
Dacă observăm conştient propria noastră 
viaţă, aproape că nu există clipă fără 
încercări, nu trece un an fără dureri sau 
pierderi, lacrimi şi suferinţe. Credinţa ce o 
avem, ne dă mângâiere, îndrăzneală, 
întărire, până la un oarecare grad de 
înţelegere. Dar ani întregi, 38 în cazul 
nostru, de dureri chinuitoare, părăsit de toţi 
cei dragi, şi în care nu mai găseşti şi 
întâlneşti inimă şi mână caldă mângâietoare? 
Apoi apare întrebarea: „Vrei să fii sănătos”? 
Cel bolnav nu deplânge durerile lui trupeşti, 
nu se victimizează, ci acuză suferinţa sin-
gurătăţii, a părăsirii de către toţi: „Doamne, 
nu am om”! Căci, cine ar fi putut sta alături 
de el 38 de ani? Oare câţi dintre noi nu pot 
exprima durerea şi neputinţa prin aceste 
cuvinte? Lumea noastră, egoistă, depărtată 
de Dumnezeu, concentrată asupra unei 
vieţi abundente, luxuriante, inumane, se 
mai apleacă asupra tristei constatări că 
fiecare nu are un om ca să-l sprijine, să-l 

Hristos ne oferă tuturor  
Harul său mântuitor

ajute, să-i arate calea vieţii, a binecuvântării, 
a Bisericii?

Iisus Domnul se apropie de cel bolnav, îi 
dă speranţă, îi dă putere, îl întăreşte, îi 
porunceşte şi pe bolnav îl vindecă. Şi astăzi, 
în multe locuri de suferinţă, Iisus Hristos 
Mântuitorul vine, rămâne unde este chemat 
prin rugăciune şi alege cea mai bună 
tămăduire, dând putere şi vindecătorului şi 
celui vindecat. Niciun medic nu a dat viaţă 
cuiva, ci doar o întreţine, îi atenuează du-
rerile, vindecă puterea sufletului celui 
suferind prin puterea lui Dumnezeu, Care 
dă puteri nebănuite şi dorinţa de viaţă. Când 
nu ne mai bucurăm de sănătate, atunci o 
putem preţui şi chiar întreba ce înseamnă 
să fii sănătos? Înseamnă să ştii să preţuieşti 
viaţa aceasta şi cea veşnică, să fii cel care ai 
puterea de a lucra, fără a fi nemulţumit, să 
ai îndrăzneala de a birui şi căuta viaţa 
alături de Dumnezeu şi de sfinţii Săi. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

Astăzi, în Duminica a 4-a după Sfintele Paşti, 
am ascultat cu toţii pericopa evanghelică  

de la Ioan cap. 5 în care ni se descrie suferinţa 
unui paralitic de la scăldătoarea Vitezda,  
care de 38 de ani spera în tămăduirea sa  

de boală, minune care s-a întâmplat prin 
bunăvoinţa şi iubirea milostivă  

a Mântuitorului Hristos. Bolnavul care suferea 
de atât de multă vreme, fără a avea om să-l 
arunce în scăldătoare, reprezintă omenirea 

Vechiului Testament, care aştepta un izbăvitor. 
Acesta a venit în persoana Mântuitorului Iisus 

Hristos, Vindecătorul şi Mântuitorul lumii.  
În locul unei singure scăldători vindecătoare, 

El va întemeia Biserica, având zeci de mii  
de locaşuri, izvor de vindecări pentru toţi  

cei ce intră prin apele Botezului,  
iar apoi vieţuiesc ca într-o adevărată  

Casă a Milei (Vitezda), de unde fiecare 
primeşte pe măsura credinţei şi a faptelor,  

tot ceea ce sufleteşte este necesar  
pentru viaţa de aici şi de dincolo. 

