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Comunitatea Terapeutică Ortodoxă ”Sfântul Efrem cel Nou” 
pentru recuperarea, întărirea duhovnicească și reintegrarea în 

societate a foștilor consumatori de droguri 
Malnaș-Băi, județul Covasna 

 
 
 Doamne ajută! 
 Mă numesc Ciprian-Ioan Staicu, am 37 de ani, sunt preot ortodox căsătorit, doctor în 
teologie al Universității Lucian Blaga din Sibiu, specialitatea Teologie Morală și președinte al 
Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou din Sf. Gheorghe, județul Covasna. 
 Potrivit Statutului Asociației noastre, primele trei obiective ale acesteia sunt: 
a) ”amenajarea unui aşezământ adecvat, care să furnizeze servicii sociale, medicale, educative 
şi culturale corespunzătoare care să cuprindă: locuri de cazare pentru pacienții și 
personalul specializat al Comunităţii Terapeutice Ortodoxe Sfântul Efrem cel Nou, cabinet  
medical, spații pentru servirea mesei, pentru depozitarea alimentelor, ateliere pentru terapia 
prin lucru a pacienților, un paraclis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou,  
precum şi orice alte utilităţi necesare îndeplinirii scopului propus; 

b) atragerea de fonduri  necesare  pregătirii şi instruirii  personalului de specialitate, în 
vederea aplicării suportului duhovnicesc în tratatea  psiho-somatică  a pacienților cu diverse 
adicții, preluați în Comunitatea Terapeutică Ortodoxă Sfântul Efrem cel Nou doar după 
depășirea perioadei de sevraj și la recomandarea medicului specialist din cadrul clinicii în 
care s-a desfășurat cura de dezintoxicare; 

c) promovarea cercetării psihoterapeutice ortodoxe pentru a găsi metodele şi mijloacele cele 
mai indicate în vederea recuperării cât mai grabnice a persoanelor cu adicții și vindecării 
lor psiho-somatice, pentru reîncadrarea lor în familie și în societate, ca membri activi și 
sănătoși ai Bisericii Ortodoxe.” 
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Cu alte cuvinte, noi vrem să construim un Centru social de recuperare a persoanelor cu 

adicții care, potrivit autorizației de construcție nr. 285 pe care am obținut-o în 17 decembrie 
2014 din partea Consiliului Județean Covasna, va încerca să pună în practică metoda terapeutică 
TABOR , bazată pe învățătura și practica Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (sec. IV), nuanțată și 
aplicată la realitatea contemporană a patimii consumului de droguri. 

Rezidenții vor avea parte de un program bogat de activități, desfășurat sub îndrumarea 
directă a unei echipe de specialiști (psiholog, ergoterapeut și preot ortodox), în duhul iubirii de 
Dumnezeu, de familie și de neam, scopul asumat de cei aflați în recuperare psihoterapeutică și 
duhovnicească fiind acela de a-și schimba modul de viață (dintr-unul pătimaș, parazitar, lipsit 
de ideal autentic și de unul veșnic) și a dobândi un nou mod de gândire, plin de curaj în lupta cu 
patimile și de nădejde în Dumnezeu, Care este Iubire. 

De asemenea, vom organiza încă de anul acesta o Școală de terapeuți TABOR , care să 
prezinte modul de funcționare al acestei metode-științe duhovnicești și altora, astfel încât ase-
menea Comunități Terapeutice să se poată înființa simultan în mai multe locuri din România, 
nevoia pentru așa ceva fiind, din păcate, foarte stringentă și actuală. Colaborarea noastre cu 
organele de stat cu competență în domeniu și cu alte Asociații și Fundații care sunt implicate în 
oferirea de servicii sociale de acest gen este și va fi vie și permanentă, căci avem ce învăța de la 
alții, dar și ce oferi, în măsura în care ne va lumina Dumnezeu, pe Care Îl slujim.  

De asemenea, se vor realiza și programe de terapie ortodoxă cu familiile dependenților, 
așa-numiții co-dependenți, pentru ca mediul în care se întorc rezidenții noștri după încheierea 
perioadei de recuperare (cuprinsă între 12-24 de luni) să fie unul însănătoșit duhovnicește, echi-
librat și propice pentru ca ei să își poată clădi din nou viața, având sprijinul real al familiei, al 
cercului de prieteni și al societății.  
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Chiar dacă pare greu a înălța zidurile Centrului terapeutic, mai grea este lupta cu ispitele 
cu care ne confruntăm zi de zi, diavolul încercând să ne descurajeze, pentru a nu mai veni în 
ajutorul celor înrobiți de patima drogurilor și nu numai. Noi, ca oameni, suntem neputincioși; 
însă Hristos, Care este Centrul activității noastre și Stăpânul inimilor noastre, este Cel care va 
revărsa har peste strădaniile noastre și peste toți cei implicați în activitatea și susținerea acestei 
Comunități Terapeutice. 

