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Duminica a 6a dupa Rusalii: Vindecarea Slabanogului
din Capernaum

“Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu
va flamanzi si cel ce crede in Mine nu va inseta
niciodata.”(Ioan 6, 35)
Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
nea poruncit să învăţăm de la El.
Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos!
Cel care ajuta Biserica pe sine se ajuta!

Sfanta Evanghelie (Matei 9: 18)

"In vremea aceea, intrand in corabie, Iisus a trecut marea
inapoi si a venit in cetatea Sa. Si, iata, Iau adus un slabanog
zacand pe pat. Si Iisus, vazand credinta lor, a zis
slabanogului: Indrazneste, fiule! Iertate sunt pacatele tale!
Dar unii dintre carturari ziceau in sinea lor: Acesta huleste. Si
Iisus, stiind gandurile lor, lea zis: Pentru ce cugetati rele in
inimile voastre? Caci ce este mai lesne?, a zice: Iertate sunt
pacatele tale, sau a zice: Ridicate si umbla? Dar, ca sa stiti ca
putere are Fiul Omului pe pamant a ierta pacatele, a zis
slabanogului: Ridicate, iati patul si mergi la casa ta. Si
ridicanduse, sa dus la casa lui. Iar multimile, vazand
acestea, sau spaimantat si au slavit pe Dumnezeu, Care da
oamenilor asemenea putere." (Matei 9, 18)
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“Cel care sadeste si cel care uda sunt una si
fiecare isi va lua plata dupa osteneala sa”
(1 Corinteni 3:9)

SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA
:

prin prezenta la Sfintele Slujbe
 devenind membrii ai parohiei
 sustinand financiar activitatile liturgice,
pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
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The Holy Gospel (Matthew 9:18)
Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own
town. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a
mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, “Take
heart, son; your sins are forgiven.”
At this, some of the teachers of the law said to themselves,

“This fellow is blaspheming!”
Knowing their thoughts, Jesus
said, “Why do you entertain evil thoughts in your hearts?
Which is easier: to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say,
‘Get up and walk’? But I want you to know that the Son of
Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the
paralyzed man, “Get up, take your mat and go home.” Then

the man got up and went home.
When the crowd saw this, they
were filled with awe; and they praised God, who had given
such authority to man.
Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers

 implicanduva in activitatile organizate
de parohie: ora de cafea, organizarea
mesei lunare

It is impossible to draw near to God without
sorrows, without which human righteousness
cannot remain unchanged... If you desire
virtue, than give yourself to every affliction,
for afflictions produce humility. If someone
abides in virtue without afflictions, the door
of pride is opened to him.

(St. Isaac the Syrian, Homilies, 34)
Cuvinte din Pateric

“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală contagioasă.
Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc lucruri deşarte,
care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să
îţi dai seama vei cădea în aceleaşi patimi. Şi dimpotrivă, dacă
te întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi prieteni ai
rugăciunii, atunci virtuţile lor ţi se vor transmite şi ţie.”
Staretul Partenie de la Pecerska
“You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look
towards Christ and that will save you. What makes a person
saintly is love.”
— St. Porphyrios
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Un frate din Libia a venit la ava
Siluan, in muntele Panefo si ia zis lui: "Ava,
am un vrajmas, care mia facut multe rele, ca
si tarina mea, cand eram in lume, mia
rapito si de multe ori sa purtat ca un
vrajmas. Iar, acum, a pornit si oameni
otravitori, ca sa ma omoare. Am, oare, voie
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“And I, a sinner, have been trying to
love God for more than forty years,
and cannot say that I perfectly love
Him. If we love someone we always
remember him and try to please
him; day and
night our heart is

occupied with that object.
Is that how you, gentlemen, love
God? Do you often turn to Him, do
you always remember Him, do you
always pray to Him and fulfill His holy commandments? ‘For
our good, for our happiness at least let us make a vow that
from this day, from this hour, from this minute we shall
strive to love God above all else and to fulfill His holy
will.'”+St. Herman of Alaska

sal dau la dregator?" Zisa lui batranul:
"Fa, fiule, precum crezi". A zis fratele: "Cu
adevarat, ava, de va fi pedepsit, se va folosi
mult sufletul lui". Raspunsa batranul: "Fa,
fiule, cum socotesti". Si a zis fratele: "Sa ne
ridicam, parinte, sa facem rugaciune si voi
merge la dregator". Deci, ridicanduse si
ruganduse amandoi, cand au ajuns sa zica:
"Si ne iarta noua greselile noastre, precum si
noi iertam gresitilor nostri," a zis batranul:
"Si nu ne ierta noua greselile noastre, precum
nici noi nu iertam gresitilor nostri." Si a zis
batranului fratele: "Nu asa, parinte." Iar
batranul a zis: "Ba asa, fiule, de vreme ce, cu
adevarat, vei voi sa mergi la dregator, ca sati
faca tie razbunare, eu alta rugaciune nuti voi
face tie." Si, punand metanie, fratele a iertat
pe vrajmasul sau. Dumnezeului nostru slava,
acum si pururea si in vecii vecilor! Amin.
PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 30 iulie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 31 iulie
+Duminica a 6-a dupa Rusalii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
LUNI, 1 AUGUST INCEPUTUL POSTULUI
ADORMIRII MAICII DOMNULUI