Slăbănogul părea resemnat cu situaţia 
lui. Trecuseră 38 de ani de când era 
bolnav. Decăzuse atât de mult încât 

era tot o ruină, tot o suferinţă. Nu mai 
trebuia nimănui şi nici el nu mai îndrăznea 
să mărturisească în ce mare măsură avea 
trebuinţă de cineva. Fiecare se gândea 
numai la sine însuşi şi ţinea să exploateze 
numai pentru sine momentul de graţie când 
apa era tulburată de înger. Cine să-i întindă 
mâna? Cine să-l ducă în spate până la apa 
din scăldătoare? Atunci vine Hristos, pe 
neaşteptate, şi-i oferă în dar harul Său: 
„Voieşti să te faci sănătos”?

Omului în general, lui Adam celui căzut, 
Hristos Mântuitorul îi oferă tot atât de 
simplu şi în mod absolut gratuit harul 
mântuirii. Fiecăruia dintre noi ni se prezintă 
până astăzi Hristos cu acest har mântuitor 
şi tămăduitor, cuprins de o milă fără de 
margini în faţa priveliştii jalnice a stării de 
anormalitate în care ne-a adus păcatul.
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Duminica a 4-a După paști
(Vindecarea slăbănogului de 

la Vitezda)
Sf. 9 Mucenici din cizic;  

Sf. cuv. MeMnon,  
făcătorul de minuni



Sfânta Pelaghia din Tars în Cilicia  
(sud-estul Asiei Mici) a trăit în timpul  

lui Diocleţian (284-305), sec. al III-lea, 
fiind fiica unor păgâni de vază.  

Auzind ea de Iisus Hristos de la nişte 
prieteni creştini, a crezut în El  

şi a hotărât să se păstreze fecioară,  
închinîndu-şi toată viaţa Domnului.  

Dar moştenitorul împăratului Diocleţian, 
un băiat adoptat de acesta, a văzut-o  

pe fecioara Pelaghia şi rănindu-se  
de frumuseţea ei a cerut-o de soţie.  

Sfânta fecioară i-a răspuns  
tânărului că ea s-a afierosit  

lui Hristos Mirele cel Veşnic şi că  
nu va avea parte de căsătorie pe pământ. 

Răspunsul l-a mâniat foarte pe tânăr  
dar a lăsat-o o vreme să se mai gândească.

Pelaghia pleacă să-l întâlnească pe 
Episcopul Linus din Tars - retras 
în munţi din cauza persecuţiilor 

împotriva creştinilor – căci acesta îi 
apăruse în vis, sfătuind-o pe Pelaghia să 
se boteze. Prin harul lui Dumnezeu, 
Pelaghia îl întâlneşte pe episcop pe 
drum, şi recunoscându-l imediat din 
vis, cade la  picioarele lui şi-i cere 
botezul. La rugăciunile episcopului, un 
izvor de apă a ţâşnit din pământ. 
Episcopul a făcut semnul crucii peste 

Sf. Pelaghia şi în timpul Sfintei Taine a 
Botezului îngerii au acoperit-o pe cea 
aleasă cu o mantie strălucitoare. După 
ce a împărtăşit-o pe fecioară au înălţat 
rugăciuni de mulţumire împreună lui 
Dumnezeu şi a lăsat-o să pornească mai 
departe la drum. Atunci ea şi-a scos 
hainele cele preţioase şi şi-a lăsat doar o 
rochie albă, simplă, dîndu-şi toate ale ei 
săracilor. Vorbindu-le apoi servitorilor 
săi despre Iisus Hristos, mulţi dintre ei 
s-au convertit crezînd în Dumnezeu.

