sambata, 29 iulie 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 30 iulie  
Duminica a 8-a dupa Rusalii 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
Marti 1august 
Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului 

 
Sambata, 5 august 
+ Sf.Cuv. Ioan Iacob de la Neamt (Hozevitul) 
8:45 AM Acatistul  
9:30 AM Sfanta Liturghie 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 6 august 
+Schimbarea la fata a Domnului (P,U,V) 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
 
Calde multumiri tuturor celor care  miscati de evlavie si 
dragoste catre Maica Domnului au ajutat Sfanta Biserica 
cu ocazia celui de-al doilea Hram, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului Prodromita din Muntele Athos. 
Fie ca Maica Domnului sa va rasplateasca dragostea si sa 
va ocroteasca de lucrarea celui rau!
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you should be sealed with the sign of Christ's         
victory over hell." 

 
Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

 
Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de      
obicei pe 1 august si are o durata de doua          
saptamani (1-15 august). Lasata secului pentru      
postul Adormirii Maicii Domnului se face pe       
data de 31 iulie. In cazul in care 31 iulie este in zi             
de miercuri sau vineri, se lasa sec in seara zilei          
de 30 iulie si postul incepe pe 31 iulie. 
In popor este cunoscut si sub denumirea de        
Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un       
post care ii pregateste pe crestini pentru cele        
doua mari praznice din luna august: Schimbarea       
la Fata (6 august) si Adormirea Maicii Domnului        
(15august). 

 

 
 

 
 

 
 
MINUNI SAVARSITE DE SFANTUL PANTELIMON 
 
Sfântul Pantelimon, după moartea sa, a săvârşit multe 
vindecări de diverse boli şi posedări demonice. Din păcate, 
nu multe dintre nenumăratele lui miracole au fost consemnate. 
Părinţii de la Mănăstirea athonită erau conştienţi de multe 
lucrări de vindecare, dar nu au ţinut nici o evidenţă scrisă. 
Mănăstirea, totuşi, a păstrat hrisoavele şi darurile oferite de 
împăraţi şi prinţese.  
Domnitorul Ioan Nicolae al Moldovei consemnează în iulie 
1744, că o ciumă teribilă a făcut ravagii, decimând populaţia. 
S-a organizat o procesiune cu o parte din moaștele sfinte, mai 
precis cinstitul cap al Sfântului Pantelimon, fiind săvârșite 
rugăciuni de invocare a ajutorului divin. Rezultatul a constat 
într-o multitudine de minuni. Domnitorul Ioan Nicolae, în semn 
de mulţumire către sfântul doctor fără de arginţi, a trimis 
ofrande și daruri Mănăstirii Sfântului Pantelimon din Athos. În 
1750 și 1754, cinstitul cap al Sfântului Pantelimon a fost din 
nou adus în Moldova, săvârșindu-se iarăși o multitudine de 
minuni. 

 
În anul 1735, Mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon de la 
Muntele Athos a trecut sub controlul grecilor. Doi factori au 
condus la declinul mănăstirii: stilul de viaţă idioritmic şi 
pierderea ajutorului financiar al Rusiei. Corpul de guvernare 
athonit de la Protaton a recomandat patriarhului de 
Constantinopol de atunci, Calinic, închiderea mănăstirii. Însă, 
Dumnezeu şi martirul Său au aranjat altfel această problemă. 
Patriarhul, inspirat de Dumnezeu şi de sfântul Său, a căutat să 
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CUVANT DESPRE POST  
 
Cand postim nu ajunge sa ne abtinem       
de la diferite mancaruri, ci trebuie sa       
postim si sufleteste. Exista primejdia ca      
tinand posturile randuite de Biserica,     
sa nu avem nici un folos. 
Din ce cauza? Pentru ca ne tinem       
departe de mancaruri, dar nu ne tinem       
departe de pacat; nu mancam carne,      
dar mancam sufletele celor saraci; nu      
ne imbatam cu vin, dar ne imbatam cu        
pofte trupesti; petrecem ziua in post,      
dar ne uitam la lucruri rusinoase. 
In felul acesta, pierdem folosul postului. 
De aceea, postul de mancare trebuie      
insotit de indepartarea de orice pacat,      
de rugaciune si de lupta duhovniceasca. 
Numai astfel vei aduce jertfa bine      
placuta Domnului si vei avea mult folos.  
 