Cuvant la Schimbarea la Fata a Domnului nostru Iisus
Hristos, al Preacuviosului si de Dumnezeu
purtatorului, Parintelui nostru Efrem Sirul.
"A stralucit Fata Lui ca soarele, iar vesmintele
Lui sau facut albe ca lumina" (Matei 17,2). Astfel El a
aratat ca, din tot trupul Lui, izvora Slava dumnezeirii
Lui si, din toate madularele Lui, a stralucit Lumina Lui.
Ca nu a stralucit trupul Lui, ca al lui Moise, dinafara, ci
dintrInsul izvora Slava dumnezeirii Lui. Si nu lea
aratat tot adancul Slavei Lui, ci cat a ingaduit masura
luminii ochilor lor.
Si, deci, vedeau Proorocii pe Apostoli si
Apostolii pe Prooroci. Sau vazut acolo unii pe altii,
incepatorii Legii vechi pe incepatorii Legii celei noi. A
vazut Moise cel Sfant pe Simon cel sfintit. A vazut
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Vineri 5 august
+Sf. Cuv.Ioan Iacob de la Neamt ( Hozevitul)
8:30 AM Slujba Acatistului
9:00 AM Sfanta Liturghie
Sambata 6 august
+Schimbarea la Fata a Domnului
8:30 AM Slujba Utreniei
9:00 AM Sfanta Liturghie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 7 august
+Duminica a 7-a dupa Rusalii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
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iconomul Tatalui, Moise, pe epitropul lui Dumnezeu,
Petru. A vazut feciorelnicul Legii vechi, pe
feciorelnicul celei noi; Ilie pe Ioan, cel ce sa suit in
car de foc, pe cela ce a cazut pe pieptul cel de vapaie.
Si sa facut muntele, ca o biserica. Si a unit, intru
Sine, Iisus amandoua Testamentele, pe care lea
primit Biserica. Nea facut pe noi sa cunoastem ca El
este Datatorul amandurora. Un Testament a primit
Tainele Lui, iar celalalt a aratat slava lucrurilor Lui.
Si, in acest fel, a fost cuvantul vorbirii cu
Moise si cu Ilie. Ca vorbirea aceasta cu Iisus, cu
adevarat, asa a fost. Ii multumeau, adica, ca profetia
lor sa implinit, ca si profetia tuturor Profetilor, prin
venirea Lui. Inchinaciune Ii aduceau Lui, pentru
mantuirea pe care a facuto El in lume neamului
omenesc. Ca taina pe care ei au zugravito, El cu fapta
a implinito. Si, a pricinuit bucurie Proorocilor si
Apostolilor, prin suirea Lui pe munte. Sau bucurat
Proorocii, vazand inomenirea Cuvantului, sau
bucurat Apostolii, vazand dumnezeierea lui Iisus si,
mai ales, Slava dumnezeirii Lui.
Ca zice Hristos catre Petru: O, Simone, de ce
spui, sa ramanem aici? Dar, atunci, cuvintele
Proorocilor, cine le va implini? Graiurile
propovaduitorilor, cine le va pecetlui? Tainele
dreptilor, cine le va savarsi? Daca aici vom ramane
atunci proorocirea: "Strapunsau mainile Mele si
picioarele Mele", cu cine se va implini? Apoi,
"impartitau hainele Mele intre ei si pentru camasa
Mea au aruncat sortii", cui se vor potrivi? Si, iarasi:
"Datau spre mancarea Mea, fiere si, spre setea Mea
Mau adapat cu otet", cui se vor intampla? Apoi, "Intru
cei morti, slobod" cine il va adeveri? Deci, de vom
ramane aici, inscrisul lui Adam, cinel va rupe?
Datoria lui, cine o va plati? Imbracamintea slavei, cine
io va da lui inapoi?
Daca vom ramane aici, atunci toate cele ce am
zis, cum se vor face? Biserica cum se va zidi? Cheile
Imparatiei Cerurilor, cum le vei lua de la Mine? Pe cine
vei lega? Pe cine vei deslega? Daca aicea vom
ramane, toate cuvintele graite de Prooroci vor fi
desarte. Ai zis, iarasi: sa facem trei colibe. Simon a
fost trimis sa zideasca Biserica in lume, dar el sa stea
sa faca trei colibe in munte? Ca, inca omeneste, lua
aminte la Hristos si, ca si pe Moise si pe Ilie, asa il
socotea, pe El, Petru. Si, indata, ia aratat ca nu are
trebuinta de coliba lui. Ca Domnul este Acela care a
facut parintilor lui cort si nor in pustie. Ca, inca graind
El, iara, un nor luminos ia umbrit pe dansii. Vezi,
acum, Simone, colibe fara de osteneala, care opresc
arsita si nu au intuneric, cort care straluceste si
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Vineri 5 august, pomenirea Sfantului
Cuvios Ioan Iacob de la Neamt
(Hozevitul)

