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"În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o 

scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, 

uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine 

intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi 

opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 

Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se 

coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi 

umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei 

patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care 

ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel 

loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se 

întâmple ceva mai rău. Atunci, omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos."       Ev. Ioan 5, 1-15 

Ca să scăpăm de suferinţă trebuie să scăpăm de păcat 

Să ştiţi că întâmplarea aceasta cu slăbănogul, cu minunea ce a făcut-o Domnul cu el, nu a făcut-o pentru ca oamenii cei 

bolnavi şi slăbănogi să se gândească că îi va vindeca şi pe ei. Poate da, poate nu. Pentru că Dumnezeu are două feluri de a 

trata suferinţa, şi anume: pe unii îi vindecă şi pe alţii îi lasă să sufere, ca să fie exemplu de suferinţă şi să fie exemplu de 

ce înseamnă să nu-I slujeşti lui Dumnezeu. După ce omul acela care a fost vindecat şi a ajuns în templu şi s-a întâlnit cu 

Domnul Hristos, Domnul Hristos i-a zis: ,,lată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greşeşti, ca să nu ţi se Întâmple ceva şi 

mai rău" (In. 5, 14 ). Aici se face o legătură între suferinţă şi păcat. 

Nu totdeauna este o legătură între suferinţă şi păcat. De exemplu, dreptul Iov a suferit, fără să fi păcătuit. Sfântul 

Apostol Pavel a fost un om de cinste, un om extraordinar şi totuşi a avut de suferit. De ce? Pentru că a vrut Dumnezeu să 

sufere, ca să fie un exemplu de om care suferă, de om cu credinţă care suferă. Aşa că noi nu suntem puşi să judecăm, dar 

avem în vedere lucrul acesta, că există de multe ori o legătură între suferinţă şi păcat şi ca să scăpăm de suferinţă, trebuie 

să scăpăm de păcat. Vă aduc iar aminte de un cuvânt al părintelui Arsenie Boca, care zicea că "omul se roagă de Dumnezeu 

să-l scape de necazuri şi Dumnezeu se roagă de om să se ferească de păcate. Acum, care de care să asculte?". Sigur că noi pe 

Dumnezeu, ca să ocolim păcatele, să avem seninătate, mai multă bucurie în suflet şi dacă ajungem la aceasta, am putea zice că 

suntem vindecaţi de slăbănogirea sufletului, de neputinţa şi de neştiinţa pe care o avem. Dumnezeu vrea ca să nu fie păcat în 

sufletul nostru, să scăpăm de păcate, dar ne ajută să suferim şi urmările păcatelor, când am făcut păcatele care ne-au adus 

la neputinţă şi la neştiinţă. 

Noi trebuie să dăm mărturie, prin viaţa noastră, că suntem adevăraţi martori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
şi să nu ne amestecăm cu cei care se laudă că sunt martori şi nu sunt martori. Să-i lăsăm, pentru că noi avem o credinţă în care-i 

de faţă şi Maica Domnului, în care-s de faţă şi sfinţii lui Dumnezeu, în care avem slujbe sfinte, o credinţă în care e prezent 

Mântuitorul cu toţi ai Lui, nu Mântuitorul desprins de cei ce sunt ai Lui şi au fost întotdeauna ai Lui. 

Doresc să reţineţi gândul de a nu ne încrede în puterea noastră, gândindu-ne că putem face nişte lucruri (păcate) fără a 

suporta după aceea şi urmările păcatelor, gândindu-ne că putem ocoli toate pricinile păcatului, toate răutăţile care înmulţesc 

răul din sufletul nostru, ci, ştiind că suntem neputincioşi, să ocolim pricinile care duc la răutate, la păcat, la depărtare de 

Dumnezeu, la nelinişte, la nemulţumire, să fim oameni liberi. Nu ne interesează nici o legătură între suferinţă şi păcat când 

e vorba de alţii, dar trebuie să ne intereseze când e vorba de noi înşine şi anume să ocolim păcatele, pentru ca să nu 

ajungem la suferinţe şi dacă, totuşi, vom ajunge la suferinţă, să primim suferinţa ca din mâna lui Dumnezeu. Şi mai 

presus de toate, în primul rând, să avem în vedere că ne trebuie gânduri luminate, gânduri curate, gânduri mântuitoare, ca 

să fim mântuiţi. Amin!                                  Părintele Teofil Părăian – Credința lucrătoare prin iubire, Ed. Agaton, 2009 