(Sf.Ioan Gura de Aur) 
 

 
 
 
 
 
SF.MUCENIC PANTELIMON 

restaureze mănăstirea şi să stabilească un monahism cenobitic. 
Patriarhul Calinic a cerut ajutorul bătrânului Sava de la Schitul 
Xenofont. Acesta a petrecut patru ani în Constantinopol 
strângând bani pentru Mănăstirea Sfântul Pantelimon. Multe 
minuni au avut loc în capitală, mai ales atunci când cinstitul 
cap al sfântului a fost adus acolo de la Athos. Orbii şi-au 
recăpătat vederea, leproşii au fost curăţiţi, iar cei posedaţi de 
demoni au fost exorcizaţi. Bătrânul Sava cu greu putea face faţă 
tuturor cerinţelor de a fi vizitat. Dar apoi războiul a izbucnit 
între Turcia şi Rusia, care a rezultat în pierderea asistenţei 
financiare din partea Patriarhului Calinic. Atunci doctorul fără 
de arginţi Pantelimon a luat parte la reconstrucţia propriei sale 
mănăstiri. A săvârşit multe minuni care l-au ajutat pe noul 
egumen al mănăstirii, bătrânul Sava. Însemnătatea succesului 
bătrânului Sava cu moaștele sfântului a fost atât de mare încât 
el a fost ameninţat de către musulmani, care simţeau că 
islamismul era eclipsat în faţa reuşitelor sfântului. Totuşi, viaţa 
bătrânului athonit a fost protejată de Sfântul Pantelimon 
împotriva tuturor vicleşugurilor malefice. 

 
În vremea aceea, s-a întâmplat ca Scarlat Calimachi, ce avea să 
ajungă domnitor al Moldovei († 1821), să cadă pradă unei boli 
grele. Doctorii au diagnosticat boala ca fiind incurabilă. 
Familia suferindului l-a invitat pe bătrânul Sava în vizită. El s-a 
rugat la mucenicul Pantelimon să îl însănătoşească. Scarlat a 
promis că, dacă marele mucenic îl va vindeca, va construi 
mănăstirea de pe muntele Athos în cinstea lui. După ce bătrânul 
Sava a ţinut o slujbă de invocare a ajutorului sfântului şi de 
binecuvântare a apei (sfeștanie), l-a stropit pe Scarlat cu apă 
sfinţită. Acestuia din urmă i s-a spus apoi să bea o fiertură 
amestecată cu apă sfinţită, care conţinea ierburi de pe Muntele 
Athos. În următoarea zi, el şi-a revenit complet. Scarlat 
Calimachi s-a ţinut de cuvântul dat, care privea construirea 
mănăstirii. După câţiva ani, a urmat la tronul Moldovei (1806) 
și a ridicat mănăstirea Sfântul Pantelimon din Muntele Athos în 
apropierea mării. Domnitorul moldovean a zidit din temelie 
biserica centrală și imensa trapeză, poate cea mai mare din tot 
Muntele Athos, la care se adaugă clopotnița și o parte din 
corpul chiliilor. Este o zestre care dăinuie; hrisoavele vechi și 
chiar cronicarii și monahii ruși și greci consemnează toate 
acestea în letopisețele vremii. Această mănăstire a fost mai 
târziu extinsă şi mărită cu ajutorul daniilor venite din Rusia. 

 
O dată, sfântul a acţionat ca mijlocitor și în timpul domniei 
otomane. Un doctor de la curte avea o singură fată, care era 
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Sfântul Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai 
cunoscuți și mai venerați sfinți ai Bisericii. 
 Pomenit în data de 27 Iulie, este numit „doctor fără de 
arginți”, relevându-se prin aceasta cum că el nu pretindea 
de la nimeni vreun fel de plată pentru binefacerile 
săvârșite. Este considerat ocrotitor al medicilor și 
vindecător al bolnavilor, fiind un model de medic următor 
lui Hristos. 
Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 284 la Nicomidia din 
părinții Eustorgios, senator păgân, și Evula, care era 
creștină; aceștia i-au dat numele de Pantoleon, care în 
traducere înseamnă „cel în toate puternic ca un leu”. 
Copilul a fost încredințat spre educație lui Eufrosin, medic 
de renume, el ajungând după puțină vreme la o cunoaștere 
desăvârșită a artei medicale într-atât încât împăratul 
Maximian, care îi remarcase calitățile, intenționa să îl ia la 
palat ca medic particular. Cum tânărul trecea în fiecare zi 
prin fața casei unde locuia preotul Ermolae, acesta din 
urmă ghicí după ținuta tânărului, noblețea sufletului său și, 
deschizând uşa casei, cu politeţe l-a invitat să intre pentru o 
discuţie. Ermolae dorea să încerce să îl prindă pe Pantoleon 
în năvodul pentru împărăția cerurilor. Pantoleon s-a supus 
bătrânului venerabil. Ermolae l-a salutat cu căldură, 
întrebându-l care îi este numele, ce caută şi care este 
poziţia lui. Tânărul a fost direct în răspunsurile pe care le-a 
dat. A adăugat că răposata sa mamă fusese creştină, dar că 
tatăl său este un idololatru. Ermolae a spus: „Dar, copile, 
care religie o iubeşti mai mult?” Pantoleon a răspuns: 
„Când mama mea era în viaţă, întotdeauna mă îndemna să 
devin creştin când ajung major, aceasta fiind şi dorinţa 
mea. Dar când mama mea a răposat pe când eu eram copil, 
lăsându-mă singur cu tatăl meu, el a insistat să păstrez 