Sfântul preacuviosul Părintele nostru
Ioan Iacob de la Neamţ sa născut la 23 iulie 1913,
în satul Crăiniceni, comuna Horodiştea, din fostul
judeţ Dorohoi, întro familie de ţărani foarte
credincioşi, anume Maxim şi Ecaterina, fiind
singurul copil la părinţi. Din botez a primit
numele de Ilie şi din pruncie se dovedea un copil
ales şi binecuvântat de Dumnezeu. După şase luni
de zile de la naştere, mama sa, fiind o fire
bolnăvicioasă, şia dat sufletul în mâinile
Domnului, lăsând copilul în grija bunicii sale,
Maria. După doi ani, moare şi tatăl său, în război,
în toamna anului 1916, copilul rămânând în grija
rudelor apropiate. Primii ani de şcoală îi face în
satul natal, apoi urmează gimnaziul la
LipcaniHotin şi liceul la CozmeniCernăuţi, fiind
cel mai bun elev din şcoală.
În vara anului 1932, rudele voiau săl dea
la facultatea de Teologie din Cernăuţi, ca săl facă
preot. Dar el, simţinduse chemat de Dumnezeu la
o viaţă mai înaltă, lea spus: „Nu, eu vreau să mă
fac călugăr!” După un an, tânărul Ilie, pe când
lucra la câmp, se ruga lui Dumnezeu săi
descopere calea pe care să o urmeze. Deodată a
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lumineaza. Si ucenicii, minunanduse, iata, glas sa
auzit din nor, de la Tatal Insusi, zicand: "Acesta este
Fiul Meu Cel iubit, intru Care bine am voit, pe Acesta
saL ascultati!" Impreuna cu glasul Tatalui, Moise sa
intors la locul sau, Ilie sa dus in tara lui si Apostolii
cu fata la pamant au cazut si Iisus a ramas singur. Ca
glasul acela, numai in El singur sa implinit. Au fugit
Proorocii si pe ucenici ia invatat Tatal ca sa implinit
iconomia lui Moise, ca, de aici incolo, pe Fiul saL
asculte. Acela, ca un rob, a grait cele ce i sau
poruncit. Acesta, ca un Stapan si Datator de Lege, a
poruncit cele ce a voit.
Ca si pe ucenici, pentru aceasta ia suit pe
munte, ca sa auda, de la Tatal, cine este El si al Cui
Fiu este. De vreme ce, cand ia intrebat pe ei: "Cine
zic oamenii ca sunt Eu, Fiul Omului," iau raspuns Lui:
"Unii zic, Ilie, altii, Ieremia sau unul din Prooroci."
Pentru aceasta ia suit pe ei pe munte si lea aratat lor,
ca nu este Ilie, cin Dumnezeul lui Ilie; nici Ieremia, ci
Cel ce a sfintit pe Ieremia, din pantecele maicii sale;
nici unul din Prooroci, ci Domnul Proorocilor, pentru
ca ceea ce a descoperit Tatal, lui Petru, credinta
aceasta so marturiseasca si ceilalti, si cu fapta si cu
graiurile. Deci, ia suit pe ei pe munte si lea aratat lor
Slava Lui, mai inainte de necinstirea Lui, si Puterea
Lui, mai inainte de Patima Lui, ca, dupa ce va fi prins
si va fi rastignit de iudei, sa afle ca, nu pentru
neputinta, a fost rastignit, ci ca El, pe Sine Insusi, Sa
dat, de bunavoie, pentru mantuirea lumii. Ia suit pe ei
pe munte si Lea aratat lor Slava dumnezeirii Sale, mai
inainte de Invierea Sa. Pentru ca, dupa ce, din morti,
va invia, in Slava firii dumnezeirii Sale, sa cunoasca
ca nu asemenea unei rapiri, a luat Slava
dumnezeiasca, ci era slava Lui, de mai inainte de veci,
impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, precum a zis,
cand mergea spre patima cea de bunavoie: "Parinte,
proslavesteMa cu Slava pe care o aveam la Tine, mai
inainte de a fi lumea." Deci, pe Slava aceasta, a
dumnezeirii Sale, care era nearatata si ascunsa prin
intruparea Sa, pe aceasta a aratato Apostolilor pe
munte, iar pe Tatal Il avea impreuna, glasuind si
zicand: "Acesta este Fiul Meu cel iubit."

auzit un glas de sus, zicând: „Mănăstirea!” Din
clipa aceea nu a mai avut odihnă în suflet. Cerând
binecuvântarea duhovnicului său, fericitul Ioan
şia luat cărţile sfinte, crucea şi icoana Maicii
Domnului din casa natală, fiind în zi de duminică,
şi, călăuzit de Duhul Sfânt, a intrat în obştea
Mănăstirii Neamţ. Stareţul mănăstirii, Episcopul
Nicodim la primit cu multă dragoste şi, după ce
la trimis să se închine în faţa icoanei făcătoare de
minuni a Maicii Domnului din biserica voievodală,
ia rânduit ascultare la infirmerie şi la biblioteca
mănăstirii. Era foarte tăcut, ascultător şi smerit.
Între anii 19341935, face serviciul
militar la Dorohoi ca infirmier, având multă milă
de cei bolnavi şi fiind iubit de toţi. În toamna
anului 1935 se reîntoarce în obştea Mănăstirii
Neamţ, şi continuă aceeaşi ascultare de bibliotecar
şi îngrijitor la bolniţă. Toţi se foloseau de
smerenia, de blândeţea şi de dragostea lui şi
cugetau că este un ales al lui Dumnezeu. La 8
aprilie 1936, în miercurea din Săptămâna Sfintelor
Patimi, fericitul rasofor Ilie Iacob este tuns în
îngerescul cin călugăresc de arhiereul Valerie
Moglan, noul stareţ al marii lavre, împreună cu
alţi doi fraţi rasofori, primind în călugărie numele
de Ioan. Dorind viaţă pustnicească şi arzând cu
inima pentru Hristos şi pentru Sfintele Locuri,
unde Sa născut, a pătimit şi a înviat Domnul,
fericitul monah Ioan Iacob pleacă în Ţara Sfântă
împreună cu alţi doi monahi din lavră, Claudie şi
Damaschin.
După ce se închină la toate Sfintele
Locuri şi sărută Crucea Golgotei şi Mormântul
Domnului, cei trei călugări se retrag să ierneze în
obştea Mănăstirii Sfântul Sava din pustiul
Iordanului. Apoi, însoţitorii săi întorcânduse la
Mănăstirea Neamţ, fericitul monah Ioan Iacob se
nevoieşte, în continuare, în Mănăstirea Sfântul
Sava de lângă Betleem, timp de zece ani, răbdând
grele ispite, boli şi încercări de la oameni şi de la
diavoli. Prima ascultare în obştea Sfântul Sava a
fost cea de paraclisier. Cuviosul Ioan avea mare
evlavie pentru biserică şi sfintele slujbe. Făcea
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prescuri, menţinea curăţenia şi suna clopotul de
slujbă. De asemenea păstra o atmosferă de iubire,
de smerenie şi milă faţă de toţi. Avea şi ascultarea
de infirmier al mănăstirii şi îngrijea cu dragoste
atât pe călugări, cât şi pe numeroşii arabi şi
beduini, bolnavi sau răniţi în război, care erau
aduşi la infirmeria mănăstirii. Pentru aceasta îl
iubeau şil căutau atât unii, cât şi alţii. Duhovnicul
lui, ieroschimonahul Sava, macedonean de neam,
care cunoştea limba română, era un mare
povăţuitor de suflete, şi mărturisea pe toţi
călugării români nevoitori în Ţara Sfântă.
Astfel, ziua era în slujba obştii şi a
bolnavilor, iar noaptea se nevoia singur în chilie cu

The transfiguration of Christ is one of the central events
recorded in the gospels. Immediately after the Lord was
recognized by His apostles as “the Christ [Messiah], the
Son of the Living God,” He told them that “He must go up to
Jerusalem and suffer many things . . . and be killed and on
the third day be raised” (Mt 16). The announcement of
Christ’s approaching passion and death was met with
indignation by the disciples. And then, after rebuking them,
the Lord took Peter, James, and John “up to a high
mountain”—by tradition Mount Tabor—and was
“transfigured before them.”

