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Vezi-l pe drăc, că  de două  păţimi ăle 
ră uţă ţ ii se sţă pă nes ţe: de î ndră zneălă  s i 
de frică . Că ci ă zice ăceăsţă: „Ce ăi cu 
mine?”, esţe ă unui rob î ndră zneţ  s i fă ră  
de rus ine; iăr ăceeă: „rogu-Te”, esţe ă 
unuiă căre se ţeme. S i să lă s luiă î n 
„morminţe”, vră nd să  pună  î n oămeni 
pă rere vicleănă , cum că  sufleţele celor 
ce mor se făc drăci.  
S i cer drăcii să  nu inţre î nţru „ădă nc”, ci 
să  fie lă săţ i să  măi peţreăcă  pe pă mă nţ, 
iăr Domnul î i î ngă duie pe ei ă fi pe 
pă mă nţ, că lupţă ndu-se cu oămenii, măi 
iscusiţ i pe dă ns ii [pe oămeni] să -i făcă , 
că  de nu ăr fi fosţ î mpoţrivă  lupţă ţori, 
nu ăr fi fosţ nevoinţ e; s i de nu ăr fi fosţ 
nevoinţ e, nici cununi nu ăr fi fosţ.  
I ncă  cunoăs ţe s i după  î nălţă î nţ elegere, 
că  ăcel „căre ăre drăci” î nţru sine, ădică  

lucruri dră ces ţi, î n „hăină ” nu se 
î mbrăcă , ădică  î mbră că minţeă ceă de lă 
Boţez nu o ăre, s i „î n căsă  nu măi 
locuies ţe”, ădică  î n Biserică , ci î n 
„morminţe”, ădică  î n lă căs urile 
lucrurilor celor moărţe, căre sunţ căsele 
cele de curvă să rie s i de vă mes ie, că  
ăcesţeă sunţ morminţe ăle ră uţă ţ ii.  
Aceăsţă ce zice că  „pă sţorii ău fugiţ”, 
pricină  de mă nţuire s-ă fă cuţ 
Gherghesenilor, î nsă  ei nu ău pricepuţ. 
Că ci fiind cu cuviinţ ă  ă se minună de 
puţereă Mă nţuiţorului s i ă-I crede Lui, ei 
L-ău rugăţ pe Iisus că să  Se ducă  de lă 
dă ns ii, că ci s-ău ţemuţ că nu cumvă s i 
ălţă  păgubă  să  pă ţimeăscă , după  cum 
Domnul le-ă dăţ pierză rii s i porcii.  
Iăr cel căre s-ă ţă mă duiţ, negră iţ 
ădeveres ţe semnul ţă mă duirii săle, că ci 
î nţru ăţă ţ s-ă fă cuţ de să nă ţos lă minţe, 
î ncă ţ L-ă s i cunoscuţ pe Domnul Iisus, 
s i-L rugă că „să  ră mă nă  cu El”; că ci, 
precum se păre, se ţemeă că nu cumvă 
depă rţă ndu-se de Iisus, să  fie iără s i 
lesne ăpucăţ de drăci. Iăr Domnul – 
ără ţă ndu-i lui că  chiăr de nu vă fi 
î mpreună  cu Sine, î nsă  de dărul Să u 
fiind ăcoperiţ, î i esţe cu puţinţ ă  să  fie 
măi presus de supă răreă dră ceăscă  – î i 
gră ies ţe celui ţă mă duiţ: „I nţoărce-ţe î n 
căsă ţă s i spune că ţ bine ţ i-ă fă cuţ ţ ie 
Dumnezeu”. Nu ă zis [Domnul]: „Că ţ 
bine ţ i-ăm fă cuţ Eu ţ ie”, că să  ne deă 
nouă  chip [pildă ] de smerenie s i că ţoăţe 
ispră vile noăsţre cele bune să  le punem 
î n seămă lui Dumnezeu.  
Iăr ăcelă ăţă ţ de mulţ ă miţor ă fosţ, î ncă ţ 
vesţeă că ţe i-ă fă cuţ lui Iisus, că ci 
Domnul i-ă porunciţ lui să  vesţeăscă  că ţ 
bine i-ă fă cuţ Dumnezeu lui, iăr el 
propovă duies ţe că ţe i-ă fă cuţ Iisus. Deci 
se cuvine că s i noi, că nd vom făce cuivă 
vreun bine, să  nu voim ă se propovă dui 
binele ăcesţă, iăr ăcelă căre ă primiţ 
binele, des i noi nu vom voi, se cuvine ă-l 
propovă dui pe ăcesţă.  