posedată de un demon. Doctorul de la curte, un papistaș, nu ştia 
cum ar putea remedia situaţia. A afirmat că ar da orice în 
schimbul mântuirii fetei. În această perioadă, bătrânul Sava era 
în Constantinopol, iar cinstitul cap al Sfântului Pantelimon 
săvârşea multe vindecări care sporeau slava lui Hristos în oraş. 
Doctorul, chiar dacă era romano-catolic, a dorit să îl invite pe 
bătrân cu acea parte din sfintele moaște acasă la el. Sava a venit 
şi a ţinut o slujbă de invocare a ajutorului sfântului în prezenţa 
fetei posedate, care era legată în lanţuri de un perete pentru a se 
evita orice fel de violenţă din partea ei. Aceasta era nu numai 
pentru siguranţa celorlalţi, dar şi pentru siguranţa propriei 
persoane. Bătrânul Sava i-a permis să sărute moaștele sfinte. 
Doctorul l-a invitat pe bătrân să petreacă noaptea în casa lui ca 
oaspete de onoare. Bătrânul nu a putut refuza. Sava s-a rugat în 
timpul nopţii la sfântul doctor Pantelimon. Avea moaștele 
aşezate în camera în care fata bolnavă era încătuşată. 
În ziua următoare, când fratele Sava, doctorul şi rudele fetei au 
intrat în cameră, au avut parte de o imagine surprinzătoare. Fata 
era sănătoasă şi întreagă la minte. Mult prețuitul și minunatul 
cap al Sfântului Pantelimon care era aşezat pe platou izvora mir 
frumos mirositor. Întreaga familie s-a bucurat şi l-a slăvit pe 
Dumnezeu şi pe martirul Său, Pantelimon. Toţi au cerut să fie 
primiţi în sânul Bisericii Ortodoxe, lucru pe care bătrânul Sava 
l-a făcut cu bucurie. Cât despre mirul care era izvorâse din 
cinstitul cap al mucenicului, bătrânul Sava l-a lăsat fetei, 
spunând că pentru ea şi doar în camera ei Hristos a ales să ofere 
acel dar cu bună mireasmă 

