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Iubirea este un lucru foarte mare, este Hristos
Însuși. El ne-a iubit până la a se jertfi pentru noi. Să
ne iubim și noi unul pe altul cu iubire jertfelnică. O
asemenea iubire cere silire de sine, precum spune
și Evanghelia despre Împărăția cerurilor că silitorii
o răpesc pe ea (Matei 11, 12). Începutul căii noastre
către Dumnezeu trebuie să fie o neîncetată silire
de sine.
La două lucruri, mai mult decât la toate
celelalte să luăm aminte, pe care le socotesc și cele
mai trebuincioase pentru viețuirea în obște, dar
și pentru viața de familie: Ascultarea și Smerenia
reciprocă, care să vină din inimă și care schimbă
vechea dispoziție sufletească a omului.
Cuviosul Antim Aghiananitul

Icoană zugrăvită de Marios Pelelis

Troparul, glasul al 3-lea

Cu toată cinstirea să-l lăudăm pre Antim
Cuviosul, care în vremea noastră, ca o nouă stea a
răsărit în Muntele Athonului, lumina Ortodoxiei
arătând, vasul cel strălucitor al harului, floarea
neîndoielnică a curăției purtând, cu dragoste
strigând lui: Cela ce cu îngerii te veselești, pururea
roagă pre Hristos pentru noi!
Condacul, glasul al 4-lea

Pre prealuminatul și însuflatul ascet al
Sfântului Munte, pre floarea pustiei cea nou sădită
și bine-înmiresmată a Marelui Schit al Sfintei Ana,
pre lucrătorul liniștirii și al trezviei să-l cinstim,
cu dragoste strigându-i: Bucură-te, în-Duhulînțelepte, Cuvioase Antim!
Pripeală

Pre monahul ce păzit-a poruncile Domnului și
pre luceafărul călăuzitor al faptelor dragostei, pre
însuși dreptarul Părinților, de-Duh-purtătorilor,
care de curând luminat-a în Muntele Athonului,
întru cântări să-l prăznuim pre Cuviosul Antim!

Cuvânt înainte
Vremea noastră este o vreme de apostazie de
la voia lui Dumnezeu. Este veacul neascultării,
al împărăției egoismului și desfrânării, al plăcerii
păcătoase, al necredinței, al câștigului ușor, al
intereselor. Însă și în această vreme, ca în oricare
alta, Dumnezeu are oamenii Săi, oameni al căror
cuvânt este dres cu sare (Coloseni 4, 6), care,
prin cuvântul lor, dau „gust” mediului din jurul
lor și întregii societăți. Să nu uităm de cuvintele
Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani:
Acolo unde s-a înmulțit păcatul, a preaprisosit
harul (Rom. 5, 20). Simțim acest har ce se pogoară
peste oameni din înălțimile cele cerești ca roua
Ermonului, îndeosebi în timpurile acestea în care
oamenii iubesc păcatul. Harul acesta i-a însuflețit
pe bărbații sfinți contemporani cu noi care, prin
cuvântul și prin faptele lor, au întărit credinţa și
au proslăvit numele mai presus de tot numele al
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se cuvine să
pomenim aici câteva personalități nevoitoare
dăruite cu harul prorociei și al străvederii:
Părintele Iacov Tsalikis din Evvia1, Părintele
Canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 2017, având
zi de pomenire pe 22 noiembrie (n. ed.).
1

