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Rugficiune Wtru a anwaqtc ilragostea

wiwetst lutfrtuare a lui Dumnseu

Preacuvioase Perinte Efuerr" sufle'
ful rneu e plin de arniriciure cici
atAba firedebgi gi urfrciuni mi-a fost
dat si vid" incf,t aflrm cu greu imi
este si cred cn Durnnezeu mai 1rmrti
gdie de fume. &.r tnsumi fiind cizutin
deznideide gi necrcdinfa m-am aplecat
cu prisosinln citre cele rraterialnice gi
luindu-mi peste trebuinte
din ele, mi-am.intunecat gi mai mult
mintea irnpovir6ndu-mi s-ufletul cu
j"g"l multelor irdulciri

Surpe tu Bablonul cel lduntriq pe
care l-am zidit din rrAndrii,
de rira mahnfui, den6deide gi alte
patimi stricitoare de suflet, astfel ind[
pierind riuhri niraV si
se facX loc qi in inirna mea pentru un
inceput de via$ nouE gi binecuv6ntati-

Lumineazd-rni cu darul 6u sit

ajut6-mi sdinpleg micar o fir6mi din
durnnezeiasce a Domnr.lhri

Hristos, C'el Care cu totul sirrrplu qi
9



disprefuit de mai-marii lumii a trdit
pe pimAnt sdvArqind cu indelungd-
rdbdare toate cele trebuincioase omului
spre biruinta vegnicd asupra morfii"
Ajutd-mi sd pricep cd, prin deschiderea
brafelor Sale pe Cruce, nu doar cd

i-a lisat pe oameni sd-L omoare, ci a

imbriligat intreaga fi re omeneascd, din
toate timpurile gi din toate locurilg
punAndu-ne pe toti inaintea Pdrintelui
Ceresc qi ddruindu-ne prin invierea Sa

izbilndh nepieritoare asupra celui mai
mare vrdjmaq - moartea. Cu adevirat,
pe acestea toate fdcAndu-le, nu S-a cldtit
din dragostea Sa pentru om, ci a luat
asuprd-$i alegerile noastre, ale tuturor
gi iubindu-ne pAni la capdt ne-a ardtat
calea gi slava dragostei fald de vrdjmaqi.

Ajutd-m5, Sfinte Efrem, gi mX

slobozeqte din urAciunea vrdjmiqiei
cu Dumnezeuv cdci El nu numai cd

neincetat lucreazi, pAnd azi, susfinAnd
lumea qi intreaga fapturn in fiinfd gi

via!6,, ci tdinuit suferd intru fiecare din
noi, pAni cAnd cu bundvoire vom alege
a fi dimpreund cu El in vecii vecilor.

10

Curdfeqte-mi inima qi simfirile
sufleteqti, ca imblAnzindu-se din toa-
te relele porniri, sd pot a vedea cu
limpezime lucrarea cea lind gi pagnicd
pe care Dumnezeu o sdvArgegte cu
tot omul, nelepddAnd gi neldsAnd pe
nimeni deoparte, cici El tnsuqi doregte
sd trdiascd viala noastr5, ca qi noi sd o
putem trdi pe a Lui, urmAnd poruncilor
Sfintei Evanghelii.

Fie ca toate acestea sd se sdvArgeascd
prin darul gi mila t4 Sfinte Pdrinte
Efrem, plinindu-se intm numele Thtd-
lui gi al Fiului qi al SfAntului Duh. Amin.

Rugdciune pentru a ne tmpdrtdgi
din lumina cea neatprinsd

aEaangheliei

Dumnezeiescule Pirinte Efrem,
prin roadele vietuirii tale ai adeverit cdI'
Il iubegti pe Dumnezeu, cdcl biruind
toatd fdfdmicia gi tndoirea lduntricd
izvorAte din slava degartd, te-ai f5cut
perta vederii Preasfintei Treimi, insugi
Domnul tnveqmAnt6ndu-te in slava

11



impnrn;iei celei de Sus. Cu adevirat,
aceastd biruinfe pe care MAntuitorul
Hristos a sivArgit-o intm tine are ca

seminle dumnezeiegtile Sale porunci
gi indemnuri cuprinse in Evanghelie.
Acestora rAvnin4 ai ostenit pdni
la istovire lluntrici spre a aduce
in fapt5 dorul Domnului Hristos
pentru sdligluirea dragostei Sale in
om, ins5, pe cAt trudeai mai mult pe
atAt pricepeai cAt de necuprinse gi de
adAnci sunt cuvintele Evangheliei, in-
tru ele adeverindu-se deplin cuvAnful
Prorocului Davi4 care spune: ,,la tot
lucnrl desdvArqit arn vdzut sfArgi!
dar porunca Ta este fird de sfArgit"
(Psalm 118, 96). De aceea, gi Domnul,
pentru statornicia qi tiria rAvnei tale,
te-a purtatintru adAncurile cele tainice
ale cuvintelor Sale veqnice, insugi
tnvdlAndu-te ce este rugiciunea in
Duh qi in Adevir gi descoperindu-fi
prin impreuni-pitimke lacrimile gi

sudorile de sAnge pe care El le-a vHrsat
in Ghetsimani, din dragoste pentru
om.

