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Cuvânt înainte

Rugăciunile către Sfântul Efrem 
cel Nou cuprinse în această carte vin 
în întâmpinarea multelor suspine și 
zbuciumări sufl etești în care suntem 
cuprinși, fi ecare dintre noi, în călătoria 
noastră către Cer.

Bărbăția cea peste fi re a nevoin-
țelor pustnicești și mucenicești ale 
Cuviosului Efrem l-a făcut nespus de 
milostiv și înțelegător față de căderile, 
neputințele și trebuințele omenești, 
încât s-ar putea spune că dragostea 
tuturor mamelor din lume nu poate 
întrece bunătatea pe care neîncetat 
el o arată oamenilor. Pentru aceasta, 
a și fost numit „Sfântul cu inimă de 
mamă”, căci pururea vede în noi ceva 
bun, dintru care pot să crească roadele 
mântuirii. Privirea sa dumnezeiască 
ne umple de nădejde și de bucurie și, 
oricât am fi  de zdrobiți și de înfrânți, 



el ne întinde mâna și ne deschide căi 
pe care nu am mai umblat, încât să 
ajungem și noi la odihnă, împăcare și 
liniște sufl etească și trupească. 

Fie ca el, până la sfârșitul zilelor 
noastre, să nu înceteze să ne sfi nțească 
mințile și inimile prin cuvintele Evan-
gheliei și, întărindu-ne cu puterea Sfi n-
tei Euharistii, să ne statornicească în 
rugăciune, credință, nădejde și dragoste 
către Preasfânta și de viață făcătoarea 
Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

L. S. Desartovici
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Rugăciune pentru a cunoaște dragostea 
neîncetat lucrătoare a lui Dumnezeu

Preacuvioase Părinte Efrem, sufl e-
tul meu e plin de amărăciune, căci 
atâtea fărădelegi și urâciuni mi-a fost 
dat să văd, încât acum cu greu îmi 
este să cred că Dumnezeu mai poartă 
grijă de lume. Eu însumi, fi ind căzut în 
deznădejde și necredință, m-am aplecat 
cu prisosință către cele materialnice și, 
luându-mi peste trebuință mângâiere 
din ele, mi-am întunecat și mai mult 
mintea, împovărându-mi sufl etul cu 
jugul multelor îndulciri.

Surpă tu Babilonul cel lăuntric, pe 
care l-am zidit din mândrii, pomeniri 
de rău, mâhniri, deznădejde și alte 
patimi stricătoare de sufl et, astfel încât, 
pierind învârtoșarea răului nărav, să 
se facă loc și în inima mea pentru un 
început de viață nouă și binecuvântată.

Luminează-mă cu darul tău și 
ajută-mă să înțeleg măcar o fărâmă din 
dragostea dumnezeiască a Domnului 
Hristos, Cel Care cu totul simplu și 
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disprețuit de mai-marii lumii a trăit 
pe pământ, săvârșind cu îndelungă-
răbdare toate cele trebuincioase omului 
spre biruința veșnică asupra morții. 
Ajută-mi să pricep că, prin deschiderea 
brațelor Sale pe Cruce, nu doar că 
i-a lăsat pe oameni să-L omoare, ci a 
îmbrățișat întreaga fi re omenească, din 
toate timpurile și din toate locurile, 
punându-ne pe toți înaintea Părintelui 
Ceresc și dăruindu-ne prin Învierea Sa 
izbândă nepieritoare asupra celui mai 
mare vrăjmaș – moartea. Cu adevărat, 
pe acestea toate făcându-le, nu S-a clătit 
din dragostea Sa pentru om, ci a luat 
asupră-Și alegerile noastre, ale tuturor 
și, iubindu-ne până la capăt, ne-a arătat 
calea și slava dragostei față de vrăjmași.

Ajută-mă, Sfi nte Efrem, și mă 
slobozește din urâciunea vrăjmășiei 
cu Dumnezeu, căci El nu numai că 
neîncetat lucrează până azi, susținând 
lumea și întreaga făptură în fi ință și 
viață, ci tăinuit suferă întru fi ecare din 
noi, până când cu bunăvoire vom alege 
a fi  dimpreună cu El în vecii vecilor.




