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 Rodica-Stefania : 

Date: September 25, 2008 

 

Anul trecut, m-am hotarat sa citesc acatistul sf. Fanurie, timp de 40 de zile, pana la ziua sfantului 

(27 . August). Ziua mea de nastere fiind 26 august . 

Am fost plecata pe 26 august la biserica, si cand am venit, am gasit un aviz, de la posta, fusese posta, la 

mine acasa si nu m-a gasit si ma avizase, sa merg a doua zi, la posta, ca aveam niste bani de luat. 

Nu stiam ce era, de la cine. Si am primit 3.000.000 lei, am fost premiata, cu premiul 1, la un concurs la 

care am scris, cu multe luni in urma . 

Parca asa a vrut sfantul , ca sa nu fiu acasa, si sa primesc banii in ziua lui de sarbatoare. 

Asta era drept multumire ca am citit, cu mare credinta cele 40 de zile, acatistul sfantului. 

Mi-am cumparat o icoana, pe care mi-o doream, care este si pe coperta unei carticele, pe care am copiat-

o, si o citeam seara de seara . 

Imi pare rau ca nu am facut niciodata acele turte, si placinta, sa fi dat de pomana, ca sa fie, asa cum a vrut 

sfantul. 

Doamne ajuta ! 

 

 Radulescu Alina : 

Date: October 28, 2008  

 

Sfantul Mare Mucenic Fanurie este cu adevarat un facator de minuni.Oameni buni,face adevarate 

minuni!!Eu m-am rugat din tot sufletul si am ascult acatistul cantat de Marian Moise.O liniste si bucurie 

sufleteasca ma inunda ,spor si liniste ce am avut in tot acest timp de cand il ascult nu va pot spune 

 

  CRISTINA : 

Date: March 10, 2009  

 

Am facut rugaciunile Sf. Fanurie pentru fratele meu cu scopul de a-si gasi serviciu. M-am rugat si 

pentru mine, pentru o casatorie buna. Am facut noua zile painisoare, in afara de zilele de sarbatoare, ca e 

pacat sa framanti, le-am dat saracilor care imi ieseau in cale.Nu a durat mult si fratele meu a gasit serviciu 

si de atunci lucreaza, dar pentru ca eu nu eram ferm hotarata pentru casatorie, de frica, nu am primit 

pentru mine raspuns. Asa am citi, ca sfantul nu ajuta atunci cand ai sufletul indoit, cand esti lipsit de 

nadejde.Dupa ce fratele meu a gasit de serviciu, am facut o paine mai mare si am dat drept multumire. 

Cand dai cele noua painisoare, zici in gand “in numele mamei Sf. Fanurie, pentru iertarea pacatelor”. La 

ultima paine, mai mare, multumesti sfantului si lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Painea trebuie 

framantata de mainile tale ca jertfa, nu cumparati gata facuta in comert. 

Doamne ajuta! Nu este nicio superstitie. Va veti convinge. 

Despre Sfantul Fanurie am aflat dintr-o carticica pe care am primit-o de la un preot. 

Eram mic, si mama mea era internata la o clinica de cardiologie. Venind de la scoala am aflat 

de la o doamna ca mama va trebui sa fie operata pe cord. M-am speriat foarte tare si mergand 

acasa am citit acatistul acestui sfant mucenic. Mare mi-a fost bucuria cand tatal meu s-a intors 

si el acasa si mi-a spus ca doamna ce-mi spuse vestea despre operatia mamei ar fi inteles 

gresit. Sunt convins insa ca tamaduirea aceasta a fost o minune savarsita de Dumnezeu la 

rugaciunile Sfantului Fanurie.  

  Maria : 

Date: March 12, 2010 

 

Buna ziua, eu l-am cunoscut pe Sf. Fanurie prin mama mea, eu sunt de ceva timp in Spania si 

cumm e la inceput nu gaseam serviciu, munceam la cules masline si era destul de greu, asa ca mi-a spus 

mama sa citesc acatistul Sf Fanurie. Asa am facut si dupa ce am terminat cele 9 zile am gasit un serviciu f 

bun, unde lucrez si la ora actuala. Multumesc lui Sf Fanurie ca a avut mila si de mine. 
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  Cristina : 

Date: May 10, 2010 

 

Am sa va spun si eu in cateva randuri cat de mult ma ajutat Sfantul Fanurie. Anul trecut in 

octombrie am inceput sa fac turtele si sa citesc acatistul Sfantului Fanurie (nadajduiam ajutor pentru sotul 

meu, pentru servici), asa ca dupa ce am citit pe site-uri diferite articole despre Sfantul Fanurie si am vazut 

cat de mult ajuta acest Sfant celor care isi pun nadejdea in el. Dupa o luna si jumatate minunea s-a 

intamplat, asta fiind la inceputul lui decembrie, sotul meu primind un email prin care i se instiinta ca era 

selectionat pentru job. Nici nu va pot spune cat de mare a fost bucuria. 