. 
Din nou, în timpul stăreției bătrânului Sava, un doctor a fost 
angajat pentru a avea grijă de nevoile fraţilor de la Mănăstirea 
Sfântul Pantelimon. El intenţiona să servească mănăstirea în 
două moduri – nu numai în calitate de doctor, ci şi ca un 
călugăr bun. Cu aceste intenţii bune au venit şi tentaţiile care 
apar de obicei o dată cu promisiunea de a-l sluji pe Dumnezeu. 
Fidelitatea şi dragostea lui pentru Dumnezeu au fost supuse la 
un test. Diavolul continua să îi sugereze că ar putea să îl 
mulţumească mai bine pe Dumnezeu prin punerea în aplicare a 
talentelor şi a darurilor sale în lume, unde erau mai multe 
oportunităţi de a face bine. Această propunere îi era prezentată 
într-un mod foarte atractiv. Diavolul îi amintea că în lume nu 
numai că putea face bine, dar ar putea să se descurce mai bine 
el însuşi, departe de privaţiunile asociate vieţii monahale. 
Faptul că doctorul avea o profesie profitabilă şi o sumă 
semnificativă de bani, deja făcea amăgirile pioase ale 
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religia lui. Pentru că era o ambiţie a sa ca eu să îl onorez pe 
împărat”. Ermolae a întrebat apoi: „Copilul meu, care este 
domeniul pe care îl studiezi?” Tânărul a răspuns: 
„Medicina, onorabile bătrân, aşa cum este predată de 
Asklepios, Hippocrates, Galen şi alţi învăţaţi ai acestei 
ştiinţe. Aceasta este profesia pe care tatăl meu, Eustorgios, 
a preferat-o pentru mine în defavoarea tuturor celorlalte. 
Mai mult, profesorul meu Eufrosin m-a încurajat să urmez 
aceste studii, crezând că voi excela ca şi un doctor care va 
trata orice fel de boală”. 
Ermolae, auzind cuvintele lui, a considerat că era 
momentul potrivit pentru a-i vorbi despre adevăratul 
Doctor. El i-a spus lui Pantoleon: „Crede-mă, tinere, când 
spun că arta lui Asklepios, Galen şi a celorlalţi doctori 
antici, pe care tu o studiezi, poate să ofere foarte puţin 
ajutor celor care studiază lucrările lor. Mai mult, zeii pe 
care Maximian îi venerează nu sunt nimic mai mult decât 
manifestări invocate din fabule mincinoase pe care oamenii 
le cred. Adevăratul Dumnezeu este unul: Iisus Hristos. 
Dacă tu vei crede în El cu toată inima ta, El va vindeca 
orice boală fără aplicarea nici unei plante medicinale. Prin 
harul Lui, El curăţă leproşii, mântuieşte pe cei posedaţi de 
demoni, opreşte hemoragiile şi vindecă şi alte boli 
implacabile şi incurabile. Într-adevăr, ar fi mai uşor să 
numeri nisipul din mări şi stelele de pe cer decât să măsori 
minunile lui Hristos. Chiar şi acum, în orice oră şi orice 
loc, El stă lângă slujitorii Lui şi îi ajută, săvârşind minuni 
mai mari decât atunci când era pe pământ. Căci Hristos a 
spus că cel care crede în El va face lucrări mari și 
minunate. El a promis acestea şi alte daruri copiilor Lui 
care Îl iubesc. Căci noi, ca moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
moştenitori împreună cu Hristos, vom fi făcuţi moştenitori 
ai împărăției Lui”. 
Pantoleon, ascultând aceste promisiuni, a simţit o fericire 
copleşitoare în inimă. A judecat că tot ceea ce a auzit este 
adevărat şi drept. El şi-a dorit să îndepărteze eroarea de 
necredinţă a tatălui său şi să accepte cuvintele 
credincioasei sale mame, ale cărei învăţături pioase le 
onora şi le iubea. A răspuns astfel: „Ceea ce ai spus, 
înţeleptule, am auzit de multe ori de la mama mea în trecut. 
O priveam, de asemenea, în timp ce îşi făcea rugăciunile 
către Dumnezeu, pe care nu numai că îl numea Domn, ci îi 
şi invoca ajutorul”. Pantoleon şi-a exprimat mulţumirile 
pentru sfatul oferit de Ermolae. S-a dus apoi în drumul lui. 
Era fericit să îşi ridice sufletul şi ochii trupeşti către Rai, în 