Porfirie Bairaktaris2 din Attica și Părintele Paisie
Aghioritul3; înțelepții misionari: Amfilohie Makris
din Patmos și Filothei Zervakos din Paros, bunul
levit Dimitrie Gagastathis din satul Platanos,
Trikala; Părinții duhovnicești din orașe: Epifanie și
Agatanghel din Atena, Athanasie din Amarousion
şi Simon din Penteli. Trebuie să-i pomenim și pe
Părinții învățați și însuflați de Duhul Sfânt: Ioil din
Kalamata și Gherasim de la Sfânta Ana Mică; și, în
sfârșit, pe Părinții duhovnicești isihaști din Sfântul
Munte: Iosif Spileotul, Efrem Katounakiotul,
Gavriil Dionisiatul şi Antim Aghiananitul.
Toți aceștia s-au arătat sălaşuri ale faptelor
bune și miresme bineplăcute ale Preasfântului
Duh, de la care au primit har ca să povățuiască
sufletele turmei creștinești celei vii. Toate
aceste personalități, împreună cu multe altele
cunoscute și necunoscute, sunt darul Domnului
către societatea contemporană. Ei sunt aluatul
care dospește frământătura cea puțină a obștii
credincioșilor evlavioși ai Bisericii.
Bătrânul Antim avea multe haruri ale Duhului
Sfânt, dar le tăinuia cu băgare de seamă. Se
deosebea prin smerenie, prin blândețe, prin
iubirea lui nemărginită, virtuți cu care fusese
înzestrat după multe lupte și aspră nevoinţă.
Trecut în anul 2013 în rândul sfinților de către
Patriarhia Ecumenică cu numele de Sfântul Cuvios Porfirie
Kavsokalivitul și având ziua de prăznuire pe 2 decembrie (n.
ed.).
3
Canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 2015, cu zi
de pomenire pe 12 iulie (n. ed.).
2

Era prevăzător, feciorelnic, cu dreaptă-socotință,
iubitor de străini, Părinte plin de dragoste, care se
deșerta pe sine ca să umple sufletele celorlalți și
ale fraților lui din obște, în care Îl vedea pe Însuși
Domnul nostru, Care a zis: Pentru că ați făcut unuia
dintr-aceşti frați ai mei preamici, mie mi-ați făcut
(Matei 25, 40). Atunci când toți deznădăjduiau
din pricina încercărilor și a dificultăților pe care
le întâmpinau, el avea desăvârșită încredere
în Dumnezeu și rămânea liniștit. Lua mâna
vizitatorilor săi și le număra bătăile inimii.
Devenea una cu aceștia, împărtășindu-le din
blândețea și din pacea lui.
Ceea ce-l caracteriza mai cu seamă pe Bătrânul
Antim era inima lui rugătoare. Avea darul dreptei
povățuiri, dar și cunoștințe multe și felurite, pe
care le descoperea nu ca să fie admirat de ceilalți,
ci ca să-i atragă și să-i odihnească și pe cei mai
pretențioși și mai dificili dintre ascultătorii săi.
Toți îi prețuiau cuvintele, iar harul lui Dumnezeu,
care sălășluia în el, descuia inimile celor care îl
lepădaseră pe omul cel vechi (Coloseni 3, 9) și,
astfel, înnoiți, porneau pe calea vieții celei noi în
Hristos.
Adâncimea duhovnicească a Bătrânului Antim
și bogăția înțelepciunii lui sporiseră odată cu
experiența lui ascetică și se vădeau în felul în care
înfrunta diferitele împrejurări. Toți îi admirau
curăția feței cu ochii strălucitori, încordarea și
trezvia, felul liniștit și drept în care reacționa în
toate situațiile, precum și răspunsurile întot
deauna potrivite, presărate cu ziceri din Sfinții

Părinți ai Bisericii, din vechii filosofi și cu pasaje
din Scriptură. Era o pildă de urmat pentru igumeni,
monahi și mireni.
Cartea de față vrea să întărească faptul că Iisus
Hristos ieri și astăzi același este, și în veci (Evrei
13, 8), înfățișând marea personalitate nevoitoare
a „înțeleptului” și „de-Dumnezeu-purtătorului”
Bătrân Antim, așa cum a fost numit de către alți
Părinți Aghioriți contemporani, ei înșiși înțelepți
și purtători de Dumnezeu. Vreme de un an am
cercetat diferite persoane care l-au cunoscut
pe fericitul Bătrân sau care au avut experiențe
minunate legate de el. Cu „antenele” noastre
slabe și cu micile noastre puteri, am adunat și
am documentat câteva dintre ele. N-am luat
seama la osteneli, ci am alergat în toată Grecia să
strângem precum albinele nectarul cel mai dulce
al întâmplărilor și al minunilor Părintelui Antim.
Am mers fie singur, fie însoțit sau îndrumat de
Părintele Heruvim, urmașul Bătrânului la Chilia
Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Schitul
Sfintei Ana. Toate acestea arată, fie și în parte,
cine a fost fericitul Bătrân, care a viețuit cu
întreagă‑cugetare și cu dreptate şi cu bună-cinstire
(Tit 2, 12), curățindu-se pe sine și făcându-se
bineplăcut lui Dumnezeu și aproapelui său.
Dr. Haralambie M. Bousias
Ianuarie 2000