Multumesc din tot sufletul meu de pacatoasa, Sfantului Fanurie pentru ajutorul dat. Sper ca in continuare 

Sfantul Mucenic Fanurie sa fie langa familia mea si sa ne ajute. 

P.S. Mare speranta mi-am pus in aceste cuvinte, citate din viata Sfantului Fanurie (cititi viata Sfantului 

este cu adevarat miscatoare). 

“Sfantul Fanurie a cerut atunci voie sa-si faca ultima rugaciune si s-a rugat astfel: Doamne, Dumnezeul 

nostru, Cel ce ai miluit pe acestia care au facut plangere si strigare, fa ca tot cel ce va face o turta cu ulei 

si zahar, sau o placinta si o va da saracilor sa fie ascultat in orice durere dreapta va avea. Aceasta zic sa 

fie pentru iertarea pacatelor mamei mele, care a murit pacatoasa.” Si atunci s-a facut tunet din cer si s-a 

auzit glasul Domnului astfel: fie FANURIE DUPA CUVANTUL TAU SI TOT CEL CE TE VA 

CHEMA PE TINE IN AJUTOR SA FIE ASCULTAT DE MINE SI TU VEI FI AJUTORUL CELOR 

DIN NEVOI”. 

 

  Larisa : 
Date: May 25, 2010 

 

Am simtit ajutorul Sf Fanurie mai repede decat credeam…Am aflat de Sf Fanurie de la mama 

mea…Sotul meu era era angajat de 3 luni la un loc de munca foarte bun..precizez ca de 1 an jumate 

cautam de munca dupa ce venisem din italia..dupa 3 luni avea prelungirea de contract si el inca nu avea 

autorizatia iscir dar nu ne facusem probleme.Cu cateva zile inainte l-a sunat doamna de la resurse umane 

sa-i spuna ca este o problema la dosar ca nu are inca autorizatia ceea ce insemna ca sunt toate sansele sa-l 

dea afara…Cum am aflat(era vineri)sambata m-am apucat sa citesc acatistul si sa fac turtitele…dupa ce 

am dat prima turta m-a sunat sotul meu sa-mi spuna ca a vb cu doamna aceea care a venit la el si i-a spus 

ca nu crede totusi ca este o problema atat de mare…nu mi-a venit sa cred ca si-a schimbat parerea de la o 

zi la alta…iar luni cu cateva zile inainte sa trebuiasca sa-i prelungeasca contractul,acea doamna la chemat 

in birou pe sotul meu sa semneze prelungirea spunandu-i ca l-a chemat mai repede pentrru a nu-l mai tine 

in emotii…deci practic Sf mi-a asculatat rugaciunea dupa 2 turtite.. 

Am contiunuat sa fac cele 9 turte,a fost cam greu in cautarea celor carora sa le-o dau dar Sf intotdeauna 

mi-a scos un om in cale…Intr-o zi pe cand cautam disperata pe cineva si nu gaseam m-am rugat in gand 

Sfantului sa gasesc pe cineva,o femeie de varsta mamei mele,imbracata bine si curat,foarte blanda,m-a 

oprit si mi-a cerut 50 de bani…mi-au dat lacrimile nu-mi venea sa cred …i-am dat acei banuti si turta,nu 

va sun cat mi-a multumit…am stiut ca Sf a trimis-o la mine:)de fiecare data asa s-a intamplat atunci cand 

trebuia sa dau turtita 

Va spun din inima si suflet chiar daca m-am lungit atat…CREDETI CU TARIE si veti primi degraba 

ajutorul… 

 

  ANDREEA : 

Date: March 19, 2011 

 

Doamne ajuta!de curant am aflat si eu, pacatoasa de preaminunatul SF Mucenic Fanurie…eu am o 

problema sentimentala,datorita careia sufar foarte mult!Am citit o singura data acatistul Sf fANURIE SI 

POT SA SPUN CU MANA PE INIMA ca a doua zi,ca printr-o minune,am primit o veste de la fiinta 

draga(nu am stiut nimic de el de aproape 2 luni).Poate nu este ceva foarte important,insa pentru mine 

credeti-ma ca este o adevarat minune.Astazi,voi face si eu turtitele acestui Sfant si cred cu toata taria 

mea,ca ma va ajuta!Rugati-va cu toata increderea si nu va dura mult timp pana cand minunile vor fi de 

partea voastra!amin! 
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  Brindusa : 

Date: April 10, 2011 

 

Si pe mine m-a ajutat Sf Fanurie acum 2 ani cu un imprumut de care aveam mare nevoie si nu 

reuseam la nici o banca.Am facut 9 gogosi si la urma am facut o prajitura..respectind reteta de baza 

ulei,faina si zahar si am dat-o la copii. 