diavolului şi mai atrăgătoare. Apoi, doctorul a declarat că 
intenţia sa de a deveni călugăr nu era fondată. În suflet, îşi 
dorea să trăiască în lume în aşa fel încât să îl bucure şi pe 
Dumnezeu şi să nu îşi provoace sieşi mari inconveniențe. 
În ziua în care a planificat să plece din mănăstire, unii dintre 
fraţi au venit să îşi ia rămas bun. Au fost îngroziţi să îi găsească 
trupul complet desfigurat de edem. Carnea lui umflată îl tortura 
atât de tare, că nu mai putea merge. Părul de pe cap şi din barbă 
îi căzuse. Vocea lui abia putea fi auzită. Nu semăna în nici un 
fel cu doctorul despre care ştiau că ieri fusese perfect sănătos. 
Doctorul simţea cum viaţa lui se scurge. A dat dispoziţie ca 
banii şi proprietăţile lui să fie transferate starețului şi 
mănăstirii. Apoi l-a implorat pe stareț să vină şi să-i citească 
deasupra capului rugăciunile de iertare înainte să moară. 
Părintele Sava s-a grăbit să-l viziteze pe suferind, ducând cu el 
părticica din moaștele sfinte, și anume cinstitul cap al Sfântului 
Pantelimon. Fraţii au săvârșit rugăciuni dinaintea icoanei 
Sfântului, cerând dumnezeiasca sa mijlocire. După ce au adus 
rugăciuni şi litanii, au săvârșit şi o slujbă de sfinţire a apei. 
Doctorul bolnav a fost stropit cu apă sfinţită. Moaștele sfinte au 
fost ridicate de stareț, care a făcut semnul crucii cu ele deasupra 
suferindului. Doctorul, pocăindu-se, a cerut iertare fraţilor şi 
starețului. O dată cu căinţa lui, umflăturile au început să se facă 
tot mai mici până au dispărut. Odată vindecat, el i-a mulţumit 
vindecătorului lui, Sfântului Pantelimon, şi a promis să rămână 
la mănăstirea doctorilor fără de arginţi până la sfârşitul zilelor 
sale. I s-a dat numele Filoteu. După cinci ani, fratele Filoteu a 
trecut la viaţa cea veşnică. 
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timp ce şoptea cuvinte de slavă şi de laudă Domnului. Era 
recunoscător pentru că fusese mântuit de eroarea şi 
întunecimea idolilor. 
După moartea părinţilor, a slobozit pe toţi sclavii, iar 
averea familiei a împărţit-o săracilor. Deoarece nu primea 
plată pentru tratamentele pe care le făcea, este numit 
„doctor fără de arginţi”. Din cauză că era căutat de mulți 
bolnavi, ceilalți medici din Nicomidia deveniseră invidioși 
pe el și, fiindcă îngrijise un creștin tocmai chinuit din 
ordinul împăratului, ei profitară de ocazie pentru a-l 
denunța pe Pantoleon la împărat. Pentru credința și 
dragostea tânărului Pantoleon față de Hristos, împăratul 
Maximian poruncește ca acesta să fie supus unor chinuri 
groaznice, după care decide să-i fie tăiat capul. 
În timpul tortúrilor, prin minune, se vindeca de fiecare 
dată. Aruncat să fie sfâşiat în groapa cu fiare sălbatice, a 
rămas neclintit în credinţa sa. Ostaşii tocmiţi să-i taie 
capul, înspăimântându-se, au strigat: „Roagă-te pentru 
noi, omule sfânt, ca să ni se ierte păcatele!”. Îndemnaţi 
chiar de sfânt să-şi îndeplinească porunca primită de la 
împărat, călăii s-au apropiat, au sărutat trupul sfântului, 
apoi unul dintre ei a luat sabia şi a executat ordinul. Când 
i-a fost tăiat capul, nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul de 
care a fost legat Fericitul Pantoleon s-a umplut tot de 
roade.În momentul morții sale, din cer s-a auzit cuvântul: 
„Slujitor credincios, dorința ta va fi acum îndeplinită, 
porțile cerului îți sunt deschise, cununa ta e pregătită. Vei 
fi de-acum înainte adăpost deznădăjduiților, ajutor celor 
încercați, doctor bolnavilor și teroare demonilor. De aceea, 
numele tău nu va mai fi Pantoleon, ci Pantelimon (care 
înseamnă prea milostiv – n.n.)”. 
Spre a nu lua creștinii cinstitul trup al sfântului, acestuia i 
s-a dat foc, însă o altă minune a mărturisit vrednicia 
aceluia. Credincioșii au scos din cenușă trupul neatins de 
foc al lui Pantelimon și l-au îngropat cu mare cinste, în 
anul 303. Moaştele sale au fost cinstite de la bun început de 
creştini, iar în timpul prigoanelor au fost păstrate ca odoare 
de mare preţ. Sfântul Pantelimon este considerat ocrotitorul 
medicilor şi tămăduitor al bolnavilor. 
 

 

 
Saint John Jacob the Romanian (Chozebite) 
Is one of the most recent Romanian saints glorified          

by the Romanian Orthodox Church. He became a        
monk at Neamt Monastery and soon after his        
conversion he moved to the Holy Land where he         
lived near the downstream of the Jordan river and,         
toward the end of his life, in the wilderness of          
Hozeva. His devotion sets an example of a true life          
in Christ, especially for present-day Christians. The       
Church celebrates his feast day on August 5  
 