Semne minunate
Luminat de Dumnezeu și smerit
Un copilaș din Salonic suferea de insuficiență
renală. Mergea constant să facă dializă și își
petrecea viața în durere și în chin. Părinții lui,
oameni evlavioși, erau zdrobiți. Nu puteau răbda
să-l vadă pe copilul lor suferind. Tatăl i-a dat de
bunăvoie propriul rinichi, ca fiul său să trăiască.
Din nefericire, organismul pacientului a respins
transplantul și el a slăbit și mai mult. Astfel că a
trecut iarăși pe lista de așteptare, dar nu găseau un
donator nicăieri. Deznădăjduită, mama s-a adresat
Părintelui Antim și, explicându-i la telefon cu
lacrimi situația lor, a primit un răspuns. Părintele
însuși vorbea, dar cuvintele lui erau cerești. Harul
dumnezeiesc a deschis buzele smeritului Antim,
ca să spună: „În curând, se va găsi un donator. Se
va găsi în Franța.” Mama, nedumerită de răspunsul
Bătrânului, a îndrăznit să întrebe: „De unde
știți, Părinte Antim?” Îndată a primit răspunsul
nevoitorului, care se păzea de slava de la oameni
ca de cursele urâtorului de bine: „Asina lui Valaam
a vorbit (Numeri 22, 28).”
Într-adevăr, peste puțină vreme, s-a găsit un

donator în Franța și copilul, trecând primejdia,
trăiește astăzi o viață normală.

Ești fata lui Vasiliki
Fata de zece ani a doamnei Vasiliki Kakouri
îl vedea pe Bătrân pentru întâia oară la Schitul
Sfinților Arhangheli din Virona. I se părea că
Bătrânul strălucea, că era scăldat într-o lumină
strălucitoare. Nu greșea. Ochii ei foarte limpezi, pe
care nu-i întinase păcatul, puteau să vadă lumina
nefăcută, lumina care-i umple pe Sfinții Bisericii
noastre. L-a salutat, sfioasă cum era, și el, fără să
fi văzut-o vreodată, i-a spus: „Vino, fiica mea! Nu
ești tu fata lui Vasiliki?”

Putea să vadă în spatele clădirilor
Electricianul Themistocle Katsoulis tocmai se
apropia de poarta Schitului Sfinților Arhangheli
din Virona. Bătrânul ședea pe banca din spatele
bisericii și vorbea cu un vizitator. Poziția bisericii
făcea imposibilă vederea porții de la intrare.
Părintele Antim însă putea vedea și mai departe.
Privirea lui trecea prin ziduri, așa cum trec razele
X prin trupul unei persoane. La un moment dat,
Bătrânul, adresându-se celui cu care vorbea, i-a
spus: „Mergi să mi-l aduci pe omul care intră acum
pe poartă. Am nevoie de el.”

Să vină cealaltă femeie!
Două prietene, dintre care una era chinuită
de un diavol, au venit la Schitul din Virona, unde
Părintele Antim ținea cuvântări duhovnicești. De

cum au intrat pe poartă, femeia îndrăcită a dat
înapoi. O împiedica sfințenia locului, ca odinioară
pe Sfânta Maria Egipteanca, înainte să-și înceapă
nevoința cea îngerească. Cealaltă femeie s-a
apropiat de Bătrân, care se afla în biserică și nu
putea să vadă afară. A făcut o mică plecăciune
înaintea lui, dar înainte să vorbească, Bătrânul i-a
zis: „Cheam-o la mine pe cealaltă femeie care a
venit cu tine. Vreau s-o văd. E vrednică de atenția
noastră, fiindcă e chinuită de șarpele cel rău dintru
început, care i-a îmboldit spre păcat pe părinți
noștri, Adam și Eva.”

Veți avea un copil!
Domnul Mihalis Vekris s-a spovedit Bătrânului
împreună cu un prieten de-al meu și i-a spus
problema cu care se confrunta. Voia să aibă un
alt copil, dar Dumnezeu nu-i încuviința dorința.
Bătrânul, văzând curăția motivelor și a credinței
lui, i-a zis: „Încercați din nou și mă voi ruga să aveți
un copil. Cel care a dezlegat legăturile sterpiciunii
Elisabetei și i l-a dăruit și ei și nouă pe cinstitul
Înainte-Mergător, Cel care a prefăcut pântecele
neroditor al Sfintei Ana, ocrotitoarea Schitului
nostru, ca să ne-o dăruiască pe Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, care este mai cinstită
decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare
decât serafimii, El va auzi și cererile noastre.”
Un an mai târziu, cei doi soți smeriți, cu harul
lui Dumnezeu și cu rugăciunile Bătrânului Antim,
au primit mult doritul copil.