Vă rugăm să ne ajutați, cu ce puteți, după posibilități și în funcție de specificul propriei 
dumneavoastră activități. Deschiderea noastră la dialog și la a învăța de la toți cei dornici să se 
implice este mare. Transparența activității noastre este foarte mare; nu avem nimic de ascuns, 
însă avem o luptă mare de dus: cu noi înșine, cu lipsa de curaj și cu îngenuncherea uneori în 
fața ispitelor. De aceea, nu ne propunem înaintea altora ca niște vindecători, ci ca niște oameni 
care vor să Îl aducă pe Hristos în viața celor care L-au abandonat sau L-au uitat, sus pe Crucea 
răstignitei Sale IUBIRI. 

       
Asociația noastră este din ce în ce mai puternică, desfășoară multe alte activități conexe – 

mai ales de natură socială, de misiune ortodoxă și de tipărire de cărți – pentru că cel luminat la 
minte și statornic în credință mai greu cade în patimi precum dependența de droguri. 

Avem un site – prieteniisfantuluiefrem.ro , ale cărui materiale au și un puternic caracter 
misionar, vrând să îi îndemne pe cititori la implicarea din toată inima în viața Bisericii, în lupta 
pentru apărarea neamului și a valorilor moștenite de la bunii noștri înaintași, iubitori de Dumnezeu 
și de aproapele. 

Dacă doriți să ne ajutați financiar, iată cum o puteți face: 
Conturile  Asociației Prietenii Sfântului Efrem cel Nou sunt următoarele: 
Codul IBAN în RON – RO92BTRL01501205S23583XX, deschis la Banca Transilvania, 

sucursala Sf. Gheorghe, județul Covasna.  
Codul IBAN în Euro este – RO67BTRL01504205S23583XX, iar codul Swift este 

BTRLRO22XXX  
Codul IBAN în Dolari (USD) este – RO19BTRL01502205S23583XX. 
Persoanele care vor face donații în aceste conturi sunt rugate să informeze apoi pe 

președintele acesteia, la nr. de de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yaho.com, pentru 
a primi prin poștă o copie pe lemn a icoanei Sfântului Efrem cel Nou, dar și pentru a lăsa 
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numele celor vii și adormiți din familiile lor, spre a fi pomenite la Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie și la Acatistul Sfântului Efrem cel Nou. 

Puteți să ne ajutați și astfel: ne contactați și ne spuneți cât ați dori să donați, dar nu ne 
trimiteți banii, ci achitați o factură de materiale de construcții echivalentă cu suma cu care 
dori ți să ne ajutați (variantă foarte bună mai ales pentru cei care au firme și vor să ne sprijine). 
Atașat putem pune și un contract de sponsorizare și atunci aveți de câștigat și din punct de 
vedere al taxelor dumneavoastră față de stat. 

Dacă doriți să ne sprijiniți în alt mod, ați putea să ne recomandați persoanelor sau fir-
melor care ar putea să ne ajute. Dacă nu, măcar să ne pomeniți în rugăciunile pe care le faceți 
înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, un bun ajutor pentru întreg neamul românesc ar fi ca 
viața noastră de români, de oameni cu familie, de fii ai Bisericii străbune să fie una cât mai vie 
și autentică, în Duhul lui Hristos. 

 
Vedere de pe DN 12 (Miercurea-Ciuc – Sf. Gheorghe) 
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Nevoia stringentă acum este turnarea fundației clădirii B , cu care am început lucrarea la 

Malnaș-Băi (Vezi anexa 2 – Plan fundație). Fierul l-am cumpărat, terenul l-am pregătit, echipă 
bună de constructori, cu înalt profesionalism și cu frică de Dumnezeu, am găsit. Toate apro-
bările sunt obținute. Mai departe vom face ceea ce ne va lumina și ne va ajuta Dumnezeu, prin 
dumneavoastră. Iar pomenirea pe care o vom face la Sfântul Altar a celor care ne sprijină va fi 
continuă, indiferent de mărimea și natura ajutorului oferit. 

Suntem convinși că Dumnezeu vrea să se împlinească această lucrare și vrea ca neamul 
românesc să fie sănătos, demn și puternic în credință, plin de fapte bune și de har! 

 
 
 

     Sf. Gheorghe         Cu smerenie și recunoștință, 
20 septembrie 2015                       pr. Ciprian-Ioan Staicu 