Sinaxar 4 mai

sfânta muceniŢă PelagHia din tars
Pelaghia a încercat să o convingă pe 

propria ei mamă să se creştineze dar 
aceasta, întunecată la minte, a trimis un 
mesaj fiului împăratului spunîndu-i că 
Pelaghia era creştină şi că nu mai vrea 
să se mărite. Tânărul, disperat că a 
pierdut-o pe marea sa iubire, s-a aruncat 
în sabie. Auzind acestea, mama Pe-
laghiei temîndu-se de răzbunarea îm-
păratului, a legat-o pe fată şi a dus-o la 
împărat ca şi pe o creştină răspunză-
toare de moartea moştenitorului tro-
nului. Împăratul a încercat să o convingă 
să renunţe la religia ei. Pentru că a 
refuzat, Diocleţian o condamnă pe 
Pelaghia să fie arsă într-o baie de bronz 
clocotită. Nelăsînd pe călăi să îi atingă 
trupul, sfânta s-a însemnat cu semnul 
sfintei cruci şi a intrat în baia clocotită 
în care toată carnea i s-a topit împrăştiind 
un miros puternic de mir în tot oraşul. 
Oasele Sfintei Pelaghia au rămas 
neatinse şi păgânii le-au luat şi le-au dus 
undeva în afara oraşului. În jurul 
moaştelor s-au pus patru lei care n-au 
îngăduit nici unei vieţuitoare să se 
apropie de ele. Aceştia au păzit moaştele 
până la venirea episcopului Linus care 
le-a îngropat cu multă slavă. Mai târziu 
s-a construit şi o biserică pe locul unde 
s-au aflat cinstitele moaşte. (Sursa 
informaţiilor: Sinaxar) ❖

Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin

Sfânta Monica s-a născut în oraşul 
african Tagaste în anul 322, din 
părinţi creştini. Nu ştim foarte 

multe despre tinereţile ei, pentru că cele 
mai multe informaţii ne sunt oferite de fiul 
ei, Fericitul Augustin, în capitolul al nouălea 
al Confesiunilor sale.

Astfel, ştim că s-a căsătorit cu Patritius, 
care era păgân şi era angajat al statului 
roman. Soacra ei nu a agreat-o de la început, 
dar a cucerit-o prin purtarea ei plăcută. 
Deşi soţul ei nu i-a fost credincios, nu a 
ridicat niciodată mâna asupra ei pentru că, 
spunea Sfânta Monica, ea îşi punea pază 
gurii în prezenţa lui. Împreună au avut trei 
copii: pe Augustin, pe Navigius şi pe 
Perpetua, dar Patritius nu a îngăduit ca 
pruncii să fie botezaţi.

Ajuns la vârsta tinereţii, Augustin trăia 
cu o tânără în Cartagina, având şi un copil. 
Sfânta Monica se ruga cu credinţă şi cu 
lacrimi atât pentru fiul ei, cât şi pentru soţul 
ei, ca să primească botezul înainte de 
moarte. Văzându-i rugăciunile şi lacrimile 
vărsate pentru fiul lor, Augustin, soţul ei 
s-a convertit. Augustin a continuat, însă, să 
ducă o viaţă departe de Hristos.

Pe când se afla în Cartagina, Augustin a 
fost captat de învăţătura ereticilor 
maniheişti. Mama sa s-a tulburat foarte 
mult şi a încercat să-l convingă prin toate 
mijloacele că nu face ceea ce este bine, dar 
a avut un vis în care i se spunea să fie 
răbdătoare şi caldă cu fiul ei. Augustin, 

desigur, nu i-a ascultat argumentele, 
rămânând în înşelarea maniheană vreme de 
nouă ani. În tot acest timp, Sfânta Monica 
nu a încetat să nădăjduiască pentru fiul ei.

A apelat la ajutorul unui episcop care 
fusese şi el în tinereţe maniheist, în speranţa 
că acela îl va putea convinge pe Augustin. 
Însă episcopul i-a spus că tânărul încă este 
fascinat de noutatea învăţăturilor sectei, 
dar a încurajat-o, zicându-i: „Du-te pe calea 
ta şi Domnul să te binecuvânteze, pentru că 
nu este cu putinţă ca fiul atâtor lacrimi să se 
piardă”.