 

Stareţul Efrem: Am veniţ din Sfă nţul 

Munţe, căre esţe un loc ăl ăusţeriţă ţ ii, ăl 

ţă cerii, ăl rugă ciunii, ăl cumpă ţă rii 

duhovnices ţi s i ăl vieţ ii lă unţrice. 

Preăcurăţă Nă scă ţoăre de Dumnezeu 

esţe Ocroţiţoăreă s i Sţăreţ ă Sfă nţului 

Munţe, s i, de ăceeă, ţoăţe mă nă sţirile 

ăpărţ in Măicii Domnului, iăr Sfă nţul 

Munţe se numes ţe gră dină Măicii 

Domnului. 

 

Mă nă sţireă Văţoped – Mă nă sţireă 
noăsţră  de meţănie, ăs ă cum se spune î n 
Sfă nţul Munţe – esţe o mă nă sţire unică  
î n lume, î mpodobiţă  cu s ăpţe icoăne 
fă că ţoăre de minuni ăle Nă scă ţoărei de 
Dumnezeu s i cu Cinsţiţul Bră u ăl 
Preăcurăţei. S i pă rinţele nosţru, Sţăreţ ul 
Iosî f Văţopedinul, obis nuiă să  ne spună  
ădeseă: „Unde ălţundevă ăr fi doriţ 
Preăsfă nţă să  î s i lăse Sfă nţul ei Bră u?”. 
Fecioărele Vechiului Tesţămenţ î s i 
ţ eseău cingă ţorile cu propriile lor mă ini, 
iăr că nd veneă ceăsul că să ţoriei lor 
oficiăle, făţă î i dă ruiă bră ul soţ ului ei, că 
simbol ăl fecioriei pă sţrăţe. S i ăcesţ 
Bră u, lă căre mulţ i dinţre 
dumneăvoăsţră  v-ăţ i î nchinăţ, ă fosţ 
ţ esuţ din pă r de că milă  de Măică 
Domnului, cu propriile ei mă ini. Cu fire 
de ăur l-ă brodăţ î mpă ră ţeăsă Zoe, soţ iă 

î mpă răţului bizănţin Leon cel I nţ elepţ: 
pe că nd eră foărţe bolnăvă , eă ă visăţ-o 
pe Nă scă ţoăreă de Dumnezeu, iăr Măică 
Domnului i-ă spus î mpă ră ţesei că  
ţrebuie să  î l convingă  pe Păţriărh să  
scoăţă  Sfă nţul Bră u din chivoţul unde 
eră pă sţrăţ î ncă  din secolul ăl IV-leă. 
Că nd ău pus Bră ul pesţe î mpă ră ţeăsă 
bolnăvă , eă s-ă vindecăţ î ndăţă . Că semn 
de recunos ţinţ ă  s i ţră ind o viăţ ă  
virţuoăsă , î mpă ră ţeăsă ă î mpodobiţ 
Bră ul brodă ndu-l cu fir de ăur. De ălţfel, 
oămenii de s ţiinţ ă  spun că  ăcesţ făpţ ă 
fosţ ră nduiţ după  Dumnezeiăscă Pronie, 
penţru că  ălţfel Bră ul nu s-ăr măi fi 
pă sţrăţ pă nă  ăzi. 
 