multe rugăciuni de taină, cu metanii, lacrimi şi

. . . and His face shone like the sun, and His garments
became white as snow and behold, there appeared to
them Moses and Elijah, talking with Him. And Peter said
to Jesus, “Lord, it is well that we are here; if you wish I will
make three booths here, one for You and one for Moses
and one for Elijah.” He was still speaking when lo, a bright
cloud overshadowed them, and a voice from the cloud
said, “This is My Beloved Son, with Whom I am well
pleased; listen to Him.” When the disciples heard this,
they fell on their faces with awe. But Jesus came and
touched them, saying, “Rise, and have no fear.” And when
they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only.
And as they were coming down the mountain, Jesus
commanded them, “Tell no one the vision, until the Son of
Man is raised from the dead”
(Mt 17.1–92, see also Mk
9.1–9; Lk 9.28–36; 2 Pet 1.16–18).

împreună cu un ucenic român întro peşteră din

The Jewish Festival of Booths was a feast of the dwelling of
God with men, and the transfiguration of Christ reveals how
this dwelling takes place in and through the Messiah, the
Son of God in human flesh. There is little doubt that Christ’s
transfiguration took place at the time of the Festival of

cu aprobarea Patriarhului României, la
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citiri din Sfânta Evanghelie şi din scrierile Sfinţilor
Părinţi. Cunoscând bine limba greacă, traducea
unele pagini alese patristice, din care se hrănea
atât pe sine, cât şi pe cei ce veneau la el. Avea şi
darul scrierii de învăţături şi versuri duhovniceşti,
pe care le trimitea fraţilor săi din Ţara Sfântă sau
le dădea pelerinilor români care veneau spre
închinare la Mormântul Domnului. Între anii
19391940 fericitul sihastru Ioan Iacob sa nevoit
pustiul Qumran, aproape de Marea Moartă. Aici a
cunoscut pe monahul Ioanichie Pârâială, care ia
rămas ucenic credincios până la obştescul sfârşit.
Obişnuia să se roage noaptea, singur, hrăninduse
doar cu pesmeţi şi puţine fructe, răbdând multe
ispite.
Între anii 19401941, din cauza
războiului, Cuviosul Ioan a stat cu mai mulţi
călugări din Ţara Sfântă întrun lagăr pe Muntele
Măslinilor. Fiind eliberat, se reîntoarce la
Mănăstirea Sfântul Sava şi continuă aceleaşi
ascultări şi nevoinţe. În anul 1947 este hirotonit
diacon, la 13 mai, în Biserica Sfântului Mormânt,
recomandarea Arhimandritului Victorin Ursache,
superiorul Căminului Românesc din Ierusalim. În
acelaşi an, Cuviosul Ioan Iacob este hirotonit preot
în biserica Sfântului Mormânt de arhiereul
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Booths, and that the celebration of the event in the
Christian Church became the New Testamental fulfillment
of the Old Testamental feast in a way similar to the feasts of
Passover and Pentecost.

Irinarh, fiind numit de Patriarhia Română

In the Transfiguration, the apostles see the glory of the
Kingdom of God present in majesty in the person of Christ
they see that “in Him, indeed, all the fullness of God was
pleased to dwell,” that “in Him the whole fullness of deity
dwells bodily” (Col 1.19, 2.9). They see this before the
crucifixion so that in the resurrection they might know Who
it is Who has suffered for them, and what it is that this one,
Who is God, has prepared for those who love Him. This is
what the Church celebrates in the feast of the
Transfiguration.

Hristos.

Thou wast transfigured on the mount. O Christ God,
revealing Thy glory to Thy disciples as they could bear it.
Let Thine everlasting light shine upon us sinners. Through
the prayers of the Theotokos, O Giver of Light, glory to
Thee
(Troparion).
On the mountain wast Thou transfigured, O Christ God,
and Thy disciples beheld Thy glory as far as they could
see it; so that when they would behold Thee crucified,
they would understand that Thy suffering was voluntary,
and would proclaim to the world that Thou art truly the
Radiance of the Father
(Kontakion)
.
Besides the fundamental meaning which the event of the
Transfiguration has in the context of the life and mission of
Christ, and in addition to the theme of the glory of God
which is revealed in all of its divine splendor in the face of
the Saviour, the presence of Moses and Elijah is also of
great significance for the understanding and celebration of
the feast. Many of the hymns refer to these two leading
figures of the Old Covenant as do the three scripture
readings of Vespers which tell of the manifestation of the
glory of God to these holy men of old (Ex 24.12–18;
33.11–34.8; 1 Kg 19.3–16).
Moses and Elijah, according to the liturgical verses, are not
only the greatest figures of the Old Testament who now
come to worship the Son of God in glory, they also are not
merely two of the holy men to whom God has revealed
himself in the prefigurative theophanies of the Old
Covenant of Israel. These two figures actually stand for the
Old Testament itself: Moses for the Law and Elijah for the
Prophets. And Christ is the fulfillment of the Law and the
Prophets (Mt 5.17).
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egumen la Schitul românesc Sfântul Ioan
Botezătorul de pe valea Iordanului, aproape de
locul unde Sa botezat Domnul nostru Iisus
Timp de 5 ani, cât a dus această
ascultare, Cuviosul Ioan Iacob a săvârşit zilnic
toate sfintele slujbe, în limba română, a tradus
numeroase pagini din Sfinţii Părinţi cu învăţături
pentru călugări şi pelerini; a compus un bogat
volum de versuri duhovniceşti, a înnoit chiliile şi
biserica schitului şi, mai ales, viaţa duhovnicească
din schit, ostenin duse mult pentru primirea
pelerinilor din ţară, pe care îi spovedea, îi
împărtăşea şi le dădea sfaturi mântuitoare de
suflet. Noaptea, însă, se nevoia singur, neştiut de
nimeni, fie în chilie, fie ieşind să se roage pe valea
Iordanului, încercând să urmeze, după putere,
Cuvioasei Maria Egipteanca. Singurul său ucenic
statornic era monahul Ioanichie, precum şi câteva
maici românce bătrâne, Melania, Natalia, Galinia,
Casiana şi Magdalena care îi erau fiice
duhovniceşti şi se aflau sub ascultarea sa.
În luna noiembrie 1952, Cuviosul Ioan
Sihastrul se retrage din ascultarea de egumen şi,
împreună cu ucenicul său Ioanichie, intră în
obştea mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul din
pustiul Hozeva, pe valea pârâului Cherit (Horat).
Din vara anului 1953, fericitul Ioan se retrage cu
ucenicul la o peşteră din apropiere, numită Chilia
Sfintei Ana, unde, după tradiţie, ea se ruga lui
Dumnezeu săi dăruiască un prunc. Alături de el,
întro altă peşteră, se nevoia un monah cipriot,
anume Pavel. Aici sa nevoit Sfântul Ioan
Sihastrul cu ucenicul său, timp de 7 ani, în
rugăciuni neîncetate, în privegheri de toată
noaptea, în postiri îndelungate, în lacrimi neştiute,
în cugetări şi în doriri duhovniceşti, răbdând tot
felul de ispite, suferinţe, lipsuri, lupte cu diavolii şi
cu înstrăinare totală, aprinzânduse de multă
râvnă pentru Hristos şi slăvind pe Dumnezeu Cel
în Treime lăudat.
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They also stand for the living and dead, for Moses died and
his burial place is known, while Elijah was taken alive into
heaven in order to appear again to announce the time of
God’s salvation in Christ the Messiah.
Thus, in appearing with Jesus on the mount of
Transfiguration, Moses and Elijah show that the Messiah
Saviour is here, and that He is the Son of God to Whom the
Father Himself bears witness, the Lord of all creation, of the
Old and New Testaments, of the living and the dead. The
Transfiguration of Christ in itself is the fulfillment of all of the
theophanies and manifestations of God, a fulfillment made
perfect and complete in the person of Christ. The
Transfiguration of Christ reveals to us our ultimate destiny
as Christians, the ultimate destiny of all men and all
creation to be transformed and glorified by the majestic
splendor of God Himself.