Acum Dumnezeu o sa ne daruiasca un baietel pe care noi ne-am gindit sa il cheme Fanurie ca nume de 

botez. 

Doamne ajuta! 

 

 Anonim : 
Data înregistrării: 05.05.2007 

Locaţie: Timisoara Romania 

 

Ce mult adevar cuprinde chiar titlul ! SFANTUL MARE MUCENIC FANURIE, grabnic ajutator 

celor ce-l striga si-i cer ajutorul. 

Afirm cu tarie acest lucru, deoarece acum 5 ani cand fiica mea era insarcinata si din pacate problemele de 

greata nu au disparut nici macar cand a miscat bebelusul, de cate ori se simtea rau, citea cu sarg, acatistul 

Sfantului Mare Mucenic Fanurie si se linistea. De atunci, ne inchinam cu totii in fata icoanei Sfantului 

inclusiv nepotelul nostru drag, BOGDAN, care pe 25 septembrie 2008 va implini 4 anisori. Are mare 

evlavie la Sfantul Fanurie, la Sfantul Grigorie Decapolitul, la Sfantul Nicolae si nu in ultimul rand la 

Maica Domnului si la Tatal Ceresc. 

Noi am simtit ajutorul Sfantului ; sa ajute bunul Dumnezeu, Maica Domnului si toti sfintii dragi, pe toata 

lumea care striga dupa ajutor. Trebuie doar sa-i rugam iar ei imediat ne sar in ajutor. DOAMNE AJUTA! 

cu mult drag, 

 

   AndreeaTatiana: 

 

Buna...prin aceleasi intamplari "accidentale" am trecut si eu cu Sfantul Fanurie...si asa te umplii de 

bucurie cand mai descoperi cate ceva despre un sfant...defapt se descopera El tie...eu l-am cunoscut pe 

Sfantul Fanurie printr-o clienta care mi-a lasat o painica pentru mama sfantului...apoi am fost curioasa si 

am mai aflat cate ceva despre sfant de pe net...au urmat conversatii cu oameni care mi-au mai povestit 

fiecare despre sfant...apoi o sora m-a adaugat la adresa ei de mess si asa sfantul Fanurie mi-a adus o 

prietena pe care nici nu o cunosc din vedere...am primit iconita cu Sfantul cu painicile...am facut 

painicile..apoi am descoperit ca pe calendarul de acasa cu icoane cu toti sfintii Sfantul Fanurie este sub 

Sfantul Pantelimon..Sfantul Pantelimon are sfinte moaste la Biserica la care merg...sa mai continui?!..m-

am rugat la Sfant pentru mama sa se casatoreasca religios...inca nu s-a intamplat asta..dar totusi lucrurile 

au evoluat spre aceasta...mama mea angajandu-se, lucrurile se vor linisti si cu ajutorul lui Dumnezeu si al 

Sfantului Fanurie se vor implini spre mantuirea celor in cauza...pentru mine m-am rugat la Sfantul pentru 

o casa a mea...lucrurile s-au miscat si aici..am facut acatistul 40 zile..am dat painicile..acum ceva imi 

spune sa mai am rabdare, putina..si pe cat posibil sa dau jertfa pentru ceea vce vreau..am nadejde ca 

Sfantul ma va ajuta...si mai cred ca Sfantul vrea sa facem cunoscute aceste minuni care ni se 

intampla..altii le numesc coincidente..eu am simtit mangaierea, raspunsurile. Am reusit si am pictat si 

icoana Sfantului cu painicile in mana..cred ca Sfantul isi doreste f mult sa fac si acea icoana cunoscuta 

:)...trebuie sa dam si noi daca vrem sa primim nu?!..aveam o presimtire asa, un sentiment ca trebuie sa 

scriu lucrurile astea,,Sfantul m-a ajutat sa le pun aici...Multumesc!..Numai bine!.. 

 

  Anonim : 

10 august 2009 

 

As vrea sa va spun si eu povestea mea si minunea savarsita de Sfantul Fanurie. 