Mai târziu, pe când Augustin se afla la 
Mediolanum (Milano), l-a cunoscut pe 
Sfântul Ambrozie şi a fost cucerit de 
cuvântul lui. Sfântul Ambrozie, ajungând 
să o cunoască pe Sfânta Monica, avea o 
mare preţuire pentru ea. După ce s-a bo-
tezat, Augustin şi mama sa Monica s-au 
hotărât să se reîntoarcă în Africa. Pe drum, 
în oraşul Ostia de lângă Roma, Sfânta 
Monica a adormit întru Domnul, la vârsta 
de 56 de ani. A fost înmormântată la Ostia, 
iar în veacul al şaselea osemintele ei au fost 
mutate în cripta unei biserici, iar în secolul 
al XV-lea au fost duse la Roma. ❖



Ultimul mare reprezentant al paisianismului

sfântul cuvios irodion de la lainici

Vâlcea. Şi-a luat cu el mai mulţi ucenici 
pentru a-i fi de ajutor în refacerea 
episcopiei care era într-o vizibilă 
decădere. Printre ucenicii luaţi era şi 
monahul Irodion, pe care îl trimite la 
sfârşitul anului 1851 la Schitul Lainici 
de pe Valea Jiului. Îl va hirotoni diacon 
şi apoi preot în anul 1853, numindu-l 
ecleziarh. Iar din 1854 îi încredinţează 
stăreţia schitului Lainici. Până în 1900 
stareţul Irodion a păstorit acest schit 41 
de ani, cu mici intermitenţe, fiind cel 
mai longeviv stareţ al schitului Lainici 
din toate timpurile.

După moartea duhovnicului său, 
Sfântul Calinic, episcopul, îşi va lua ca 
duhovnic pe ucenicul său, Irodion, 
stareţul de la Lainici. Astfel ucenicul 
devine duhovnic Avvei. Nu după mult 
timp, cucerindu-se de evlavia sa, 
Sfântul Calinic îl va numi „Luceafărul 
de la Lainici”. Simţea o mare uşurare, 
avea o aleasă încredere şi deosebită 
apreciere la adresa stareţului Irodion. 
Sfântul Calinic venea foarte des la 
Lainici pentru spovadă şi povăţuire. 

Cuviosul Irodion, ca toţi marii sfinţi, 
a avut foarte multe ispite din partea 
confraţilor săi, dar pentru că era format 
în duhul isihast cernican, biruia aceste 
ispite cu smerenie şi cu răbdare. Cu cât 
înainta în virtute, cu atât i se înmulţeau 

ispitele, călindu-se în ele precum aurul 
în foc. Acesta este paradoxul sfinţeniei 
- suferinţa.

I se duce repede faima atât în Oltenia 
cât şi dincolo de Carpaţi, în Transilvania 
Imperiului Austro-Ungar. Devenise 
făcător de minuni încă din viaţă. Avea 
puterea de a alunga duhurile necurate 
din oameni, îi radiografia la prima 
vedere, spunându-le păcatele lor şi cele 
ale înaintaşilor lor. Era văzător cu 
duhul. Foarte multă lume se vindeca şi 
afla alinare de la el.

Pe 3 mai 1900 Cuviosul Irodion se 
mută la Domnul. La 7 ani de la în-
mormântarea sa, stareţul Teodosie Po-
pescu, la insistenţele ucenicului Cuvio-
sului Irodion - ieromonahul Iulian 
Drăghicioiu, cere episcopului Râmni-
cului blagoslovenie pentru a-l dezgropa. 
Aceasta fiind o foarte veche tradiţie 
monahală, care se păstrează mai ales în 
Muntele Athos până azi, ca la 7 ani de 
la moartea monahului se dezgroapă şi i 
se face din nou slujba înmormântării.

Aşa s-a petrecut şi cu trupul Cu-
viosului Irodion. Este dezgropat, însă 
cu toţii au rămas surprinşi deoarece 
trupul era întreg şi neputrezit. Au 
raportat episcopului faptul acesta, la 
care episcopul ar fi exclamat: „Aista 
mi-ai fost, Irodioane” (adică chiar aşa 
sfânt cu adevărat mi-ai fost, Irodioane).