L2

Fe roditoare gi inimile noastre,
Preacuvioase Mucenice Efrem, presi-
rindintru noi semintele cele de lumind
ale Evangheliei, c4 inco$ind ele prin
ploaia lacrimilor tale, si risari gi in
sufletele noastre mugurele cel sfAnt
al Veqniciei. Diruiegte-ne tiria rAvnei
gi puterea inlelepciunii, spre a face
lucritoare in viefile noastre cuvinte-
le cele dumnezeiegti ale Evangheliei,
prin a ciror lucrare omul se strimutd
din moarte la viafl 9i i se di a gusta
din bucuria cea tainici a impirXliei
Cerurilot care e tiinuiti inliuntrul
nostru. Statornicagte-ne intru trezvie qi

precum qi in mirfurisirea
inaintea lui Dumnezetl ca astfel,
prin poarta Sfintei Spovedanii, si
ne irrvrednicim a primi gi SfAnta Eu-
haristie, prin care se innoiesc ilrtru
putere toli cei care rArmesc a urma
Domnului Flristos, purtAndu-gi crucea
cea de toate zilele.

Fie ca lumina bunntdfi tale dum-
nezeiegti si ne fie ciliuzd inintunericul
lumii gi al patimilor, cq deslugind

13



noi cirarea cea strAmtd a mAntuirii,
sd urmdm ei, pAnd ce vom ajunge a

vedea strdlucirea cea fdrd de sfArqit a

Preasfintei gi de viafi ficdtoarei Treimi,
Tatil Fiul gi SfAntul Duh. Amin.

Rugdciune p entru dob 6ndir ea cr e dinlei

Mare Mucenice al lui Hristos,
Efrem, cu sufletul biruit de'mAhnire
gi intuneric vin inaintea t4 gtiind cd

ai milostivirea atAt de bogatd, incAt te
rogi gi pentru cei care nici m6car nu
te cunosc. UmblAnd pe cdrlrile cele

incurcate ale lumii gi ale dorinlelor
pdmAntegti, nu numai cd am Pierdut
drurrml cdtre Patria de Sus, ci m-am
gi inglodat in nenumdrate impitimiri,
mult indulcindu-mi din gAndurile
cele pieritoare gi nestatornice. Pentru
aceea, qi sufletul meu, ficAndu-se vas

al deqertdciunii, a pierdut lumina cea

cdliuzitoare a credinfei, socotind cd

tot ce avem este aici pe pdmAnt iar
viala de dincolo poate cd nici nu este.

insi fiorul morlii cutremurAndu-mi
t4

congtiint4 mi-am adus aminte de
Dumnezetl Cel pe care L-am lepddat
de la mine ca sd-mi pot implini toate
poftele pdmAnteqti.

Mijlocegte pentru mine, Preacu-
vioase Pirinte Efrem, inaintea Dom-
nului Hristos, c4 dobAndind de la El
gi binecuvAntare, gi rdstimp al viefuirii
pdrnAnteqti, si md invrednicesc de in-
noirea viefii gi a credintei, prin care sd
rodeascd faptele bune gi in viala mea.
Incd te rog, miluiegte-i imbelgugat
pe toli cei pe care i-am smintit ori
vdtdmat prin lucrurile rele pe care le-
am sdvArgif ca astfel sd dobAndesc
prin darul tdu bund aqezare lduntricd
gi pace sufleteascd. Nu inceta sd
priveghezi asuprd-mi gi sH md ridici
in toate zilele mele, cici vezi cAt sunt
de neputincios gi de aplecat spre toatd
fdrddelegea, incdt, pe bund dreptate,
de n-ar fi ajutorul gi mila tdinuitd a
lui Dumnezeu, ag ajunge sd sivArgesc
pdcate infricoqdtoare.

