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Evanghelia Duminicii (Matei 17,1-9) 

 

În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe 

Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus pe ei într-un 

munte înalt, în singurătate. Şi s-a schimbat la faţă 

înaintea lor aşa încât faţa Sa strălucea ca soarele, 

iar hainele Sale se făcuseră albe ca lumina. Şi iată că 

s-au arătat lor Moise şi Ilie, vorbind împreună cu 

Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: 

Doamne, bine este nouă să fim ; dacă voieşti, vom 

face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui 

Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos 

i-a învăluit pe ei şi iată un glas din nor a zis: Acesta 

este Fiul Meu cel iubit, în care bine am voit; pe 

Acesta să-L ascultaţi. Şi auzind ucenicii, au căzut cu 

faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar 

apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei şi le-a zis: 

sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Atunci, ridicându-şi ochii 

lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus 

singur. Şi pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a 

poruncit, zicând: să nu spuneţi nimănui cele ce aţi 

văzut, până nu se va scula din morţi Fiul Omului. 

 

 

 

“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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Gos.Matthew 17:1-9 

 

After six days Jesus took with him Peter, James and 

John the brother of James, and led them up a high 

mountain by themselves.  There he was transfigured 

before them. His face shone like the sun, and his 

clothes became as white as the light.  Just then there 

appeared before them Moses and Elijah, talking with 

Jesus. 
 
Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here. 

If you wish, I will put up three shelters—one for you, 

one for Moses and one for Elijah.” 
 
While he was still speaking, a bright cloud covered 

them, and a voice from the cloud said, “This is my 

Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen 

to him!” 
 
When the disciples heard this, they fell facedown to 

the ground, terrified.  But Jesus came and touched 

them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid.”  When they 

looked up, they saw no one except Jesus. 
 
As they were coming down the mountain, Jesus 

instructed them, “Don’t tell anyone what you have 

seen, until the Son of Man has been raised from the 

dead.” 

 

 
 
Invatatura a Sfantului Clement, la Schimbarea la       
Fata a DomnuluiDumnezeului si Mantuitorului     
nostru Iisus Hristos  
 

Ascultati fratilor, sa va spun voua puterea si        
marirea acestei cinstite zile si ce fel de bunatati s-au          
aratat intr-insa. Pentru ca, in aceasta zi, Domnul        
nostru Iisus Hristos Si-a descoperit Slava      
dumnezeirii Sale, ucenicilor Sai, aratandu-ne ca El       
stapaneste viii si mortii. Fiindca multe minuni se        
faceau de El si nu credea in El neamul evreilor, cel           
cu inima de piatra. Ca unii, adica, il numeau pe El ca            
este Ilie, iar altii Moise, iar altii Ieremia, sau ca unul           
din cei de demult a inviat. Si ziceau ca de ar fi fost             
Acesta Fiul lui Dumnezeu, apoi, n-ar fi stricat Legea         
lui Moise, pe care ei, de la Dumnezeu, au luat-o si           
n-ar fi calcat-o, ca potrivnic este Legii. Si pentru         
aceasta ucenicii Lui se tulburau cu mintea si        
neintelegerea era intre dansii si carturari. Pentru       
aceasta, dar, de trebuinta era sa arate Slava        
dumnezeirii Sale inaintea ucenicilor, ca sa nu se        

 

 

 

 

The Transfiguration of Christ is one of the central 

events recorded in the gospels 

 

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. 

 