Este pus din nou în mormânt. Aici 
însă se făceau minuni, se vindecau de-
monizaţii şi se alungau duhurile 
necurate. În 1929 este din nou dezgropat 
şi i se mută oasele, iar în 1983 s-a făcut 
o încercare nereuşită de a i se găsi 
moaştele. Abia la 10 aprilie 2009, în 
ajunul prăznuirii Sfântului Calinic, i se 
găseşte mormântul. După îndelungi 
căutări, cu multe zile de post şi rugă-
ciune, şi în prezenţa a Mitropolitului 
Irineu al Olteniei. Cuviosul Irodion se 
lasă descoperit, căci venise timpul să se 
arate şi să fie de folos celor care îl 
căutau pentru ajutor, tămăduire şi 
întărire. A fost o minune! Aceasta este 
deci a treia aflare a moaştelor.

Iar la 1 mai 2011 a avut loc slujba de 
canonizare a acestui mare sfânt al 
ortodocşilor români.

Binecuvântarea sfântului o putem 
însă primi nu numai la Mănăstirea 
Lainici, dar şi în Bucureşti: moaştele 
sale se află la Biserica Sfântul Vasile de 
pe Calea Victoriei. Aici au fost aduse 
spre închinare pe 14 septembrie 2014, 
de hram, lăsându-se bisericii un frag-
ment care a fost pus cu mare evlavie 
alături de icoana Cuviosului. ❖

În mai puţin de o lună - 11 aprilie - 3 mai, 
calendarul ortodox ne prilejuieşte 

sărbătorirea a trei mari reprezentanţi  
ai neoisihasmului românesc:  

Sfântul ierarh Calinic de la Cernica  
(11 aprilie), care a trăit între 1787 şi 1868; 

şi-a făcut ucenicia duhovnicească,  
a devenit stareţ şi a călăuzit în duh  

de ascultare şi în rugăciune mănăstirea 
reînviată de unul din cei mai mari ucenici 

ai Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ - 
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; 

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 
(25 aprilie) născut în ţinuturile Ucrainei  

în anul 1692, dar care, venit în ţările 
române, s-a ocupat de reorganizarea 

monahismului în zona Buzău-Vrancea,  
a devenit dascăl al rugăciunii lui Iisus,  

a adus la lumină scrieri filocalice,  
şi a fost părintele spiritual  

al Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ;  
şi iată, Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici 

(3 mai), ucenicul dar şi duhovnicul 
Sfântului Calinic de la Cernica.

Cuviosul Irodion a preluat moş-
tenirea înaintaşilor săi, în-
cercând să transforme, în 

timpul păstoririi sale de peste 40 ani, 
Mănăstirea Lainici într-o vatră isihastă 
de rugăciune şi trăire filocalică. De 
altfel, vieţuitorii Mănăstirii Lainici, 
adunând mărturii ale monahilor acestui 
lăcaş şi dovezile scrise care au su-
pravieţuit, s-au încredinţat de vocaţia 
isihastă a acestui loc. La zidirea noii 
biserici de la Lainici, în pridvorul ei a 
fost înfăţişată istoria isihasmului, de la 
Sfântul Grigorie Palama până la 
Părintele Dumitru Stăniloae.

Cuviosul s-a născut în 1821 la 
Bucureşti primind la botez numele 
Ioan. Pe la vârsta de 20 de ani intră ca 
vieţuitor în obştea Mănăstirii Cernica, 
atras fiind de viaţa isihastă ce se trăia 
aici sub oblăduirea stareţului Calinic. 
În 1846 este tuns în monahism, primind 
numele de Irodion. Odată călugărit, 
tânărul Irodion conştientizează marea 
vocaţie la care a fost chemat adăugând 
nevoinţă peste nevoinţă. Era foarte 
iubitor de fraţi, nu clevetea pe nimeni 
niciodată, se ferea de orice vorbire de 
rău, postea foarte mult, dormea doar 
3-4 ceasuri pe noapte şi făcea sute de 
metanii pe zi. Prin aceste nevoinţe 
devine foarte iubit de toată obştea, 
impunând mult respect şi apreciere 
chiar şi din partea stareţului său.