This selected vessel of God sprang from the blessed         
land of Moldavia, Romania. He was born in        
Crainiceni village on the 23rd of July 1913, in the          
faithful and the pious peasant family of Maxim and         
Catherine. 
Saint John Jacob’s mother fell very ill immediately        
after giving birth to him, so that she couldn’t even          
suckle and nurse the new born baby 
Then his paternal grandmother Maria Jacob who was        
a widow since youthful years, although she wanted        
to go to the monastery, she gave up her holy wish           
she had had since early life, and she took care of the            
new born baby, which she took daily to suckling to          
some new mothers who had just given birth to their          
babies.So the old grandmother was awake day and        
night, and she took care of the child and of his           
mother, who after six months, after hard suffering,        
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Minunea Maicii Domnului „Malevi” ‒ 
Copilul paralizat care a plecat pe 
propriile picioare, lăsând dovadă 
scaunul cu rotile 
 
Monahia Agni ne-a spus următoarea minune: 
„În anul 2007, a venit la mănăstire un băiat de doar 15 ani 
care se afla la un pas de moarte. Era din Cipru și se lupta 
de la primii pași ai săi în această viață cu boala cancerului. 
Tatăl lui murise, iar mama încerca să rămână puternică atât 
pentru fiul ei, cât și pentru cel mai mic copil al ei, Vasilis. 
Andreas suferise până atunci 23 intervenții chirurgicale, 
dar starea lui nu se îmbunătățise. 
Situația lui s-a înrăutățit și doctorii marelui spital din Atena 
i-au spus mamei că trebuie să fie operat încă o dată. Nu 
știau însă dacă va putea să supraviețuiască acestei 
intervenții, de vreme ce era deja paralizat. Mama lui, cu o 
zi înainte de a merge în Atena, a văzut în vis pe Maica 
Domnului care i-a spus: «Nu te neliniști. Sunt Maica 
Domnului de la Malevi. Vino la casa mea și Andreas se va 
face bine». Femeia, cum s-a trezit, a întrebat-o pe mama ei 
cine este Maica Domnului de la Malevi, având în vedere că 
nu auzise de ea. Atunci ambele s-au interesat, au întrebat și 
au aflat că Mănăstirea Maicii Domnului «Malevi» se află 
în Grecia, mai exact în Kinuria. Astfel au ajuns aici la 
mănăstire”. 

and with great pain in the soul to see her little baby            
helpless, gave her soul in God’s hands, the child         
being left into his grandmother Maria’s care. 
He was given at the christening the name of Elijah. 
When little Elijah was two years old, his father         
Maxim was taken to war.  
Maxim was waited to come home in vain by his          
mother and his little orphan, because he had died in          
1916, and the child was left orphan, his grandmother         
Maria taking care of Him. 
She used to take him all the time to the Holy Church,            
she used to teach him to cross himself and to kiss the            
Holy Icons,to say prayers, to say Our Father, to light          
candles, and to bring flowers to the churchyard at his          
parents’ graves. 
In 1920 Ilutza   was taken by   
his grandmother 
to the primary   school 
Crainiceni village.The 
child was very   obedient, he  
learned very  well, and  
every year he   won the first   
prize. 
Since he was a    little boy he   
loved loneliness and  
quietness, the reading of the holy books and the         
Church. 
After little Ilutza was taken to school, and he knew          
more children and their parents, in his early mind it          
was always a question without any answer, and one         
day he told his grandmother: 
‘Dear mother, why all children I know have young         
mothers, only I have an old mother, and who is my           
father and where is he? 
Then the old grandmother answered him: 
“My son, now you are too little, and your mind too           
young to be able to understand my pain.” 
Some other time when Ilutza read from Jesus’s        
Passions, and the Dream of Lord’s Mother, when he         
saw his grandmother crying, he asked again: 
“My dear mother, what’s the matter with you that         
you cry so much when I read about the Passions of           
our Lord Jesus, and who is that Maxim which you          
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Conform monahiei Agni, dar și locuitorilor satului, 
monahiile și taximetristul au ajutat-o pe femeie să-l pună 
pe copil în scaunul cu rotile și mai apoi l-au dus în 
interiorul bisericii pentru a se închina la icoana Maicii 
Domnului „Malevi”.  
 