Iubiți credincioși, din ce în ce societatea contemporană ne izolează tot mai mult. Din ce în ce autoritățile, toate, nu 

numai cele comuniste, încearcă să ne izoleze. Să ne facă mai singuratici, să fim mai puţin legaţi unii de alţii, să nu comunicăm, 

pentru că toate autorităţile încearcă să fie totalitare, să te poată conduce. Comunităţile se conduc mult mai greu decât 

indivizii izolaţi, de aceea autorităţile încearcă să ne izoleze. Comuniştii au făcut-o prin violenţă. Occidentalii o fac prin 

această formă de a te declara pe tine unic, că ai toate drepturile, că eşti independent. Să fii izolat, să nu fii legat de 

părinţii tăi, să nu asculţi de ei dacă eşti copil, să nu te supui nimănui, pentru că tu eşti o fiinţă liberă. O libertate greşit 

înţeleasă este o revoltă împotriva lui Dumnezeu, este nihilism. De aceea s-a ajuns la formele la care s-a ajuns, la toate crimele 

care bântuie în lume. S-a rupt legătura umană cu cei lângă care trăim. S-a rupt relaţia sufletească dintre mine şi frate, dintre 

mine şi părinţi, dintre părinţi şi copil, dintre prieten şi prieten. Suntem tot mai singuri în această exacerbare a 

personalităţii, care are la baza demonizarea societăţii. 

Să încercăm să rămânem uniţi prin credinţă şi prin dragostea unuia faţă de altul, prin Iisus Hristos. Să rămânem 

uniţi în comunitatea Bisericii, pentru că Biserica este singură grupare socială pozitivă. 

                                                  Părintele Gheorghe Calciu - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  29 aprilie  2018 –  6 mai  2018 

Duminică           29 aprilie    8- 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Vitezda) – Pr.Ticu 

Duminică           29 aprilie 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                   30 aprilie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Ticu 

Marți                     1 mai  - Program administrativ (zi liberă_ 

Miercuri                2 mai   9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                          3 mai   

Vineri                    4 mai    9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                    4 mai 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă                5 mai           8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă                5 mai         17 – 18 - Vecernia duminicii a V-a după Paşti – Pr.Dragoş 

Duminică               6 mai    8- 12 - Sf.Liturghie (Duminica samarinencei) – Pr.Dragoş 

Duminică               6 mai 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

                               5 mai - Sf.Efrem cel Nou (+1426) şi Mănăstirea Buna Vestire - Nea Makri      http://ziarullumina.ro 
                          În 22 mai 2014, Sfântul Sinod al BOR a hotărât înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe  

                          Române a Sf.M.Mc.Efrem cel Nou, canonizat de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, cu ziua de  

                          prăznuire la 5 mai. „În Arhiepiscopia Bucureştilor, părticele din moaştele Sf.MC.Efrem cel Nou se  

                         găsesc la paraclisul istoric «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe» din cadrul Reşedinţei patriarhale, la  

                         Mănăstirea «Radu-Vodă» şi  la Mănăstirea «Doamna Chiajna» din judeţul Ilfov”. 

Ucis de turci în urmă cu aproape şase secole, după ce vieţuise la Mănăstirea Maicii Domnului din actuala localitate Nea 

Makri, Sf.Efrem a rămas, smerit, în groapă, până în 1950. În acel an al secolului trecut, Sf.Efrem s-a arătat aievea unei maici 

pline de smerenie şi duh, pe nume Macaria, spunându-i unde sunt cinstitele sale moaşte. Descoperirea aceasta minunată a fost 

doar începutul a ceea ce au putut realiza marea smerenie a Sfântului Efrem şi suferinţa pe care a răbdat-o în timpul vieţii. 

Sf.Mc.Efrem cel Nou s-a născut de Ziua Crucii a anului 1384, intrând la o vârstă fragedă în mănăstire. Mănăstirea în 

care a intrat ca vieţuitor era închinată Maicii Domnului. În luna septembrie 1425 turcii otomani au cotropit mănăstirea, 

ucigând mulţi monahi, iar pe Efrem l-au luat prizonier. După ce l-au torturat multe luni, în data de 5 mai 1426 Sfântul 

Efrem a murit. Moaştele Sfântului Efrem cel Nou se află acum la mănăstirea de maici Nea Makri din Attica, Grecia 

(Nord-Estul Atenei). Mănăstirea este închinată Maicii Domnului, având hramul Buna Vestire, dar acum este cunoscută şi ca 

mănăstirea Sfântului Efrem. Cinstitele moaşte sunt întregi şi emană un miros bineplăcut. 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. 