În septembrie 1850, stareţul său Ca-
linic este hirotonit episcop la Râmnicu 
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Sfântul Efrem este grabnic ajutător, 
tămăduind boli şi neputinţe, aju-
tând pe cei care au procese, 

examene sau alte greutăţi. Foarte multe 
minuni a făcut Sfântul celor care s-au 
rugat lui, citindu-i acatistul, sau celor care 
au mers la Nea Makri pentru a se închina 
la moaştele sale. Este cunoscut şi la noi, 
mulţi citindu-i acatistul la nevoie. Drept 
mulţumire pentru ajutorul sfântului, o 
creştină a dăruit în anul 2014 bisericii 
Şerban Vodă o icoană.

Sfântul Efrem cel Nou este prăznuit 
atât în ziua mutării sale la Domnul, pe 5 
mai, cât şi în ziua aflării cinstitelor sale 
moaşte, pe 3 ianuarie. (n.r)

Viaţa Sfântului Mucenic  
Efrem cel Nou

Sfântul Efrem cel Nou, numit Mare 
Mucenic şi Tămăduitor, s-a născut în data 
de 14 septembrie 1384, în ziua prăznuirii 
Înălţării Sfintei Cruci, în oraşul Trikala, în 
Grecia. În urma Botezului, copilul a primit 
numele de Constantin. Rămânând orfan de 
tată încă de mic, sfântul a fost neîncetat 
mângâiat de harul lui Dumnezeu. 

El pleacă de acasă spre a nu fi înrolat 
cu forţa în armata otomană care, din anul 
1393, stăpânea această regiune. La vârsta 
de numai 14 ani, el intră ca monah în 
Mănăstirea Buna Vestire, mănăstire zidită 
pe locul numit „Colina Neprihăniţilor”, 
undeva în Atica, Grecia, la 30 km nord de 
Atena. 

Aici va sta 27 de ani în rugăciune, dar 
şi pătimire. După oarecare vreme, sfântul 
este hirotonit preot (ieromonah). 

În anul 1416, otomanii ocupă şi pe-
ninsula Atica. În anul 1424, atacând 

1999, se plimba printre ruinele mănăstirii 
celei vechi, primind gândul despre 
mulţimea Sfintelor Moaşte ce au hrănit 
acel pământ sfânt. 

Vreme îndelungată, maica s-a rugat lui 
Dumnezeu să o învrednicească de a-i des-
coperi măcar unul dintre mulţimea sfinţilor 
martirizaţi în acel loc. În chip minunat, 
maicii i s-a descoperit să sape într-un 
anumit loc din zonă. Chemând pe unul 
dintre muncitorii ce munceau la mănăstire, 
maica i-a arătat locul cu pricina şi l-a rugat 
să sape acolo. Deşi la început n-a vrut, 
muncitorul a început să sape, grăbit şi fără 
de grijă. Maica l-a rugat să sape mai lin, 
spre a nu strica moaştele pe care le va găsi. 
Muncitorul a luat-o pe maică în râs. A săpat 
în continuare, până când a dat de Capul 
unui sfânt, minunat mirositor. Înmărmurit, 
muncitorul a căzut la pământ. 

Plecând muncitorul, maica a înge-
nuncheat şi a sărutat cu mare evlavie 
sfintele Moaşte. Săpând cu mâinile sale, 
ea a dat peste mânecile rasei sfântului, 
păstrată neputrezită, precum şi peste 
corpul întreg al unui sfânt mucenic. 