Acesţ sfinţ iţ obiecţ, căre esţe cel măi 
preţ ios odor ăl Mă nă sţirii noăsţre, vi l-
ăm ădus spre î nchinăre, că ci credem cu 
ţă rie că  prezenţ ă lui poăţe să  fie spre 
măre binecuvă nţăre, mă ngă iere, hăr 
Dumnezeiesc, ăpă răre s i puţere. 
Să ruţă nd cu cinsţire Sfă nţul Bră u, ăvem 
simţ ă mă nţul că  î nsă s i Măică Domnului 
esţe prinţre noi. De ăceeă, mă  rog cu 
smerenie să  nu uiţăţ i niciodăţă  făpţul că  
Cinsţiţul Bră u ă veniţ î n ţ ără voăsţră . Mă  
rog că hărul Nă scă ţoărei de Dumnezeu 
să  umple inimile voăsţre s i să  î nţ elegeţ i 
mă reţ iă de ă fi cres ţini orţodocs i, de ă fi 
ţoţ i mă dulăre ăle Bisericii, s i, ăs ă cum 
Domnul ă spus, să  î nţ elegem cu ţoţ ii că  
sunţem fiii lui Dumnezeu. 
 
Întrebare: Părinte, avem ocazia să se 
închinăm Cinstitului Brâu al Maicii 
Domnului. Suprafaţa de sticlă, sub care 
se află Brâul, este împodobită cu pietre 
aşezate în mod asimetric. Care este 
simbolismul acestei decoraţii? 
Stareţul Efrem: Nu exisţă  nici un 
simbolism. Noi ăs ă ăm primiţ răclă s i nu 
scoăţem ăcesţe pieţre, penţru că  ţoăţe s-
ău sfinţ iţ. 
 



 

Întrebare: Cum trebuie să purtăm brâul 
pe care ni l-aţi dat? Poate fi spălat? 
Stareţul Efrem: As ă cum purţăţ i un 
bră u obis nuiţ, să  î l purţăţ i s i pe ăcesţă. 
Dă, poăţe fi spă lăţ. Dăr primă ăpă  să  nu 
o ăruncăţ i pe cănălizăre, ci ăruncăţ i-o, 
de exemplu, lă flori, ăcolo unde nu esţe 
că lcăţ pă mă nţul î n picioăre, penţru că  
bră ul esţe sfinţ iţ. 
 
Întrebare: Părinte, o femeie se poate 
închina la Brâu atunci când este 
necurată? 
Stareţul Efrem: Dăcă  vă  referiţ i lă ciclul 
lunăr pe căre î l ău femeile, [dă, se poăţe 
î nchină]. Din pă căţe, ăici, î n Rusiă, se 
făce o măre gres eălă  că  femeile nu se 
duc să  se î nchine lă icoăne s i unele nu 
merg nici lă biserică , ăţunci că nd sunţ lă 
ciclu. Aceăsţă esţe o gres eălă . De vreme 
ce exisţă  ăceăsţă  să ngerăre fireăscă , 
doăr de lă î mpă rţă s ănie sunţ opriţe, 
orice ălţcevă poţ să  făcă . De vreme ce o 
femeie ţrece prinţr-un fenomen obis nuiţ 
ăl firii ei femeies ţi, ăsţă nu î nseămnă  că  
nu măi e cinsţiţă  s i curăţă . Nu ţrebuie 
socoţiţă  că necurăţă . Nu-i ăs ă? 
 
Întrebare: Dacă o persoană ajunge la 
Cinstitul Brâu al Maicii Domnului fără să 
stea la rând, mai primeşte harul? 
Stareţul Efrem: I l primes ţe (ră de). 
 
Întrebare: Părinte, am citit pe internet 
că Cinstitul Brâu al Maicii Domnului a 
fost cerut de diferite ţări, dar le-aţi dat 
tuturor un răspuns negativ. De ce ni s-a 
dăruit nouă, păcătoşilor, acest har? 
Stareţul Efrem: Dăcă  nu gres esc, vreme 
de s ăse ăni ne-ău rugăţ să  ăducem Bră ul 
[î n Rusiă]. Ne-ău viziţăţ diferiţe 
personăliţă ţ i, cunoscuţ i s i necunoscuţ i, 
minis ţri s i episcopi. I ncă  s i Preă 
Fericiţul vosţru Păţriărh ă ţrimis o 
scrisoăre mă nă sţirii noăsţre î n căre ne 
cereă să  ăducem Bră ul, s i, că să  fie sigur 

că  cerereă lui vă ăveă succes, ă ţrimis o 
scrisoăre s i Păţriărhiei Ecumenice. S i, 
î nţr-ădevă r, ăces ţi doi făcţori 
[Păţriărhul Rusiei s i Păţriărhul 
Ecumenic] î nţr-un ănume fel ne-ău 
î ndăţorăţ să  venim. Dăr dincolo de ăsţă, 
s i dumneăvoăsţră , [credincios ii,] î l 
doreăţ i mulţ. 
 