Sfaturi părintești practice
Să nu-l pomenim la Liturghie!
Un tânăr s-a sinucis. Zdrobite de durere, rudele
lui s-au adresat Bătrânului cu rugămintea să-l
pomenească, ca sufletul lui să afle milă. Bătrânul
a răspuns strict, dar și cu înțelepciune: „Să nu-l
pomenim la Liturghie! E mai bine pentru sufletul
lui. Când Mult-milostivul Dumnezeu va vedea că
nu-l cinstim, El Însuși va avea milă de tânăr, dar
dacă îl cinstim noi, tânărul nu va afla milostivire
la Dumnezeu. Mai mult, ceilalți trebuie să evite
exemplul lui văzând că Biserica nu îl primește nici
mort. Sinuciderea este egală cu hula împotriva
Duhului Sfânt, păcat care rămâne neiertat, după
cuvântul Domnului nostru: Pentru aceasta zic vouă:
Tot păcatul și hula se va ierta oamenilor, dar hula
împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta oamenilor. Şi
oricine va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se
va ierta lui; dar celui ce va zice împotriva Duhului
Sfânt, nu se va ierta lui nici în veacul de acum, nici în
cel viitor (Matei 12, 31-32).”

Să nașteți copii!
„Să aveți întotdeauna mare răbdare în greu
tățile vieții. Nu putem face nimic singuri. Domnul

Însuși ne încredințează de acest cuvânt, când
zice: Fără mine nu puteți face nimic (Ioan 15, 6).
Suntem uneltele lui Dumnezeu și depindem de
El. Așa cum atunci când vrem ceva, Îl rugăm pe
Dumnezeu să ni-l dea, la fel și când El vrea să ne
dea ceva, trebuie să-l primim și să-I mulțumim.
Să nu vă păziți, ci să nașteți copii4! Astfel, vă veți
arăta încrederea în Dumnezeu, care, bineînțeles,
va răsplăti ostenelile voastre.”

Astăzi e ziua soțului tău
Doamna Elena Papada a luat dulciuri și a
venit la Schitul din Virona ca să-l servească pe
Bătrânul Antim pentru ziua de nume a soțului
ei. Era praznicul Prorocului Ilie (20 iulie) pe noul
calendar. Bătrânul le-a primit și i-a făcut urări cu
reținere. Însă, după treisprezece zile, i-a vizitat casa
și i-a dat anafură de la Dumnezeiasca Liturghie pe
care o săvârșise în acea zi. „Astăzi este Prorocul
Ilie”, i-a spus și a felicitat-o din inimă pentru ziua
soțului ei. Era un aghiorit adevărat, fără fanatism,
dar cu o viziune bisericească dreaptă.

Dumnezeu face din apă lapte
„Ai osteoporoză”, i-au spus medicii unuia dintre
pacienții lor. „Să bei mult lapte!”, i-au recomandat.
Acest suflet evlavios i-a cerut Bătrânului să-i
îngăduie să bea lapte în Postul Mare, însă el
i-a răspuns: „Nu crezi că Dumnezeu poate și
Acest îndemn general se adresa, mai ales, creștinilor
care nu doreau să își întemeieze o familie, iar nu celor care
aveau deja copii (n. ed.)
4

să prefacă apa în calciu și în lapte5?” Astfel, cu
binecuvântarea lui, n-a întrerupt postul și starea
nu i s-a înrăutățit.

Veniți la mine, cel simplu și neînvățat?
Câțiva tineri care erau în grija duhovnicească
a Părintelui Epifanie Theodoropoulos, povățui
torul de suflete cel nerătăcit, au mers să caute
sfatul Părintelui Antim în legătură cu o problemă
personală serioasă. Acesta i-a întrebat discret ce
duhovnic au și, când a aflat că sunt povățuiți de
Părintele Epifanie, le-a zis zâmbind: „Aveți un
duhovnic sfânt și înțelept, aveți izvorul harului, și
voi veniți la mine, cel simplu și neînvățat?”