 
 
Cum a sărutat această icoană, Maica Domnului l-a 
umplut de putere. Copilul, după cum a mărturisit, a simțit 
ceva straniu ce-i traversa corpul. Mai apoi a strigat: 
„Lăsați-mă să merg!”. Mama lui și toți care se aflau acolo 
au înghețat de emoție. Toți plângeau, iar Andreas s-a 
ridicat din cărucior, a început să meargă și chiar să fugă. 
Monahia Agni adaugă: „Sunt de 40 de ani în această 
mănăstire și mărturisesc că în acel moment am simțit atât 
de puternic prezența Maicii Domnului...! M-am 
cutremurat. Andreas a fugit pe picioarele lui și ne-a lăsat 
căruciorul său aici, pentru că, așa cum ne-a spus, nu mai 
avea nevoie de el”. 
Doctorii care l-au examinat pe micuțul Andreas după vizita 
sa la Mănăstirea Maicii Domnului „Malevi” nu puteau să 
creadă că acest copil încă mai trăiește, și încă merge pe 
propriile-i picioare! Consultațiile sale chiar și astăzi arată 
cancer în cea mai mare parte a corpului, dar copilul este 
bine. De atunci, Andreas și mama lui vizitează o dată pe an 
mănăstirea de la Malevi și-i mulțumesc Maicii Domnului. 
 

 

always mention to me? Is that your son?Because I         
know I am your only son.” 
Then the old women broken-hearted, with tears in        
her eyes, and in a sweet and almost faint with          
sobbing and pain voice, answered the child the        
question that had troubled him for a long time at          
which he had not find any answer. 
“My child, you do not know the pain from your          
house.I am not your mother. Your mother died from         
a hard illness when you were only six months old,          
and your father is Maxim, that one which I waited so           
much to come home from battlefront, because I        
hoped he would come thinking he was a war         
prisoner.But he died in the war when you were three          
years old. I am your grandmother, the mother of         
your father Maxim. 
Since I was very young I had only one thought: to go            
and to live until my end in a monastery and look, I            
gave up the monastery only to grow you up, who are           
alone in the world.And how could I not weep? When          
I see you are only a span tall, and I am old, and             
tomorrow I’ll have to die and you’ll be alone in the           
world. 
But you have faith in our good God and pay much to            
Him and to the Lord’s Mother, to remember us too,          
and I don’t wish you anything, but to become a          
priest to pray for us too, and through you, may my           
holy wish to serve our Lord Christ come true,         
because I grew you up for Him, and I took care of            
you, as if you were a holy treasure.” 
In the summer of 1923, when Ilutza was 10 years          
old, his grandmother Maria, left him too, going to         
God, and Ilutza was again alone in the world, and          
gfrom now on nobody would call him Ilutza,        
because now, when he saw himself alone near the         
coffin of his holy grandmother, he began to mourn         
his parents too, whom he had never known. 
With his young heart broken by the pain of the death           
that put an end to his holy grandmother’s days, now          
Elijah left alone in the world, used to go all the time            
to the cemetery where he lit candles and he mourned          
always those who left him alone in the world, being          
so young.(The Life, the Miracles and the       
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Maica stareță Ierusalima Ghibu povestește: 
„Era sfârșit de săptămână, vineri. A doua zi, sâmbătă, 
trebuia să plătim lucrătorii care lucrau la repararea 
clădirilor mănăstirii. Ne trebuia suma de 5100 lei. 
‒ Ce facem, Prea Cuvioase? mă tânguiam eu. Mâine este zi 
pentru plata lucrătorilor și noi nu avem nici un ban în casă. 
‒ Nu fi necredincioasă, îmi zise Părintele Dometie. Maica 
Domnului, care ne-a ajutat de atâtea ori, nu ne va lăsa 
nici acum! 
Sâmbătă dimineața, Părintele Dometie pleca la târgul din 
apropiere, pentru unele treburi. La plecare, l-am întrebat 
iarăși, îngrijorată: 
‒ Ce facem, Prea Cuvioase? Astăzi trebuie să plătim 
lucrătorii. 
‒ Mergi la Maica Domnului în biserică, îmi zise Părintele 
Dometie, plecând. Roagă-te ei cu credință și nu ne va 
lăsa. 
Am mers la icoană și m-am închinat. Apoi, am mers la 
treburi cu sufletul apăsat. La prânz, când Părintele Dometie 
s-a întors la mănăstire, i-am ieșit înainte mâhnită. 
‒ Te-ai închinat la Maica Domnului? mă întrebă el venind 
spre mine. 
‒ M-am închinat, îi răspund eu cu jumătate de gură, dar 
rugăciunea mea este slabă și nu s-a întâmplat nimic. 
Cum stăteam noi de vorbă în drum, peste râu, în fața 
mănăstirii, se oprește o mașină mică roșie. Părintele zise 
bucuros: 
‒ Ne-au sosit banii! 
Din mașină, a coborât o doamnă și a venit spre noi. Am 
făcut cunoștință. Era o doamnă din București, care ne-a 
spus următoarele: 
‒ Am avut mari greutăți în familie. M-am rugat lui 
Dumnezeu cum am putut, ca să-mi ajute, făgăduind să dau 
o sumă de bani unei biserici, dacă voi scăpa din necaz. 