Întrebare: Plănuiţi cumva şi alte vizite 
în Rusia cu alte sfinţite odoare ale 
Mănăstirii Vatoped? 
Stareţul Efrem: Penţru momenţ, doăr 
cu Sfă nţul Bră u s i î n conţinuăre vom 
vedeă. Toăţe lă vremeă poţriviţă . 
 
Întrebare: De ce nu aţi dus Brâul Maicii 
Domnului şi în Omsk sau la Novgorod? 
Stareţul Efrem: Că ndvă l-ău î nţrebăţ pe 
Sţăreţ ul Păisie Aghioriţul: „Pă rinţe, ăţ i 
fosţ lă comemorăreă unui mileniu de 
exisţenţ ă  ă Sfă nţului Munţe, din 1963?”. 
– „Nu, din pă căţe, dăr dăţă urmă ţoăre 
voi merge”. S i că nd Cinsţiţul Bră u, pesţe 
200 de ăni, vă veni din nou î n Rusiă, vă 
că lă ţori s i î n ălţe orăs e. 
 
Întrebare: Cât de departe este 
mănăstirea voastră de mănăstirea 
Sfântului Panteleímon [mănăstirea rusă 
din Sfântul Munte]? Şi care sunt relaţiile 
voastre cu monahii acestei mănăstiri? 
Stareţul Efrem: Nu esţe preă depărţe. 
S i relăţ iile noăsţre sunţ bune. S ţiţ i, î n 
Sfă nţul Munţe fiecăre Sfă nţă  Mă nă sţire 
se ăflă  î n regim de ăuţoădminisţrăre, 
esţe că un sţăţ independenţ. O persoănă  
din Uniuneă Europeănă  spuneă că  ă fosţ 
foărţe surprins de ăcesţ lucru, cum de 
esţe posibil să  ţră iăscă  î mpreună  vreme 
de zece secole, că ţă  vreme ei, î n Uniune, 
se ceărţă  î n conţinuu. I-ăm ră spuns: „voi 
sunţeţ i colăborăţori de drăgul lui 
Mămonă, ădică , de drăgul bănului, că ţă  
vreme, noi, ăghioriţ ii – de drăgul lui 
Hrisţos”. 



 

 
Întrebare: Cum putem să ne luptăm cu 
gândurile la vremea rugăciunii? Toţi 
monahii Sfântului Munte au rugăciunea 
lăuntrică a inimii sau doar unii? 
Stareţul Efrem: Măi î nţă i, că nd ne vin 
diferiţe gă nduri pe durăţă rugă ciunii, vă 
ţrebui pur s i simplu să  le ignoră m, să  nu 
le dă m ăţenţ ie. Dă, exisţă  monăhi căre 
ău dobă ndiţ rugă ciuneă inimii s i nu sunţ 
deloc puţ ini. Toţ i monăhii î nceărcă  să  o 
dobă ndeăscă . 
 
Întrebare: La mănăstire monahii se 
roagă şi pentru păcatele grele ale 
femeilor? 
Stareţul Efrem: Monăhii se roăgă  
penţru ţoţ i oămenii. S i esţe o ţăină  cum 
î mplinesc ei ăcesţ lucru. I nţr-o zi ne-ă 
viziţăţ un monăh cu o viăţ ă  
duhovniceăscă  î mbună ţă ţ iţă  s i ă 
povesţiţ cum ţoăţă  noăpţeă se rugă 
penţru femeile î nsă rcinăţe, măi ăles 
penţru cele căre urmău să  ăibă  o 
năs ţere greă. Vreău să  spun că  ăţunci 
că nd inimă unui monăh devine inimă lui 
Hrisţos, î ncepe să  se roăge penţru ţoţ i 
oămenii, î ncă  s i penţru unele dinţre 
ăcesţe căţegorii ăpărţe de oămeni. 
Sţăreţ ul Păisie spuneă uneori: „Dăcă  lă 
un momenţ dăţ ăs  desţă inui ţoţ ceeă ce 
ţră iesc, or să  mă  creădă  nebun”. Uneori, 
spune, se roăgă  penţru un lung ră sţimp 
penţru cuplurile că să ţoriţe pe căre le 
păs ţe primejdiă divorţ ului – de ălţfel, 
divorţ ul esţe ăcum lă modă . S i, ăsţfel, î n 
Duhul Sfă nţ, Sţăreţ ul Păisie mergeă î n 
chip nevă zuţ î n căsele lor penţru ă-i 
linis ţi. Spune că  viziţă chiăr s i Ausţrăliă, 
s i Ciprul, s i Aţenă, s i Rusiă. Un om ăl lui 
Dumnezeu ăre foărţe mări puţeri s i 
posibiliţă ţ i. 
 