Săvârşind în acel loc slujba Vecerniei, 
maica auzi în spatele ei paşii unui bărbat 
ce păşea sigur pe el. Dintr-o dată, auzi 
zicându-i-se: „Cât timp vrei să mă mai 
laşi aici?” În acea clipă, ea văzu înaintea 
ei un călugăr înalt, cu barbă până la piept. 
Maica i-a răspuns, zicând: „Iartă-mă, dar 
mâine, cum se luminează de ziua, voi 
avea grijă de ţine.” Atunci, sfântul s-a 
făcut nevăzut. 

A doua zi, maica Macaria a curăţat 
Sfintele Moaşte şi le-a aşezat în Altarul 
bisericii mănăstirii, înaintea lor aprinzând 
o candelă. În aceeaşi noapte, Sfântul 
Efrem cel Nou i-a apărut maicii, în vis, 
spunându-i numele său, cât şi cele despre 
viaţa lui. Mai apoi, maica le va aşeza 
înaintea sfintei lui icoane, spre închinare 
şi mângâiere celor ce vin şi cad cu credinţă 
înaintea lor. (Sursa - crestinortodox.ro - 
Text adaptat) ❖

mănăstirea, păgânii îi omoară pe toţi că-
lugării, afară de Sfântul Efrem cel Nou, 
care nu se afla în mănăstire atunci, ci 
într-o peşteră de lângă mănăstire, în care 
obişnuia să se nevoiască. 

Peste încă un an, păgânii otomani vor 
ataca din nou mănăstirea, cu această 
ocazie prinzându-l şi pe Sfântul Efrem. În 
ziua de 14 septembrie 1425, dată în care 
sfântul împlinea 41 de ani, el a fost luat 
rob de către turcii cei păgâni. Înălţarea 
Sfintei Cruci, a cărei sărbătoare se 
prăznuia în acea zi, a coincis cu urcarea 
Sfântului Efrem cel Nou pe crucea 
pătimirilor. Turcii îl vor supune pe sfânt 
la chinuri groaznice, chiar în curtea 
mănăstirii sale. 

Supuşii diavolului, văzând că Sfântul 
Efrem a rămas calm, netulburat şi lu-
minos, au început a-l tortura într-un chip 
crunt. Sfântul a pătimit groaznic, săl-
băticia pagânilor turci fiind de neimagi-
nat. El a fost pironit cu cuie de un dud ce 
încă mai există în acel loc, spânzurat fiind 
cu capul în jos, iar mai apoi străpuns cu 
mulţime de cuie lungi, de fier, în vreme 
ce în pântece i s-a înfipt un lemn aprins, 
care îi ardea interiorul. 

Sfântul Efrem cel Nou a adormit în 
Domnul în ziua de 5 mai 1425, într-o zi de 
joi, în jurul orei 9, în vârstă fiind de numai 
42 de ani. Bătaia şi tortura zilnică nu l-au 
făcut pe Sfântul Efrem să renunţe la 
Hristos şi să devină musulman. 

Descoperirea Moaştelor  
Sfântului Efrem cel Nou

Atât viaţa, cât şi faptele şi martiriul 
sfântului, dimpreună cu Sfintele lui 
Moaşte, au rămas tăinuite vreme de mai 
bine de cinci sute de ani. Din rânduiala lui 
Dumnezeu însă, Sfântul Efrem cel Nou va 
fi descoperit în ziua de 3 ianuarie 1950. 

În acea vreme s-a ridicat o mănăstire 
de maici, pe locul celei vechi, în care a 
vieţuit o vreme Sfântul Efrem cel Nou. 
Stareţa de atunci, maica Macaria, 
adormită în Domnul la dată de 23 aprilie 

sfântul mare mucenic  
efrem cel nou, grabnic ajutător

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 29 APRILIE - 6 mAI 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 29 aprilie 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 2 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 4 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1800 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 5 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 6 mai 0800-1200 Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) - Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici şi Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou au în comun 
cel puţin două lucruri: se află în calendar la începutul lunii mai la numai două zile 

distanţă (pe 3 mai şi respectiv 5 mai). Şi amândoi au fost descoperiţi când au dorit ei. 