La peşteră, unde cu greu se ajungea, pe o
scară înaltă, nu primea pe nimeni, comunicând cu
cei ce veneau mai ales prin rugăciune, prin unele
scrieri sfinte şi prin ucenicul său. În sărbători mari
şi în posturi Sfântul Ioan săvârşea Dumnezeiasca
Liturghie în paraclisul peşterii Sfânta Ana şi se
împărtăşeau amândoi cu Trupul şi Sângele lui
Hristos, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate. În
timpul zilei şi în clipe de răgaz, ieşea în gura
peşterii, la lumină, unde scria versuri religioase şi
traducea pagini patristice din limba greacă.
Mânca o dată în zi, pesmeţi, măsline, smochine şi
bea puţină apă, iar noaptea dormea câteva ore, pe
o scândură, având o piatră drept perină.
În vara anului 1960, era bolnav şi suferea
toate cu multă răbdare. Simţinduşi sfârşitul

Miracles of Saint John Jacob the Chozebite


aproape, miercuri 4 august, sa împărtăşit cu
Sfintele Taine, iar joi dimineaţa la orele 5 şia dat
sufletul în mâinile lui Hristos, la vârsta de numai
47 de ani. După trei zile, a fost înmormântat în
aceeaşi peşteră de egumenul mănăstirii Sfântul
Gheorghe, arhimandritul Amfilohie, iar la 8
august 1980, trupul său a fost aflat întreg,
nestricat de vreme, răspândind bună mireasmă,
semn că la preamărit Dumnezeu şi la numărat în
ceata sfinţilor, pentru nevoinţa şi sfinţenia vieţii
sale de pe pământ. O mare bucurie duhovnicească

A group of worshippers from Greece after praying, left the
church, where the Holy Relics of Saint John Jacob were
available for veneration. Their guide saw that a woman was
missing, so he went back to the monastery thinking she fell,
and she had an accident on the stairs. He called for her,
and he looked for her everywhere, and he found her by the
Saint’s holy coffin, crying and praying, on her knees.
At that time I was in the church, and I changed the candles
left burning by the worshippers. When the guide entered the
church, father abbot Anthony came with him. Then the
guide shouted at the woman saying: ‘Ela Maria. Let’s go
Maria, the coach is leaving, and it’s a long way to go to the
other monasteries, too.’
Maria stood up crying, she took the ring off her finger, she
took off from her neck a golden chain with a medallion and
a golden cross, she took her watch off her hand, and
sobbing she said: ‘Let everybody leave because I don’t
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ia cuprins pe toţi. La 15 august 1980, acelaşi
egumen ia pregătit raclă sculptată în lemn de
chiparos, la aşezat în ea, cu mare cinste, şi la dus
în procesiune, împreună cu câţiva arhierei de la
Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim şi cu mii de
pelerini care au venit la praznicul Adormirii
Maicii Domnului, hramul acestei mănăstiri,
depunând sfintele moaşte în biserica cu hramul
Sfântul Ştefan din incintă, unde se află şi moaştele
Sfântului Gheorghe Hozevitul. De atunci, vin zilnic
pelerini ortodocşi, şi chiar catolici, ca să se închine
la moaştele Cuviosului, cerândui ajutorul, pe
care, toţi cei ce se roagă cu credinţă, îl primesc.
Această strămutare a moaştelor Sfântului Ioan sa
făcut cu binecuvântarea patriarhului Benedict al
Ierusalimului. El este cinstit de toţi ortodocşii, dar,
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need anything from now on, and I don’t go anywhere
because now I healed here at the holy coffin of the Saint
from a hard disease I had suffered for 15 years, after I had
given birth to a boy called Ioannis (John).’

mai ales, de cei din România, Grecia, Cipru şi
Ţara Sfântă.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, luând în considerare sfinţenia vieţii
Cuviosului Ioan Iacob, şi văzând cinstitele sale
moaşte, la trecut în rândul sfinţilor, la data de

In April 1994 a group of worshippers from Greece came to
Hazeva. There was in the group a woman with her
daughter. The mother was almost 50 years old, and the
daughter was almost 18 years old.