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 
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tulbure si ei gandind desertaciuni. Si, luand       
impreuna cu Sine pe Petru, pe Iacob si pe Ioan, i-a           
incredintat pe ei ca este Fiul lui Dumnezeu. Ca         
suindu-i pe acestia pe un munte inalt, S-a schimbat         
la Fata inaintea lor. Si a stralucit Fata Lui ca soarele,           
iar hainele Lui s-au facut albe ca lumina. Si, iata, li           
s-au aratat lor Moise si Ilie, vorbind cu Domnul.         
Insa, vorbeau de patima Lui, pe care avea sa o          
patimeasca la Ierusalim: unul, adica, vestea      
dinainte patima Lui, iar altul arata ca Hristos este         
Datatorul de Lege si Implinitorul Legii, de la Care         
luase, de demult, Legea, pe muntele Sinai, pe        
lespezi de piatra, scrise cu degetul Tatalui, adica        
prin Sfantul Duh. Pentru ca, si inainte de Intrupare         
si dupa Intrupare, este Unul si Acelasi, pe Care         
necunoscandu-l iudeii cei fara de lege, ei insisi        
calcand Legea, au judecat pe Datatorul de Lege, ca         
sa moara pe nedrept. Ca n-a venit sa strice Legea, ci           
sa o implineasca. Insa, iarasi, sa intoarcem cuvantul        
nostru la ceea ce zice Evanghelia, care arata ca         
Apostolii, dupa ce au vazut Slava Lui cea        
dumnezeiasca, au cazut cu fetele la pamant,       
neputand privi lumina Fetei Lui. Si, indata s-a facut         
un glas din cer, zicand: "Acesta este Fiul Meu cel          
iubit, intru Care am binevoit, pe Acesta sa-L        
ascultati." Iar, cand s-a auzit glasul, Iisus s-a aflat         
singur. Dar Apostolii au tacut si nimanui nimic n-au         
spus, intru acele zile, din cele ce vazusera. Si s-a          
aratat lor, nu cu totul desavarsit, ci pe cat puteau sa           
vada ei, cu ochii cei trupesti, fiindca Ii era mila de           
dansii, si-i pazea, totodata, ca nu cumva, impreuna        
cu vederea, sa-si piarda si viata. Si, vestindu-le lor         
Invierea, pentru aceasta, pe Moise, din morti, l-a        
adus de fata, iar pe Ilie, din cei vii, aratand ca El este             
judecatorul viilor si al mortilor si ca pe toti ii va           
invia. SCa vor iesi, zice, cei ce au facut cele bune,           
intru invierea vietii, iar cei ce au facut rele, intru          
invierea judecatii. Deci, daca mortii nu vor invia,        
atunci, nici Hristos n-a inviat. Iar, daca Hristos n-a         
inviat, desarta este credinta noastra si in zadar este         
si propovaduirea noastra. 
 
 

 
 

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). 

 

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. 
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Icoana Schimbarii la Fata a Domnului 
 
 

In centrul reprezentarii   
e Mantuitorul Hristos,   
invesmantat in alb.   
Este inconjurat de un    
fond inchis la culoare,    
asa-numita mandorla,  
prezenta si in icoana    
Invierii. 

 La picioarele Sale, sunt    
cazuti cu fetele la    
pamant ucenicii Petru,   
Iacob si Ioan, iar de-o     
parte si de alta sunt     
prezenti Moise si Ilie. 

Sfantul Maxim Marturisitorul vede in prezenta lui Moise si         
a lui Ilie pe Tabor, o exprimare a faptului ca la           
indumnezeire se poate ajunge atat pe calea casatoriei,        
simbolizata de Moise care a fost casatorit, cat si pe calea           
necasatoriei, aratata prin Ilie. 

 
Muntele Tabor - Minunea anuala petrecuta la       
Schimbarea la Fata 
 

 
 
Muntele Tabor aduce anual, inaintea tuturor      
ochilor, o minune mai putin cunoscuta decat cea        
care se petrece la Boboteaza, cand Iordanul se        
intoarce inapoi, sau la Inviere, cand Sfanta       
Lumina coboara din cer. Cand crestinii      
sarbatoresc Schimbarea la Fata a Domnului      
(noaptea dintre 18-19 august) pe Sfantul Munte       
Tabor, in timpul Sfintei Liturghii, se coboara       

Programul Liturgic 
 
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 

 
Luni, 7 august 
+Sfant Cuvioasa Teodora de la Sihla 
8:45 AM Acatistul  
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
Sambata, 12 august 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica, 13 august 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 
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asupra manastirii ortodoxe, un nor luminos care       
nu are caracteristicile unui nor obisnuit. 
Norul se arata ca fiind lucrarea lui Dumnezeu, el         
aparand o singura data pe an, intotdeauna in        
acelasi loc si la aceeasi vreme. Odata cu        
privegherea ce se face in biserica, din varful        
muntelui se poate vedea, in directia Nazaretului, o        
fasie portocalie de nori, miscandu-se intr-un mod       
unic. Aceasta nu dispare de pe cer pana noaptea         
tarziu 
In momentul slujirii Sfintei Liturghii, aceasta vine       
deasupra Muntelui Tabor. In vremea cantarii      
Imnului Heruvic, norul cu pricina, de o lumina        
aproape materialnica, incepe sa se asezeze peste       
manastirea ortodoxa. Din nor se desprinde      
bucatele de forma unor mici sfere albe, ajungand        
deasupra turlei bisericii. Aceasta se vede de catre        
oricine, nimeni neputand contesta prezenta si      
particularitatile acestui nor unic. 
 