Întrebare: Părinte Efrem, aţi cântat 
vreodată la strană? Ce îndrumări aţi 

putea să le daţi psalţilor ruşi? Ce părere 
aveţi despre cântările religioase ruseşti? 
Stareţul Efrem: Mie î nţoţdeăună mi-ă 
plă cuţ să  că nţ lă sţrănă . S i ăcum 
conţinuu să  că nţ lă sţrănă . Se cuvine să  
că nţă m cu ăţenţ ie s i cu smerenie, cu 
drăgosţe. Exisţă  un psălţ î n Aţenă, căre 
ăţunci că nd că nţă  cevă, vreă să  ăfle dăcă  
le-ă plă cuţ oămenilor. Dumnezeu nu 
vreă ăsemeneă că nţă ri. Se cuvine să  
ăvem frică lui Dumnezeu s i cugeţ de 
smerenie. 
 
Întrebare: Părinte Efrem, am făcut 
unele păcate, pe care le-am spovedit în 
urmă cu mulţi ani. Acum nu le mai fac, 
dar mult mă chinuie conştiinţa pentru 
ele. Ce sfat aţi putea să îmi daţi? 
Stareţul Efrem: Nu ăre imporţănţ ă  că ţe 
pă căţe făcem, hărul lui Dumnezeu esţe 
ţoţdeăună măi măre decă ţ ele. Dăcă  v-
ăţ i spovediţ că ndvă de ăcesţe pă căţe, nu 
ţrebuie să  vă  măi nelinis ţiţ i. Pă căţul 
spovediţ, din puncţ de vedere ţeologic, e 
că s i cum nu ăr măi exisţă. S i nu uiţăţ i că  
unii pă că ţos i mări sunţ ăcum zugră viţ i 
î n icoăne, iăr noi să ruţă m icoănă lor. 
Milă lui Dumnezeu esţe foărţe măre. 
 
Întrebare: Ce sfat aţi da unei persoane 
care se află într-o stare de decădere 
duhovnicească, dar îşi doreşte 
mântuirea? 
Stareţul Efrem: Esţe imporţănţ să  ăibă  
un progrăm sţăbil s i să  ăibă  sţă ruinţ ă . S i 
ăţunci că nd nu ăre dispoziţ ie [spre 
lucrăreă duhovniceăscă ] vă ţrebui să  se 
sileăscă  penţru ă-s i urmă cănonul. 
 
Întrebare: Cum să îşi redobândească 
cineva credinţa pe care a pierdut-o? 
Stareţul Efrem: Rugăţ i-vă , rugăţ i-vă . 
„Cereţ i s i vi se vă dă, că uţăţ i s i veţ i ăflă, 
băţeţ i s i vi se vă deschide” (Măţei 7, 7). 
Că ci ădevă răţă credinţ ă  î n Dumnezeu 
esţe dăr ăl lui Dumnezeu s i vine de sus. 



 

 
Întrebare: Părinte Efrem, cum putem să 
ne luptăm cu irascibilitatea şi cu 
supărarea? La cine să ne rugăm? 
Stareţul Efrem: Rugăţ i-vă  lă cine vreţ i: 
lă Hrisţos, lă Măică Domnului, lă Sfinţ i! 
Unde vă  ţrăge inimă. Irăscibiliţăţeă s i 
mă niă sunţ dinţre păţimile mări, pe 
căre, din pă căţe, ţoţ i le ăvem. S i ţrebuie 
să  sţă ruim mulţ î n cererile s i rugă ciunile 
noăsţre, că să  ne deă Dumnezeu 
smerenie. Că nd omul se mă nie, î ncă  s i 
făţ ă i se î nros es ţe s i se ăseămă nă  unui 
demon. 
 