Akathistos Hymn of St.John Jacob the      
Romanian) 

 
 

 
Wisdom from Elder Ephraim of Philotheou:  

We owe thousands of thanks to the sweetest        

HEAVENLY FATHER, WHO providentially allows     

painful events to occur in our lives, so that we will           

not find ourselves in the other world incapable of         

showing that we endured something for the sake of         

HIS Love. 

My children, fight the good fight (1 Tim. 6:12 ); let 

brotherly love continue (Heb. 13:1 ); may love be 

the center of all actions within the synodia — may 

egotism be far from your thoughts and words. 

“Whoever wants to be first must be the slave of all” 

(Mk. 10:44 ), says the Lord.
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Dumnezeu a fost bun și m-a ajutat, și lucrurile s-au aranjat 
bine. Mă gândeam ca suma făgăduită să o dau Mănăstirii 
Cernica, din preajma Bucureștilor. Noaptea, însă, mi s-a 
arătat în vis o Doamnă frumos îmbrăcată și mi-a zis: „Nu 
la Cernica, ci la Râmeț să dai banii, că acolo au nevoie de 
ei!”. Nu auzisem de Râmeț până atunci, dar m-am interesat 
unde sunt Râmeții și am venit să-mi împlinesc făgăduința! 
A scos apoi un plic și ni l-a dat zicând: 
‒ Să-l deschideți după plecarea mea! 
Am luat plicul și am mulțumit doamnei, care s-a urcat în 
mașină și a plecat. Am întins plicul Părintelui Dometie, dar 
el nu l-a primit. 
‒ Mergi și-l pune la Maica Domnului, că ea ni l-a trimis. 
Am mers împreună în biserică, am pus plicul la icoană și 
ne-am închinat, apoi, l-am deschis. Erau în el 5000 de lei! 
Cu lacrimi am mulțumit Maicii Domnului pentru ajutorul 
trimis. Aveam cu ce plăti lucrătorii. Ne mai trebuiau doar 
100 de lei. Nu după mult timp însă, a venit un credincios 
din sat și a adus un pomelnic cu 100 de lei și, până seara, 
am avut în casă suma de 5100 lei, adică exact cât ne 
trebuia pentru plata lucrătorilor. 
Bunul Dumnezeu a făcut minunea pentru credința cea mare 
a Părintelui Dometie și pentru adânca lui evlavie către 
Maica Domnului.” 

 
 

 
Rugăciunea este zid împotriva 
necazurilor și punte către Dumnezeu 
 
Sfântul Ioan Scararul o numește „după calitatea       

ei, unire a omului cu Dumnezeu; iar după        

lucrarea ei, o numește susținere a lumii,       

împăcare cu Dumnezeu, maica lacrimilor și      

invers, fiica lacrimilor, răscumpărare    

păcatelor, punte în ispite, zid împotriva      

 

Everything in this life passes away — only God remains,          

only He is worth struggling towards. Fr.Seraphim Rose       

 

 

JESUS PRAYER 

The Holy Fathers say that the most powerful prayer is          

“pure” prayer, that is, prayer that is unencumbered and         

undistracted by thoughts. The prayer that best lends        

itself to becoming pure prayer is the so-called “Jesus         

Prayer”: “Lord Jesus Christ have mercy on me”. This         

facility comes from it having the Name of Jesus, which          

itself is a source of divine energy, or grace; from its           

brevity, which allows it to easily be retained by the          

mind...  
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necazurilor, zdrobirea războaielor, lucrarea    

îngerilor...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PATH TO HAPPINESS 

How mistaken are those    

who seek happiness   

outside of themselves, in    

foreign lands and   

journeys, in riches and    

glory, in great   

possessions and  

pleasures, which have a    

bitter end! Happiness is    

found within ourselves,   

and blessed is a man who understands this. Happiness is          

a pure heart, for such a heart becomes the throne of           

God… 

 (St. Nektarios of Aegina, Path to Happiness) 

 

http://www.johnsanidopoulos.com/2014/08/a-conversation-with-elder-ephraim-of.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+johnsanidopoulos/AOGe+%28MYSTAGOGY%29
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