Fătul este copilul tău
Bătrânul cunoștea păcatele înainte să le
mărturisească cei ce veneau la el. Odată, un
tânăr a cerut să se spovedească. Părintele Antim a
clătinat din cap și i-a zis: „Ai lăsat-o pe soția ta să
facă avort. Ești deopotrivă vinovat de ucidere, de
uciderea copilului tău. Cum vei da ochii cu el în
cer, tu, ucigaș de copil, când te va numi tată?”

Păcatul cauzează tulburări psihologice
Un tânăr s-a închis în casă și era copleșit de
melancolie. Mama lui era îngrijorată. A alergat la
A nu se înțelege că acest caz particular de acum câteva
decenii se poate generaliza la nivelul întregii biserici. Aceste
fapte minunate s-au petrecut atât pentru ascultarea și
smerenia acelor credincioși, pe care noi astăzi le-am pierdut,
cât mai cu seamă datorită nevoințelor ultimei generații de
Sfinți din care a făcut parte și Cuviosul Antim (n. ed.).
5

Părintele Antim, la Schitul Sfinților Arhangheli,
și i-a dat hainele fiului ei să le binecuvinteze.
Când i-a explicat situația Bătrânului, acesta i-a
zis liniștit: „Copilul tău a păcătuit, iar păcatul
aduce melancolie și tulburări psihologice. Plata
păcatului este moartea (Romani 6, 23). Spune-i să
nu mai păcătuiască și îndată își va reveni.”

Pregătirea pentru moarte
La întrebarea cum trebuie să ne pregătim
mai bine pentru moarte, Bătrânul a răspuns: „Să
ne pregătim, ca să nu murim. Un proverb zice:
«Dacă mori înainte să mori, nu vei mai muri când
vei muri.» Pregătirea, care ar trebui făcută în
întreaga noastră viață, e cuprinsă în următoarele
patru lucruri: Să murim neîncetat față de păcat;
Să nu prindem îndrăzneală pentru orice bine pe
care ni l-am făcut nouă înșine ca să ne lăudăm
pe noi înșine; Oricât de mult am păcătuit, să
nu deznădăjduim; Să cunoaștem că Dumnezeu
îngăduie să păcătuim ca să ne smerim. Altfel nu
putem intra în Împărăția cerurilor.”

Iubirea pentru orfani
Părintele Antim a rămas mai întâi orfan de
mamă, apoi și de tată la o vârstă fragedă. Lipsurile,
suferințele, lipsa grijii materne și a căldurii familiei
i-au marcat inima sensibilă. De aceea, pe cât putea,
le arăta orfanilor o compătimire deosebită. Odată,
când a aflat că în Livadia era un orfelinat numit
„Tabitha”, care îi aduna pe orfani și care plinea cu
iubirea lui Hristos lipsa familiei, a fost adânc mișcat.

Ce putea să le ofere Antim cel sărac? El însuși era un
iubitor al sărăciei în Hristos și nu avea bani. Putea
să le dăruiască iubirea lui și rugăciunea neîncetată
către Domnul nostru, Ocrotitorul orfanilor și al
nevoiașilor. Voia însă ca iubirea lui să fie însoțită
și de ceva tangibil. Lucrul lui de mână era pictura
de icoane. S-a gândit: „Le voi picta o icoană, le voi
trimite o icoană a Sfintei Tabitha (25 octombrie)
cea milostivă, sfânta din Iopa care era plină de fapte
bune și de milosteniile pe care le făcea (Fapte 9,
36).” Icoana aceasta le-a făcut o bucurie deosebită
orfanilor și împodobește până astăzi bisericuța
orfelinatului.

La ce trebuie să ia aminte
monahul cu viață de obște
Bătrânul obișnuia să spună: „Două lucruri,
pe lângă celelalte, socotesc că sunt mai necesare
pentru cei care viețuiesc în obște: ascultarea față
de Bătrân și față de frații mai mari și smerenia care
purcede din inimă și preface vechea dispoziție
sufletească a omului. Veți dobândi Împărăția
cerurilor ca fii ai ascultării (I Petru 1, 14) și ai
smereniei.”