2021 iunie, 1992, sub numele de „Sfântul Ioan

When the daughter tried to come near the holy coffin of St.
John with a burning candle in her hands, a Greek monk
Ghermanos stopped her because she was not dressed
properly. Her mother being together with her daughter,
making great noise, was down upon monk Ghermanos
saying that her daughter, being a young lady, could dress
as she liked. Monk Ghermanos re
plied: ‘The church is a
holy place, a place of praying. It IS not a place of
entertainment, and not a beach where you can go no matter
how, even undressed.’

Dumnezeu, miluieştene pe noi. Amin.

The daughter felt uneasy, she went out on the bal
cony,
and when her mother approached to kiss the holy coffin of
St. John, the Saint turned his head to her he sighed deeply,
and the Saint’s face was covered all over by water drops.
The woman screamed, and she ran away down the stairs
scared, descending towards the gate, where she fell down
breaking both her legs.
All were frightened by that happening. The fathers of the
monastery took a litter, and they helped the woman to be
carried to the coach.
The woman confessed in front of everybody that she was
guilty because she hadn’t brought up her daughter well, and
when she came near to worship, she doubted the Saint,
thinking he was a corpse, not a Saint.
Then asking father Ghermanos for forgiveness, she
confessed that Saint John punished her for her sins.
Since then, St. John had remained with his head turned to
the right, as ifhe reproved those who approach without
piety, and dressed indecently.

Iacob de la Neamţ”, fixânduise zi de prăznuire, 5
august, data mutării lui la cele veşnice. Cu ale lui
sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui

Saint John the Chozebite, the son of Maxim
and Catherine Jacob, was born July 23, 1913
in the Horodistea district of Moldavia. He was
named for the holy prophet Elias (July 20). In
1914, his father died in the war, and his
mother succumbed to a disease, leaving Elias
as an orphan. His grandmother Maria raised
him until he was eleven. She was a nun, so she
was able to educate him in spiritual matters.
She died in 1924, so young Elias went to live
with other relatives. He had a great love for
Christ and His Church, and longed for the
monastic life.
He entered Neamts Monastery on August 15,
1933 when he was twenty years old. Here his
soul was nourished by the beauty of the
services, the experienced spiritual instructors,
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and the silence of the mountains. The young
monk loved prayer, vigils, spiritual reading,
and solitude, and soon he surpassed many
experienced monks in obedience, humility, and
patience. Seeing his great love for spiritual
books, the igumen made him the monastery’s
librarian. Elias gave comfort to many of the
brethren by recommending specific books for
each one to read. Then he would advise them
I
nvatatura despre SFANTA LITURGHIE si prezenta la
Sfanta Biserica

to read the book carefully, make their
confession, and not miss the services if they
wanted to find peace.

159.
Trebuie deci sa luam parte la Sfanta Liturghie?
"Ce intrebare fara rost! Dar crezi oare ca, crestinii ar putea
trai fara Jertfa Liturghiei, sau ca Sfanta Liturghie se
savarseste fara crestini?". De aceea ne indeamna
Sf. Maxim Marturisitorul: "Tot crestinul trebuie sa se afle
des in sfanta biserica si sa nu lipseasca niciodata de la Sfanta
Liturghie savarsita in ea, pentru Sfintii Ingeri care sunt de
fata si scriu de fiecare data pe cei ce intra si se infatiseaza lui
Dumnezeu si care fac rugaciuni pentru ei; de asemenea,
pentru harul Sfantului Duh, care e in chip nevazut pururea
prezent, dar in chip deosebit mai ales in timpul Sfintei
Liturghii... Sa nu lipsim, asadar, de la sfanta biserica a lui
Dumnezeu, care cuprinde atatea taine ale mantuirii noastre.
Iar Sf. Simion al Tesalonicului adauga: "Sa venim dar cu
dragoste si cu cucernicie, de se va putea mai mult decat la
alta rugaciune, la Liturghie in fiecare zi, caci din nimic
altceva ca dintraceasta nu va avea folos credinciosul".
Cine nu ia parte la Sfanta Liturghie, acela a incetat de a mai
fi crestin adevarat. Legatura lui cu Hristos e rupta; unul ca
acela sa facut madular uscat, bolnav sau mort al Bisericii
sau al Trupului lui Hristos (Ioan 15, 56).
De aceea, vechile randuieli ale Sfintilor Parinti pedepseau pe
cei ce lipseau de la biserica mai mult de trei duminici una
dupa alta (Canonul 11 al Sinodului din Sardica si Canonul
80 al Sinodului VI ecumenic).
Daca deci pricini serioase te impiedica sa fii de fata la Sfanta
Liturghie, trimite pe cineva din ai casei ca sa dea o Liturghie
pentru toti, sau macar pomelnicul si o prescura, rugand pe
preot sa te pomeneasca si sa se roage pentru tine la timpul
cuvenit.
160. C
um trebuie sa ne pregatim pentru Sfanta Liturghie?

His spiritual efforts attracted the notice of
Archimandrite Valerie Moglan, who
recommended that Elias be permitted to receive
monastic tonsure. He was tonsured on April 8,
1936 and received the name John. From that
time, the young monk intensified his spiritual
efforts, conquering the temptations of the
demons, and progressing on the path of
salvation.
St John made a pilgrimage to the Holy Land
with two other monks in 1936, and they
decided to remain there. The monk Damascene
fell ill, however, and had to be taken back to
Romania by the monk Claudius after eight
months.
At first, St John lived in Bethlehem near St
Sava’s Monastery. Romanian monks had lived
at St Sava’s since the sixteenth century, and
John struggled there for almost ten years. He
was made librarian of the monastery, and he
fulfilled this obedience for about seven years.
In 1945 St John longed for the peace and
solitude of the desert, and so he went to live as
a hermit. He was ordained as a priest in 1947,
and became igumen of the Romanian Skete of
St John the Baptist by the Jordan. Pilgrims
often came to him for Confession,