Întrebare: Iubite Părinte, cum poate o 
persoană care vieţuieşte în lume să 
trăiască dumnezeiescul har? Ar putea 
exista isihie, tăcere în afara vieţii 
monahale? 
Stareţul Efrem: Un om căre ţră ies ţe î n 
lume poăţe să  ţră iăscă  cu hărul lui 
Dumnezeu, dăcă  esţe responsăbil făţ ă  
de fămiliă să, făţ ă  de relăţ iă să 
conjugălă , dăcă  urmeăză  ră nduielile 
Bisericii, dăcă  ărăţă  compă ţimire s i 
drăgosţe făţ ă  de ăproăpele să u. Dăcă  
făceţ i ţoăţe ăcesţeă, nu vă  ăflăţ i depărţe 
de I mpă ră ţ iă lui Dumnezeu. 
Că ţ prives ţe ţă cereă, isihiă… Asţă 
depinde doăr de sţăreă noăsţră  
lă unţrică . Unii î i î mpărţ pe Sfinţ i î n 
nepţici s i misionări. Esţe o măre 
gres eălă . Orice Sfă nţ Pă rinţe ă 
propovă duiţ oămenilor, indiferenţ dăcă  
ă ţră iţ î n lume său î n pusţie. Toţ i Sfinţ ii 
Pă rinţ i ău fosţ nepţici. 
 
Întrebare: Spuneţi-mi, Părinte, care este 
pregătirea corectă pentru Dumnezeiasca 
Împărtăşanie? Noi avem aici tradiţia că 
lumea trebuie să postească trei zile. Dar 
preoţii nu postesc înainte de 
Împărtăşanie. Care este cauza acestei 
deosebiri? 

Stareţul Efrem: Nu s ţiu, î n Rusiă, unii 
preoţ i spun că  ţrebuie să  se posţeăscă  
ţrei zile, ălţ ii spun să  se posţeăscă  cinci 
zile. I n linii generăle, nu exisţă  un posţ 
obligăţoriu î năinţe de Dumnezeiăscă 
I mpă rţă s ănie. Dovădă  penţru ăceăsţă 
esţe făpţul că  preoţ ii nu posţesc 
obligăţoriu. De vreme ce ţ inem ănumiţe 
posţuri – cele păţru posţuri mări, 
precum s i Miercureă s i Vinereă [î n 
perioădele obis nuiţe], cred că  e de 
ăjuns. 
Dăcă  cinevă vreă să  posţeăscă  î năinţe de 
I mpă rţă s ănie chiăr s i o să pţă mă nă  din 
evlăvie s i dorind să  se nevoiăscă  măi 
mulţ, să  o făcă , dăr ăcesţ lucru nu se 
obis nuies ţe. Vă ţrebui î nsă , î n orice căz, 
că ăcesţ lucru să  fie ră nduiţ de pă rinţ ii 
duhovnices ţi – ădică  vă ţrebui să  iă 
binecuvă nţăre penţru ăsţă. Uneori se 
spune că  cres ţinii ăr ţrebui să  se 
î mpă rţă s eăscă  o dăţă  său de două  ori lă 
două -ţrei luni. Nici ăcesţ lucru nu se 
obis nuies ţe. Că nd cres ţinul nu ăre 
pă căţe de moărţe, esţe î ndrepţă ţ iţ să  se 
î mpă rţă s eăscă  măi des. 
Întrebare: Iubite Părinte Efrem, scopul 
creştinului este mântuirea sufletului lui. 
Este necesar să ne gândim şi să ne 
îngrijim de mântuirea sufletului 
semenilor noştri? Ce ne-aţi sfătui? 
Stareţul Efrem: Că nd un om î ncepe să  
se pocă iăscă  s i dă  lupţă penţru viăţ ă 
duhovniceăscă , i se lumineăză  minţeă s i 
inimă. I n conţinuăre, inimă î i esţe 
inundăţă  de drăgosţe s i î ncepe să  î i pese 
de ceilălţ i s i de ţră irile lor. S i, de vreme 
ce poăţe să  se mă hneăscă  penţru 
ceilălţ i, î n ăcelăs i ţimp poăţe să  simţă  î n 
conţinuu bucurie duhovniceăscă . Penţru 
că  bucuriă nu esţe o sţăre psihologică , ci 
ună duhovniceăscă . Esţe rod ăl Duhului 
Sfă nţ, ăs ă cum ă mă rţurisiţ î nsus i 
Aposţolul Păvel, că  roădele Duhului sunţ 
drăgosţeă, bucuriă, î nfră năreă, ră bdăreă 
s i celelălţe. 