De ce mă condamnați?
Odată, vremea foarte rea l-a silit pe Bătrânul
Antim să rămână peste noapte în Mănăstirea
Grigoriou. Părinții mănăstirii n-au pierdut prilejul să
se adune în sinodikon, cu binecuvântarea igumenului
lor, și să asculte cuvintele pline de înțelepciune ale
Bătrânului. Însă, ceea ce i-a impresionat cel mai mult

pe Părinți a fost ascultarea pe care o făcea la orice îi
cereau. Răspundea mereu: „Să fie binecuvântat.”
Îl întrebau: „Poate v-am obosit, Părinte?”, iar
el răspundea: „Iertați‑mă că v-am deranjat cu
prezența mea.”
I-au mulțumit pentru cuvintele lui ziditoare de
suflet și Bătrânul le-a răspuns sincer și spontan:
„Iertați-mă, Părinților, pentru prostia și pentru
îndrăzneala mea.”
L-au pus să stea pe scaunul igumenului din
sinodikon. El a făcut ascultare, dar cu smerenie și
cu glas scăzut i-a întrebat: „Părinților, de ce mă
condamnați?”

Purtarea față de semenii noștri
ne va mântui
„Mântuirea nostră este înainte de toate lu
crarea bună-plăcerii lui Dumnezeu. El voiește
ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința
adevărului să vină (II Timotei 3, 7). Dumnezeu nu
este părtinitor, îi miluiește pe toți, dar îi mântuiește
pe ortodocșii credincioși, pentru că au Botezul
cel adevărat și învățătura cea adevărată. Dacă ne
dorim mântuirea, trebuie să păzim poruncile, care
ne spun clar că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu
și pe om. Evanghelia spune: De va zice cineva că:
iubesc pe Dumnezeu, și îl urăște pe fratele său,
mincinos este; pentru că cela ce nu-l iubește pe
fratele lui pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care
nu L-a văzut, cum poate să-L iubească? (I Ioan 4,
20). Deci mântuirea noastră depinde de purtarea
pe care o vom avea față de ceilalți oameni.”
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Schitul Sfânta Ana, cel mai vechi și mai important schit din Muntele
Athos. Câteva chilii din jurul kiriakonului, detaliu.

Chilia Intrarea Maicii Domnului în Biserică a Obștii Teofililor, Schitul
Sfânta Ana. Obștea Teofililor, întemeiată în anul 1860 de Bătrânul Teofil
Aghiananitul (1798-1918), este una dintre cele mai cunoscute din istoria
schitului, alături de Obștea Kartsoneilor și Obștea Volioților.

Icoana Sfintei Ana pictată în anul 1933 de către Obștea Teofililor în stil
iconografic neoclasic athonit.

Copie după icoana făcătoare
de minuni Intrarea Maicii
Domnului în Biserică, a
hramului Chiliei Teofililor.
Icoana originală a fost adusă
de la Ierusalim de către
Bătrânul Teofil Aghiananitul
și se cinstește în paraclisul
Chiliei.

Icoana făcătoare de minuni
și talpa piciorului stâng ale
Sfintei Ana, care se află în
kiriakonul Schitului.

Chilia simplă a Cuviosului Antim Aghiananitul, martora multor
experiențe dumnezeiești, așa cum se păstrează astăzi la Chilia Teofililor.

Proschinitarul (gr. „loc de închinare”) din curtea Chiliei Teofililor, în
care se află icoana Cuviosului Antim rugându-se Maicii Domnului și o
candelă, care arde zi și noapte înaintea ei.

Alte cărți în colecția de Vieți ale Sfinților:
Simon Monahul, Sfântul Nichifor Leprosul,
făcătorul de minuni (1890-1964)
Arhimandritul Heruvim G. Apostolu, Sfântul
Gherman de Alaska: Viața. Slujba. Paraclisul.
Acatistul
*** Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului:
Viața. Minunile. Slujba. Paraclisul. Acatistul
Preotul Ioannis Kalaidis, Viața mea cu Sfinții
Rafail, Nicolae și Irina. Minunile, sinaxarul și
acatistul lor.
Costas Papagheorghiu, Cuviosul Sava Cipriotul
(1909-1985)
*** Sfântul Gavriil Georgianul, cel nebun
întru Hristos (1929-1995). Viața. Mărturii.
Învățături. Minuni
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făcătorul de minuni (1867-1934)
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