10

HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838


31 iulie 2016, Duminica a 6a dupa Rusalii
Cand vrei sa iei parte la Sfanta Liturghie, aduti aminte ca
biserica este "casa lui Dumnezeu", de care se cuvine "sa ne
apropiem cu inima curata, in deplinatatea credintei,
curatindune prin stropire inimile de orice cuget rau si
spalandune trupul cu apa curata...", cum ne indeamna
Sfantul Apostol Pavel (Evr. 10, 22).
Inceteaza deci din ajun lucrul si obisnuitele indeletniciri
zilnice; spalati trupul si curatesteti sufletul cu rugaciune,
cu infranare de la pacate si cu impacarea inimii, alungand
din ea orice ura si orice vrajmasie (Matei 5, 2324 si 1 Tim.
2, 8), mai ales atunci cand vrei sa te si impartasesti.
Daca poti, bine este sa iei parte la slujba de seara (Vecernia).
Iar a doua zi dimineata, imbracate in haine curate si
ingrijite, de sarbatoare, dar nu cu gateala prea multa si lux;
indeosebi femeile sa lase obisnuitele podoabe, dresuri si
sulemeneli si sa vina cu capul acoperit (I Cor. 11, 5 si 1 Tim.
2,9 si Asezamintele Sf. Apostoli II, 57). Si pentru ca nu e
cuviincios sa ne infatisam inaintea Domnului cu mainile
goale (les. 22, 15), daca poti pregateste din vreme darul tau
pentru altar: lumanari, tamaie, prinoase din rodurile
pamantului, dar mai ales prescura, vinul si pomelnicul cu
numele viilor si celor adormiti ai casei si neamului tau.
161. 
Cand sa venim la biserica?
Bun si folositor lucru este sa fii de fata la intreaga Liturghie,
in toate duminicile si sarbatorile (porunca 1 a Bisericii).
Sarguiestete deci sa fii din vreme in biserica. De poti, bine
este sa iei parte si la slujba diminetii (Utrenie si Ceasuri),
caci in timpul ei se savarseste de fapt Proscomidia, care face
parte din Liturghie, si atunci se cade sa dam preotului
prescurile pentru Liturghie.
Iar odata ce ai ajuns in biserica, ramai pana la sfarsit, caci
numai asa te vei bucura pe deplin si de toate roadele
dumnezeiestii slujbe. Cei ce nu vin la timp si pleaca din
biserica inainte de sfarsitul slujbei, pe de o parte nu folosesc
nimic din comoara de daruri a Liturghiei, iar pe de alta
tulbura linistea celorlalti, precum si ordinea si buna
randuiala care trebuie sa domneasca in biserica in timpul
sfintelor slujbe. Pe buna dreptate, Sfantul Ioan Gura de Aur
aseamana pe unii ca acestia cu luda Vanzatorul, care,
pentru asi indeplini gandul ticalos al tradarii, a parasit pe
Domnul inainte de sfarsitul Cinei celei de Taina. De aceea,
cei ce paraseau sfantul locas inainte de sfarsitul Liturghiei
erau pedepsiti in vechime cu cea mai mare pedeapsa:
afurisania, sau excomunicarea, adica indepartarea din
randul crestinilor (Can. 9, al Sf. Apostoli si Can. 2 al
Sinodului din Antiohia)
.
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Communion, and consolation. In his free time
he composed religious poems and hymns.
After five years, he and his disciple went into
the desert of Chozeba near Jehrico. Here they
lived in asceticism for eight years in the cave
where, according to Tradition, St Anna had
prayed.
St John Jacob died on August 5, 1960 at the
age of fortyseven and was buried in his cave.
On August 8, 1980 his relics were found
incorrupt and fragrant. They now rest in the St
George the Chozebite Monastery.
In 1968 and 1970, St John’s book SPIRITUAL
NOURISHMENT was published in two
volumes, with the blessing of Patriarch
Benedict of Jerusalem.
St John Jacob was glorified by the Romanian
Orthodox Church in 1992.
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1
62. 
Cum sa luam parte la Sf. Liturghie? Sau cum se cuvine
sa stam si ce trebuie sa facem in biserica?
Intrand in biserica nu uita ca intri intrun locas Sfintit, in
casa lui Dumnezeu. Nu este, deci, de prisos: "Sa stii cum
trebuie sa petreci in casa lui Dumnezeu, care este Biserica
Dumnezeului celui viu..." (I Tim. 3, 15). In clipa cand pasim
peste pragul bisericii, sa lasam afara toate gandurile, toate
grijile lumesti, toate simtirile pamantesti.
In biserica se intra "cu credinta, cu frica lui Dumnezeu si
cu buna evlavie". Pasind in sfantul locas, sa fim astfel
slobozi de povara grijilor de toate zilele: "Toata grija cea
lumeasca sa o lepadam" si sa ne atintim gandul si inima
numai spre cer si spre Dumnezeu: "Sus sa avem inimile!",
asa cum ne indeamna preotul inainte de a incepe marea
rugaciune in timpul careia se aduce Sfanta Jertfa.
Paseste apoi usor, spre a te inchina mai intai in fata Sfintei
Evanghelii si a icoanei de pe tetrapod, care inchipuie pe
Hristos in mijlocul bisericii, apoi in fata iconostasului; daca
ai adus lumanari, aprindele in sfesnice sau in fata sfintelor
icoane, iar daca ai adus prescura, vin si pomelnic, dale
preotului prin usa dinspre miazanoapte a altarului.
Inchinate cu cuviinta si evlavie inaintea Sfintelor icoane,
fara sa stai prea mult ingenuncheat, mai ales in fata
icoanelor imparatesti, pentru a ingadui si altora sasi faca
rugaciunile lor si pentru ca sa nu impiedici pe preot in
implinirea slujbei. Daca insa sa inceput Sfanta Liturghie,
ramai sa te inchini la icoane dupa sfarsitul slujbei.
Mergi dupa aceea in liniste si te aseaza la locul cuvenit:
barbatii la dreapta, iar femeile la stanga. Ai grija sa lasi la
mijlocul bisericii loc de trecere pentru cei ce vor veni dupa
tine si pentru Sfintitii slujitori, cand trebuie sa cadeasca
toata biserica. Ai grija, de asemenea, ca locul de sub
policandrul cel mare sa ramana gol, pentru ca preotul sa
poata iesi pe acolo cu Sfanta Evanghelie si cu Sfintele
Daruri. Cuviincios este, iarasi, ca stranele sa ramana libere,
la indemana celor mai in varsta, mai neputinciosi si mai
osteniti decat tine, pentru ca acestia sa poata sedea jos in
anumite momente ale slujbei.
Nu umbla si nu te misca fara rost in biserica, ci ramai in
liniste la locul pe care ti lai ales dintru inceput, pentru a
pastra linistea si buna randuiala ce trebuie sa domneasca in
casa Domnului, caci "Dumnezeu nu e al neoranduielii, ci al
pacii" (I Cor. 14, 33). Pastreaza tot timpul in tinuta si
infatisarea ta trupeasca cuviinta si evlavia pe care trebuie sa
le avem in fata imparatului tuturor.
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On Confession
Confession is truly a bath through which, as
many souls are washed, immediately come
out relieved from the weight of sin which they
bear. It is a bath in which all the stains of our
traspasses are washed away and disappear,
according to the divine Chrysostom:
” The confession of those who have sinned
brings about the disappearance of their
trespasses.” And it is a bath which is a second
baptism for penitents, more laborious than
the first baptism, and just as necessary for
salvation as the first baptism, according to
Gregory the Theologian:
”Yes, and I know of a fifth (baptism) also,
which is that of tears, and is much more
laborious.”
But on the other hand, confession is such a
potent treatment that it immediately
neutralizes every poison of pardonable and
mortal sin, which is an infinite evil, and
causes every invisible illness to disappear,
restoring to the soul its initial health and
grace.
It is such a wondrous treatment that it
instantly changes the sinner into a beautiful
angel from that which it was before.
In brief, it is a treatment which changes the
sinner from convicted to free, from carnal to
spiritual, from a slave of the devil to a son of
God, and from liable to eternal hell to an
inheritor of the heavenly kingdom.
But, O what grief! This cathartic bath and
this wondrous treatment, I mean, confession
which is most profitable to the soul, has
become today to Christians most
unprofitable, thinking that they are cleansed
in this bath, even if they have not bathed,
according to Solomon: “ There is a
generation that are pure in their own eyes,
and yet is not washed from their filthiness” (
Pr. 30:12).
For some of them either do not confess at all,
or confess very rarely, those wretched ones
preferring rather to roll around in the muck
of their sin like the animals, than to run to
the bath of confession to be cleansed. And
still others do not confess as they should,
neither performing the necessary
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Nu sta tolanit sau alene in strana, ci drept, in picioare: "Sa
stam bine, sa stam cu frica si sa luam aminte Sfanta Jertfa
cu pace sa o aducem!" Nu vorbi si nu rade, nu scuipa si
nuti roti ochii imprejur, ca sa vezi cine a mai intrat sau cine
iese, sau ce face vecinul tau, si urmareste cu bagare de
seama randuiala slujbei, luand parte la cantarile Sfintei
Liturghii, bine stiind si incredintat fiind ca toate cele ce se
savarsesc in timpul Sfintei Liturghii se fac pentru noi toti,
slujitori si credinciosi laolalta. Asculta mai ales cu multa
luare aminte cele ce se citesc la Apostol si Evanghelie, ca si
cum ai asculta pe Domnul insusi sau pe Sfintii Sai Apostoli;
fii, de asemenea, atent la predica rostita de preot, caci el nu
vorbeste in numele lui, ci al lui Dumnezeu. Luarea aminte,
cuviinta si credinta noastra trebuie sa sporeasca pe masura
ce ne apropiem de inima Sfintei Liturghii, adica de clipa
sfintirii Darurilor.
Inchinate, adica fati semnul crucii si pleacati genunchii la
timpul cuvenit, adica: in timpul cantarii "Pre Tine Te
laudam", cand se sfintesc darurile, la Axion, cand preotul
mijloceste pentru n
oi.