Lumineazi-md qi innoieqte-mi su:
fletul, ca, strirnutAndu-md cdtre bunele
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obiceiuri, sd am rAvn5 pentru rugiciune
gi mdrturisire inaintea lui Dumnezeu'
ca astfel, nemaiascunzAndu-m[ de pri-
virea iubitoare a Pirintelui Ceresc, sd

le sdvfirgesc pe toate cu cons,tiinfa ci
mi aflu neirrcetat inaintea Preasfintei
Ti€imi, Tatel Fiul F Duhul Sfant Amitt

Rugdciune a celui care

s-a instrdinat ile Dumnast

Mulbnilostive Pdrinte Efrerrt inima
mea e atAt de impovirati 9i cuprinsd
de sterpiciune, incAt cu mare gteutate

abia de rostesc aceste cuvinte de ru-
glciune. in mai toate zilele viefii mele

le-am ales lduntric pe cele care nu
aveau trebuinli de osteneali qi, i4ti,
sufletul mi s-a aplecat spre materie
gi pdcat, iubind ugurdtigile lumii qi

rAvnind ale cuprindegi ale dobAndipe
cAt mai multe dintre ele. Astfel m-aln
deprins a-mi pune toati n[deidea in
inlesnirile cele materialnice, Precum
gi in lucrul ficut de mAini omeneqti,

iar de Dumnezeu am uitat cu totul
16

amintindu-mi de El doar la vreme
de boal6 ori t\ecaz. Dezleagi-m5"
Sfid'te Efrem, de toatd reaua invoire gi
indulcire, ca" ridicAndu-me din tevd-
lirea in materie, sd iau aminte la cele
ale sufletului qi sd pricep ci Domnul
nefincetat privegte la noi, nefiind vreun
loc unde privirea Sa atotvdzitoare sd nu
poati pitrunde. Te rog, Preacuvioase
Pirinte, fii mie pavdzd,in toatd vremea
viefii pim6ntegti gi, izblvindu-m6
de lSncezeala liuntricS" intiregte-
mi in credinfi, ca nu curnva sd mi
mutumesc doar cu cele pdmAnteqti,
nici si.,uit de veEnicia sufletului qi de
viafa viitoare. Ajuti-mi sd fiu cu luare-
aminte la toate gAndurile, cuvintele gi
faptelemele, casirimAn cu cuget treaz
intmpazaminFi gi a inimii gisipricep
astfel lucrarea cea ficitoare de viald a
trezviei sufletegti. De-mi tdrie a incepe
si hrcrez poruncile Evangheliei, ca
prin ele si md invrednicesc a sunoaste
gAndul lui Dumnezeu pentru om qi
si ndzuiesc a gusta gi din roadele cele
vegnice ale Invierii Domnului Flristos.

17



Acestea toate cred ci le voi primi, pen-
tru negrdita ta mild, dumnezeiescule
Efrem, intru care sd fie prosldvitTatdl gi

Fiul gi SfAntul Duh, actm gi pururea 9i
inveciivecilor. Amin.

Rugdciune pentru cei care

gi-aupierdut *edinla

Sfinte Pirinte Efrem cel Nou, cu-
prinde-i intru noianul bundtilii tale
pe tofi cei care din felurite pricini 9i-
au pierdut credinfa iar acum, precum
nigte morfi vii umbld prin lume, rupuqi
de intristare gi cdutAnd sd dea sa!

sufletului prin mAngAierea cea prin
materie. Slobozeqte sufletele lor din
chinga cea amarnicd a necredinfei,
mijlocind iertarea pdcatelor lor, ca astfel

ochiul lor cel lduntric si se insenineze
gi sH inceapd a vedea cuvintele lui
Dumnezeu presdrate in lume, in
oameni qi in fapturi. Tdmiduiegte cu
lacrimile tale urechile lor asurzite de

pdcat,ca astfel siinceapd a auzi limurit
glasul conqtiinfei, pe care si nu-l mai

18

poatd ziddrnici prin ndravul cel rdu.
Arde intm ei tofi spinii gi toate cioatele
pdcateloq, ca acestea si nu le mai
strAmbe mintea gi si nu mai numeascd
intunericul lumind gi lumina intuneric.
Pogoard seninul blAndelii tale peste
tofi acegtia al cdror suflet cumplit se
chinuie, fiind ingropat in temnifa
trupului, gi-i curdfegte gi-i slobozegte,
spre a pricepe ei mdcar o f6rAmi din
lumina cea atotbiruitoare a invierii din
morfi a Domnului Hristos.

Primegte-ne la tine, Mare Mucenice
Efrem, pe tofi cei incelogafi de negura
materiei, ca nu cumva sd se cheltuie
toati viafa noastrd intru degerticiuni,
gi fd-te noud comoard a dragostei, ca"

spre tine trimifAnd adesea gAndurile
noastre, sd dobAndim lumina Evan-
gheliei lui Hristos. innoiegte-ne deplin
pe toli cei care ne rugdm fie, temelu-
ind in noi nidejdea qi buna aqezare
sufleteascS, prin care si ne facem qi noi
vrednici purtitori ai numelui Fiului lui
Dumnezeu.

Nu inceta a ne fi aproape gr, te
rugim, ajutd-ne sd te cunoaqtem mai

t9