 

Asţfel, oămenii căre nu ţră iesc î n 
Biserică , nu ău ceeă ce ăr ţrebui să  ăibă . 
Sunţ că nis ţe morţ i î n viăţ ă . Hrisţos ă 
spus: „Eu sunţ Căleă, Adevă rul s i Viăţ ă”. 
S i ădevă rul, din nou, nu esţe o ideologie. 
Adevă rul esţe Persoănă . Hrisţos spune: 
„Eu sunţ Adevă rul”. Că ăţăre, lui Pilăţ, 
căre L-ă î nţrebăţ ce esţe ădevă rul, 
Hrisţos nu i-ă ră spuns. S ţiţ i ce spun 
Pă rinţ ii? 
Dăcă  ăr fi î nţrebăţ corecţ: „Cine esţe 
Adevă rul?”, ăţunci Iisus i-ăr fi ră spuns. 
Penţru ţoţ i ăces ţi oămeni, penţru 
„morţ ii î n viăţ ă ”, penţru cei din ăfără 
Bisericii, omul duhovnicesc se roăgă , că 
ei să  vină  „lă cunos ţinţ ă ădevă rului” s i 
să  se mă nţuiăscă . 
 
Întrebare: Părinte, cui trebuie să se 
roage cei care vor să se căsătorească? 
Brâul Maicii Domnului ajută într-o 
asemenea rugăciune? 
Stareţul Efrem: Măică Domnului î n 
ţoăţe ăjuţă . Nu esţe ră u, dăcă  o ţă nă ră  
făţă  cere de lă Măică Domnului să  î i 
ţrimiţă  un bă rbăţ bun său dăcă  ţă nă rul 
se roăgă  lui Dumnezeu să  î i ţrimiţă  o 
făţă  bună . 
 
Întrebare: Unii părinţi duhovniceşti îi 
sfătuiesc pe oameni să nu se mai 
căsătorească în ultima vreme. 
Stareţul Efrem: Asţeă’s prosţii. Hrisţos 
nu ă spus că  nu ţrebuie să  se măi 
că să ţoreăscă . 
 
Întrebare: Părinte, azi Rusia se află într-
o criză demografică. Şi salvarea 
imediată, dar şi simbolică a ţării noastre 
stă în familiile cu mulţi copii. Familiile cu 
mulţi copii, însă, se află la limita 
supravieţuirii. Câtă vreme ajutorul 
statului nostru constă doar în vorbe 
goale, în loc să ne ajute prin fapte. Ce sfat 
le-aţi da acestor familii? 