 
 
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        

 
 

 
 

 
Cum trebuie sa intelegem rugaciunea lui Iisus 
 
In cartea I a Sfântului Apostol Pavel către 
Tesaloniceni scrie: „Neîncetat, rugați-vă!”. 
Sfinții Părinți, tâlcuind aceste cuvinte, spun că „a ne 
ruga neîncetat ”înseamnă a pomeni numele cel 
sfânt al Domnului în toată vremea. Mai arătat se 
vede aceasta în cartea cea către Filipeni, unde 
Sfântul Apostol Pavel scrie: „Întru numele lui Iisus 
tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor 
pământești și al celor de dedesubt și toată limba să 
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doua mari praznice din luna august: Schimbarea       
la Fata (6 august) si Adormirea Maicii Domnului        
(15august). 

 
Trupul nostru -sluga 
buna, dar stapan rau 
 
Prietenia cu trupul 
nostru și înșelarea 
desfătărilor trupești este 
pricina păcatelor 
noastre, pricina răcelii 
față de Dumnezeu, a 
împătimirii de lume și 
de părutele, trecătoarele 
și pieritoarele ei 

bunătăți, pricina leneviei și nepăsării noastre 
sufletești. Ațipit-au și au adormit! 
Ia seama la trupul tău mult pătimaș, ce foarte 
mare vrăjmaș îți este: prin mii de pofte el vrea 
să depărteze sufletul tău de Dumnezeu, să îl 
slăbănogească, să-l spurce, să îl omoare – el 
slăbănogește prin lenevire și răceală față de 
rugăciune, față de metanii, față de cugetarea 
la Dumnezeu. O, vrăjmaș casnic, atotviclean, 
amăgitor! Până când voi fi cu tine? „Cine mă va 
izbăvi de trupul morții acesteia?” (Romani 
7,24) (Sfântul  Ioan de Kronstadt, Spicul viu. 
Gânduri despre calea mântuitoare, traducere din 
limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura 
Sophia, București, 2009, p. 87) 

 
 
ON FASTING 
 

mărturisească că Domn este Iisus Hristos, întru slava 
lui Dumnezeu Tatăl”. 
Sfântul Ioan Carpatitul zice că, atunci când rostim 
rugăciunea lui Iisus (adică: „Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă pe 
mine păcătosul!), la fiecare chemare a Sfântului 
Său nume, Domnul ne răspunde în chip tainic: 
„Fiule, iertate să-ți fie păcatele tale!”. 
Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că, oricât de 
păcătoși am fi noi, rugăciunea aceasta ne curățește 
când o zicem din inimă. Nu este altă armă mai 
puternică în cer și pe pământ decât chemarea cea 
Sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos. 
Când zicem: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu”, prin aceste cuvinte noi mărturisim toate 
tainele credinței noastre, căci (după cum spun unii 
dintre sfinții părinți) aceste cuvinte cuprind în ele 
toată Evanghelia  pe scurt. 
Acestea sunt cele cinci cuvinte despre care 
pomenește Sfântul Apostol Pavel (în cartea sa către 
Corinteni) unde zice: „Voiesc mai bine a zice cinci 
cuvinte cu mintea, decât zeci de mii de cuvinte cu 
limba”. Pentru aceasta, Rugăciunea lui Iisus se mai 
cheamă și rugăciunea minții. 
Iar când rostim și celelalte cuvinte din Rugăciunea 
lui Iisus, adică („miluiește-mă pe mine păcătosul!”) 
atunci noi mărturisim nevrednicia și josnicia noastră, 
cerând de la Domnul milă, căci, dacă avem mila Lui, 
atunci toate cele bune le avem. 
(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț-Hozevitul - 
Opere complete, Editura Doxologia, 2013)( 
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To what end do fasting and penitence lead? For         
what purpose is this trouble taken? They lead to         
the cleansing of the soul from sins, to peace of          
heart, to union with God; they fill us with         
devotion and sonship, and give us boldness       
before God. There are, indeed, very important       
reasons for fasting and for confession from the        
whole heart. There shall be an inestimable       
reward given for conscientious labour.  
 