                                   Minunile Sfântului Efrem cel Nou - După ce Sf.Efrem s-a arătat maicii Macaria, care a rânduit  

                                    dezgroparea moaştelor sale, minunile care s-au făcut prin mijlocirea sa nu au încetat să se reverse,  

                                  atât asupra celor credincioşi, dar şi asupra celor sceptici, pe care i-a întărit în credinţă.  

                                          Sf.Efrem a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni pentru multa răbdare şi chinurile pe  

                                   care le-a suferit, dar şi pentru smerenie şi aşteptarea până în zilele noastre, ca să-i încredinţeze pe  

                                     toţi creştinii ortodocşi de puterea vindecătoare a sfinţilor care au bineplăcut lui Dumnezeu. Tocmai 

de aceea şi numele cu care este cunoscut este „Sfântul Efrem cel Nou Taumaturgul”. Au fost scrise cărţi întregi cu răvaşele 

de mulţumire şi istorisirile tuturor vindecărilor petrecute prin mijlocirea Sfântului Efrem cel Nou. Chiar şi studenţii care au 

nevoie de luminarea minţii pentru examene au primit autor de la Sfântul Efrem cel Nou. De asemenea, Sfântul Efrem i-a 

ajutat pe cei care erau nedreptăţiţi în judecăţile lumeşti, câştigând procesele în care erau implicaţi. Şi persoane care erau 

dependente de calculator au mărturisit că Sfântul Efrem le-a ajutat să scape de această dependenţă. Mărturie a tuturor 

minunilor şi ajutorului primit de credincioşi prin mijlocirea Sfântului Efrem sunt darurile oferite de cei vindecaţi mănăstirii 

din Nea-Makri, care pot fi văzute în timpul pelerinajelor care au început să devină din ce în ce mai dese. 

 

1 mai – Sf.Cuvioasă Isidora cea nebună pentru Hristos ( +365) şi  Sf.Mare Prooroc Ieremia 

    3 mai - Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici 

     4 mai - Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, ocrotitoarea soţiilor necăjite (+ 378) 

           5 mai - Sf. Efrem cel Nou (+1426) Mare Mucenic și Tămăduitor 

3 mai - Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici (+1900) 

Odată, o femeie i-a adus, după obicei, un vas cu lapte de la capra ei. Iar cuviosul i-a răspuns: 

– Nu primesc laptele, că nu este de la capra ta!   – Ba nu, părinte – a zis femeia -, de la capra mea este.  

– Dar n-ai dat-o ieri diavolului? Cum să primesc, că nu mai este capra ta!  

Deci, vădită fiind femeia, şi-a mărturisit păcatul şi, luând binecuvântare, din ziua aceea n-a mai drăcuit. 

 

 

 

 

 Pentru ce însă Domnul îi zice lui Toma: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut”? Domnul nu-l condamnă pe Toma pentru această 
nelinişte a lui, pentru această dorinţă a lui, adică pentru a deveni şi el părtaş personal la Învierea Lui. Ci îl judecă pentru planul pe care l-a 
ales pentru a-L întâlni pe Hristos, cel mai de jos plan, acela al simţurilor: Să-L ating pentru a mă încredinţa; să pun degetul „în locul cuielor”. 

Credinţa este darul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu nu se cunoaşte prin descoperirile noastre, ci prin descoperirea (revelaţia) Lui. 
Trebuie ca Dumnezeu să Se pogoare în inima noastră. Ca să poată să se întâmple aceasta, este nevoie de o pregătire lăuntrică, este 
nevoie de acea fecundă stare lăuntrică prin care să putem să-i dăm loc lui Dumnezeu întru noi. 

Noi îi vom da loc prin trei moduri: Primul este ca să dorim adevărul şi să nu epuizăm raţiunea existenţei noastre la fenomenele 
exterioare şi formale, chiar şi dacă acestea sunt forme bisericeşti. Să avem, aşadar, un dor după adevăr. 

Al doilea este să depunem osteneală. Să ne rugăm, să priveghem, să ţinem poruncile lui Dumnezeu din perspectiva de a-i oferi lui 
Dumnezeu premisele de a locui în inima noastră.  Şi al treilea este smerenia, zdrobirea inimii. Omul se zdrobeşte lăuntric şi înţelege că 
adevărul îl depăşeşte, cu consecinţa de a cere mila lui Dumnezeu. Căutarea stăruitoare a harului şi a milei este lăuntrica noastră pipăire a 
lui Hristos cel înviat. De-acum vedem şi mărturisim.                             (din: Preot Varnava Iankos, Biserica pacatosilor, Ed.Egumenita, 2016) 

 