(
Invatatura de credinta crestina ortodoxa)


Despre neingaduirea atingerii icoanelor cu buzele
rujate
Trasam ca sarcina clerului si, cu deosebire, parohilor
de biserici, sa ia aminte ca persoanele cu buzele
rujate sa nu se atinga de icoane, de cruce si de nici un
obiect sfintit.
Referitor la aceasta se vor pune afise la intrarea in
biserica si se va explica la predica cat de mare este
pacatul persoanelor care, printro atingere necurata,
pangaresc un sfant odor, motiv pentru care
persoanele care merg la biserica trebuie sasi stearga
rujul sau sa nu se atinga de nimic si, in orice caz , sa
nu se impartaseasca cu Sfintele Taine ale lui Hristos
fara asi fi spalat bine buzele. ( Sf.Ioan Maximovici
Predici si indrumari duhovnicesti p 288)
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examination of their conscience and of their
sins, nor confessing with the necessary
contrition and compunction, nor with the
resolve not to sin again, nor having fulfilled
their rule, all of which are elements of a
confession pleasing to God.
Rather, they confess unexamined and
unprepared, with no compunction, with no
resolve, not having fulfilled their rule, and
simply, they confess out of routine only, when
it happens that Pascha, or Christmas, or
Theophany is approaching.
Therefore, in this fashion those unfortunate
Christians confess wrongly and they think
that they have confessed well, mocking the
truth and being greatly harmed.
So then, my fellow sinners, I ask that you
receive this counsel with joy, and as many of
you as have stained your souls like I have
through the various pollutions of sin, run to
the cathartic bath of Sacred Confession in
order to be cleansed: “ Wash you, make you
clean,” God commands you through the
Prophet Isaiah,” put away the evil of your
doings from your souls” (Is. 1:16).
(St. Nikodemos the Hagiorite)
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31 iulie 2016, Duminica a 6a dupa Rusalii

Calde multumiri tuturor celor care citesc buletinul
parohial al bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavriil din Sacramento!
Speram ca informatiile gasite aici sa fie utile si
edificatoare pentru viata dumneavoastra
duhovniceasca.
De asemenea, va asteptam cu drag sa luati parte
impreuna cu noi la sfintele slujbe si la evenimentele
organizate de parohia noastra!
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