Fasting is a good    
teacher:  
(1) It soon makes    
everybody who fasts   
understand that a   
man requires very   
little food and drink,    
and that in general    
we are greedy and    
eat a great deal more     
than is necessary —    
that is, than our    
nature requires.  
(2) Fasting clearly shows or discloses all the        
infirmities of our soul, all its weaknesses,       
deficiencies, sins, and passions; just as when       
muddy, standing water is beginning to be cleaned        

 
Sa ne apropiem cu evlavie de Sfintele Moaste 
 
În luna aprilie 1994 a venit la Hozeva un grup de 
închinători din Grecia. În grup era o femeie cu fiica 
ei. Mama era în vârstă de 50 de ani, iar fiica de 
vreo 18. Când fiica a încercat să se apropie de 
racla Sfântului Ioan Iacob cu o lumânare aprinsă 
în mâini, monahul Ghermanos, de origine greacă, 
a oprit-o să se apropie și a scos-o afară din 
biserică pentru că era îmbrăcată necuviincios. 
Mama ei, fiind de partea fiicei, a sărit cu gura 
făcând mare gălăgie la monahul Ghermanos, 
spunând că fiica ei fiind domnișoară se poate 
îmbrăca oricum. La care monahul Ghermanos i-a 
zis: Biserica este loc sfânt, loc de rugăciune. Nu 
este loc de distracții și nici plajă unde poți merge 
oricum, chiar și dezbrăcat. 
Fiica, tulburată, a ieșit afară pe balcon și când 
mama ei s-a apropiat să sărute racla Sfântului 
Ioan Iacob, Sfântul s-a întors cu fața spre ea, a 
oftat adânc și pe fața Sfântului erau numai 
picături de apă. Femeia a țipat și speriată fiind a 
luat-o la fugă pe scări coborând spre poartă, unde a 
căzut rupându-și amândouă picioarele. Toată lumea 
s-a îngrozit de această întâmplare. 
Părinții din mănăstire au luat-o pe targă și au dus-o 
pe femeie până la autocar. Femeia a mărturisit în 
fața tuturor că ea este vinovată că nu și-a crescut 
bine fiica și când s-a apropiat să se închine avea 
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it shows what reptiles and what sort of dirt it          
contains.  
(3) It shows us all the necessity of turning to God           
with the whole heart, and of seeking His mercy,         
help, and salvation. (4) Fasting shows all the        
craftiness, cunning, and malice of the bodiless       
spirits, whom we have hitherto unwittingly      
served, and whose cunning, now that we are        
enlightened by the light of God's grace, becomes        
clear, and who now maliciously persecute us for        
having left their ways. 
 
The incorporeal enemy enters the heart of man        
through satiety and drunkenness — this can be        
felt by anyone who is observant. This is the         
reason why, with the growth of drunkenness, the        
inclination to drunkenness increases so terribly      
(because the power of the enemy over the man         
increases) — this is why you notice in drunkards         
a power involuntarily drawing them to satisfy       
their passion or their inward craving for wine.        
The enemy is in the hearts of these unhappy         
people. How can the demon of drunkenness be        
driven out? By prayer and fasting. The enemy        
enters the hearts of men because they have given         
themselves up to a carnal mode of life — to          
gluttony, and because they do not pray. It is,         
therefore, natural that he can be driven out from         
them by opposite means — that is, by prayer and          
fasting. 
Begin to fulfil the commandments relating to       
small things, and you will come to fulfil the         
commandments relating to great things:  
small things everywhere lead to great ones.       
Begin by fulfilling the commandment of fasting       
on Wednesdays and Fridays, or the tenth       
commandment relating to evil thoughts and      
desires, and you will eventually learn to fulfil all         
the commandments. "He that is faithful in that        
which is least is faithful also in much." (My Life in           
Christ or Moments of Spiritual Serenity and Contemplation, of         
Reverent Feeling, of Earnest Self-Amendment, and of Peace in         
God, St. John of Kronstadt.) 

îndoială asupra Sfântului Ioan Iacob zicând în 
mintea ei că este un cadavru, nu un Sfânt. Apoi, 
cerându-și iertare de la Părintele Ghermanos a 
mărturisit că pentru păcatele ei a pedepsit-o Sfântul 
Ioan Iacob.(Extras din Sfântul Ioan Iacob de la 
Neamț-Hozevitul – Opere complete, Editura 
Doxologia, 2013) 

 
SF IOAN IACOB HOZEVITUL (ROMANUL) 
ZI DE PRAZNUIRE: 5 AUGUST 
 

 
Rugăciune 
 
După cum pe Vameş, Doamne 
L-ai făcut “luminător”, 
Fă-mă şi pe mine astăzi 
Decât ieri mai râvnitor. 
 
Paşii mei slăbit-au foarte 
Şi mă poticnesc să cad, 
Iar viaţa mea cea stearpă 
S-a apropiat de iad. 
 