Totul a inceput cu dorinta sotului meu de a ocupa un post "sus pus" intr-o alta tara. Citeam acatistul 

Sfantului Fanurie si in acelasi timp am facut si turtitele (asta intamplandu-se in luna octombrie 2009)timp 

de 9 zile cu o zi intrerupere atunci cand a fost duminica. Nu a fost usor sa incep sa le prepar, caci aveam 

indoieli ca nu-mi ies. Am facut prima turtita, dar ma gandeam ca nu o sa gasesc vreun sarac sa i-o 
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daruiesc (caci vremea era foarte ploiasa si rece). Am plecat, iar pe drum ma rugam sa intalnesc pe cineva 

intr-adevar care ar fi avut nevoie sa manance ceva. Am mers spre piata, aducandu-mi aminte ca de obicei 

era o batranica care astepta ceva de pomana. Am intalnit-o i-am dat turtita impachetata (era inca calduta 

cand am scosa din geanta)si ea imi spune: "de cand te astept". Asta m-a miscat foarte mult, mi-au dat 

lacrimile. Am continuat, am mers in fiecare zi si am dat de pomana. Dupa vreo trei saptamani de cand 

terminasem cu turtitele sotul meu primeste mail, ca a fost selectat pentru interviu. Bucuria a fost 

nemarginita. A fost la interviu si a fost si selectat ca fiind cel care trebuie sa ocupe postul (interviul avand 

loc in ianuarie, si raspunsul dupa interviu, in februarie) 

Asa ca cei care au o dorinta sa nadajduiasca in ajutorul Sfantului Fanurie, ca-l vor primi cu siguranta. 

Multumesc Sfantului Fanurie pentru ajutorul dat. 

 

 Elena-Bucuresti 
15 februarie 2010   

 

Dragii mei, 

Auzisem de minunile Sf. Fanurie si-mi puneam mari sperante in el, dar pana nu m-a ajutat n-am crezut in 

totalitate. 

Ca si ceilalti sfinti, lucreaza numai daca te increzi in lucrarea si minunile lui. Eram intr-un impas mare, 

inglobata in datorii, se apropia si ziua mea si ma gandeam ca numai o minune a Sf.Fanurie si a lui 

Dumnezeu ma poate salva..si exact asa a fost! 

Am primit niste bani neasteptati care mi-au rezolvat problemele cel putin pentru moment! Sunt convinsa 

ca nu a fost o simpla intamplare! 

 

  Sfantul Fanurie, mare facator de minuni 
02.10.2010 Yolanda Badea 

 

Sunt nascuta chiar pe 27 august, dupa ce Sfantul Fanurie s-a aratat in vis bunicii mele pentru a o 

anunta ca peste doua saptamani (era inainte de termen) va avea o nepotica, pe vremea aceea neexistand 

echograf. Iar bunica mea, grecoaica si sotie de preot, Dumnezeu s-o odihneasca, a facut pentru mine 

ritualul cu turtitele de fiecare data cand viata mi se impotmolea intr-un fel sau altul si miraculos, de 

fiecare data am fost salvata. Tot miraculos viata mea avea sa fie salvata din multe momente care ar fi 

putut duce spre nenorociri pentru ca Sfantul Fanurie, nu stiu de ce, dar a vrut sa ma ocroteasca si asta a 

facut pana in ziua de azi cand sunt un om pe deplin implinit alaturi de familia mea. 

N-as fi vrut sa destainui toate acestea ca sa nu sune a lauda, dar mi-am zis c-ar fi pacat sa nu spun si la 

altii cat de minunat este acest Sfant care doar cu ritualul turtelor pentru mama lui face atatea minuni 

pentru cine crede cu adevarat! 

 

 Sfantul Fanurie vine intotdeauna cand il rogi! 
09.05.2011 S Madalin 

 

Buna ziua, Si eu am fost ajutat de Sfantul Fanurie, sfant al carui acatist mi-a fost dat spre citire de 

catre nasul meu, preot paroh. Incercam de multa vreme sa-mi gasesc un serviciu si nu reuseam. Bunica 

mea, Dumnezeu sa o ierte!, mi-a spus despre un preot cu har care ajuta oamenii si asa l-am cunoscut pe 

viitorul meu nas. El a fost cel care mi-a vorbit prima data despre Sfantul Fanurie si m-a sfatuit sa citesc 

acatistul sau si sa dau de pomana turtite/alte painici facute in casa. Sfantul este grabnic ajutator, pe mine 

personal m-a ajutat de 2 ori pentru gasirea unui job (tin minte ca pe 27 august 2008, de ziua lui, am fost 

dimineata la biserica Dichiu, unde se citeste saptamanal acatistul Sfantului, iar apoi am avut interviul final 

pe care Sfantul m-a ajutat sa-l trec cu bine). Mi-am adus aminte ca nu am marturisti inca "public" ajutorul 

sau, pentru folosul altora si acum vreau sa-mi indrept gresala! Rugati-va Sfantului Fanurie, Maicutei 

Domnului, Sfantului Mina, Sfantului Nectarie, Sfantului Nicolae, Sfintilor Arhangheli, sunt grabnic 

ajutatori si mijlocitori pe langa Preabunul Dumnezeu! Doamne ajuta! Madalin 

 