Nu se află vindecare 
În netrebnicul meu trup 
Şi “năravul din născare” 
Nici acum nu pot să-l rup. 
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  Saint John Jacob the Romanian 
                       (1913-1960) 
 

 
 
The Miracles Performed after He Passed 
Away to God 
 
There came a group of pilgrims from Greece to 
cross themselves at the Holy Places, and when 
they arrived at Hazeva, a woman believer 
among them, called Hellen, when coming near 
the holy coffin of the Saint, said: ‘ 1’d better did 

Învechitu-m-am în rele 
Şi de ele nu mai scap 
Căci s-au înmulţit mai tare 
Decât perii mei din cap. 
 
Părăsit sunt de prieteni 
Şi de unii dintre fraţi, 
Cari s-au smintit de mine 
Şi se află depărtaţi. 
 
Luminează-mi, Doamne, calea, 
Înnoindu-mi sfântul dar 
Şi dulceaţa Ta cerească 
Să mă veselească iar. 
 
Pomenirea Ta cea sfântă 
Dă s-o am neîncetat 
Şi din inima înfrântă 
Fă “locaş” prea luminat. 

 
 

     
 
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. 
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not come to see this dead man which some 
consider to be a saint.’ 

When she arrived late at night to Jerusalem         
she couldn’t sleep, and when at daybreak she        
fell into a light slumber, she dreamt St. John         
young, with a lighted face, handsome, and he        
said to her: ‘Hellen! Why were you frightened by         
me, and what harm had I done to you?’ 

The following day Hellen wanted to come to         
Hazeva, and to pray the Saint to forgive her, but          
that wasn’t possible because she had to go back         
to Greece together with the other pilgrims. 

Since then, a headache and a fright had kept          
bothering her until the following year she came,        
and she crossed at the holy coffin of the Saint,          
and then she healed, and she asked father        
Ioanichius to give her an icon of the Saint.         
Father had no icon, but he gave her a photo she           
received with great gladness, and every time she        
came to Jerusalem from then on, she said that         
the Saint helped her very much when she        
mentioned him in her prayers. That way she        
brought to the knowledge of many people from        
Greece the power of St. John Jacob the        
Romanian from Hazeva. 

 

 

 

 

 
 

 

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) 

 
 

 
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 necazurilor, zdrobirea războaielor,     

lucrarea îngerilor...” 

 
 

SFANTA TEODORA  
DE LA SIHLA  
(7 august) 
 
In luna august, ziua a     
saptea, facem pomenirea   
Prea Cuvioasei Maicii   
noastre Teodora de la    
Sihla, care a sihastrit    
multi ani, la sfarsitul    
secolului al XVIl-lea,   
intr-o pestera din preajma    
Schitului Sihla-Neamt. 
Aceasta floare  

duhovniceasca de mare pret si mireasa a lui Hristos,         

 

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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pe care a odraslit-o pamantul binecuvantat al       
Moldovei, s-a nascut pe la jumatatea secolului al        
XVII-lea, in satul Vanatori-Neamt, din parinti      
binecredinciosi si iubitori de Dumnezeu. Tatal ei,       
Stefan Joldea Armasul, avea dregatorie ostaseasca,      
asa cum si numele il arata, fiind paznic al Cetatii          
Neamtului si "armas", adica facator de arme pentru        
cei ce aparau vestita Cetate a Moldovei. Iar mama         
sa, al carei nume nu ne este cunoscut, se ingrijea de           
casa si de buna crestere, in frica de Dumnezeu, a          
celor doua fiice, Teodora si Maghita (Maghiolita). 
Fiica mai tanara s-a mutat curand la Dumnezeu iar         
fericita Teodora, ajungand la varsta randuita a fost        
casatorita de catre parinti, impotriva vointei ei, cu un         
tanar evlavios din Ismail. Dar, neavand ei copii, iar         
sufletul Teodorei fiind ranit de dragostea pentru       
mirele ei lisus Hristos inca din copilarie, ardea de         
dorinta unei vieti cu totul curate, inchinate numai lui         
Dumnezeu. La aceasta o indemna si duhovnicul ei,        
precum si firea ei singuratica, ravna pentru       
rugaciunea de taina si amintirea marilor sihastri ce se         
nevoiau in acea vreme prin padurile si muntii din         
tinutul Neamt - vechii ei sfatuitori. 
Astfel, fericita Teodora a imbratisat cinul monahal la        
Schitul Varzaresti-Vrancea, iar dupa doi ani sotul ei        
s-a calugarit in Schitul Poiana Marului, sub numele        
de Eleodor. Asa a binevoit Dumnezeu sa-i       
povatuiasca pe amandoi pe calea sfinteniei si a        
mantuirii. 
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