Stareţul Efrem: Măi î nţă i, ăs  vreă să  
spun că  fămiliile cu mulţ i copii din Rusiă 
ţrebuie să  cerceţeze pildă ălţoră. Spre 
exemplu, î n fămiliă meă ăm fosţ s ăpţe 
copii. Pă rinţ ii mei erău oămeni să răci. 
Dăr ţoţ i ne-ăm reălizăţ. S i că ţ i ălţ i 
ăsemeneă oămeni nu exisţă ?! Nu ţrebuie 
să  doriţ i să  ăveţ i mulţ i copii doăr ăţunci 
că nd exisţă  o ănume susţ inere din 
părţeă sţăţului. Dăcă  sţăţul ăjuţă , esţe 
foărţe bine. Dăr nu uiţăţ i că  pă să rile 
cerului nici nu seămă nă , nici nu seceră , 
dăr Tăţă l nosţru Ceresc le hră nes ţe s i pe 
ele. 
Vă  voi dă un exemplu emoţ ionănţ. I nţr-o 
zonă  din Greciă de Nord, s-ă î nţă mplăţ 
că o fămilie cu mulţ i copii să  nu măi ăibă  
nici băni, nici mă căr pă ine. Tăţă l vroiă 
să  făcă  un î mprumuţ, dăr ceălălţă  părţe 
nu ăveă nici un inţeres să  î l ăjuţe. Căsă 
lor se ăflă î n ăfără săţului, lă vreo 300 de 
meţri de biserică Sfă nţului Gheorghe. S i 
î n fiecăre seără  ei mergeău s i ăprindeău 
o lumă năre lă Sfă nţul Gheorghe. S i că nd 
ău ţerminăţ ţoţ i bănii pe căre î i măi 
ăveău, ţăţă l fămiliei s-ă dus lă Sfă nţul 
Gheorghe s i i-ă spus: „Nu măi poţ. Ajuţă -
mă !”. S i ăpoi i s-ă ără ţăţ î n vis Sfă nţul 
Gheorghe că lăre pe căl s i i-ă spus: „Veţ i 
merge mă ine lă biserică  s i lă ngă  us ă  e o 
piăţră  măre, să  dăţ i piăţră lă o părţe s i 
veţ i gă si sub eă ţrei lire de ăur”. Fămiliă 
s-ă dus lă biserică  s i, î nţr-ădevă r, ău 
gă siţ sub piăţră  cele ţrei monede. Asţfel, 
credinţ ă lor i-ă sălvăţ. 
Nu uiţăţ i: cheiă ţuţuror ţăinelor Bisericii 
esţe credinţ ă. Dumnezeu, î n fiecăre 
inţervenţ ie minunăţă  ă Să, se ădreseăză  
credinţ ei. Unei femei i-ă spus: „Măre 
esţe credinţ ă ţă, fie ţ ie precum voies ţi!”, 
ălţeiă i-ă spus: „Credinţ ă ţă ţe-ă 
mă nţuiţ”, iăr despre suţăs  ă spus: „Am 
ţră iţ î n Isrăel, dăr ăţă ţă credinţ ă  n-ăm 
măi vă zuţ”. Credeţ i neclinţiţ, sţăţornic, 
s i Dumnezeu vă rezolvă ţoăţe 
problemele voăsţre. 



 

Întrebare: Un copil care a fost conceput 
în timpul Săptămânii Mari este 
permanent bolnav. Mama lui se 
mâhneşte mult. Ce trebuie să facă? 
Stareţul Efrem: Să  ăibă  credinţ ă  î n 
Dumnezeu Căre esţe Tăţă l nosţru, ăl 
ţuţuror, s i Căre ne iărţă  gres elile. 
 
Întrebare: Ce pot face ca să-mi ajut fiul? 
Din pricina semeţiei lui nu vine la 
biserică, deşi a primit multă mustrare de 
la Domnul. Este divorţat. Şi s-a 
împărtăşit doar o dată în viaţă. 
Stareţul Efrem: Rugăţ i-vă  penţru el. 
Dăr nu i-o spuneţ i, penţru că  vă  vă ocă rî . 
Vă veni s i vremeă lui. 
 
Întrebare: Părinte, fiica mea s-a 
căsătorit în biserică, dar nu şi-a 
înregistrat căsătoria la primărie. Apoi, 

soţul a părăsit-o şi s-a însurat cu o alta 
printr-o căsătorie civilă. Şi acum fiica 
mea se roagă ca el să se întoarcă la ea. 
Ce să fac? 
Stareţul Efrem: Vă ţrebui să  ăveţ i 
ră bdăre. Nu s ţiu, î n Rusiă [oămenii] 
divorţ eăză  foărţe us or, exăgerăţ de us or. 
Mulţ i pelerini vin lă noi, lă mă nă sţire. 
Două  ţreimi dinţre ei sunţ dejă lă ă două 
său lă ă ţreiă, lă ă păţră său chiăr lă ă 
cinceă că să ţorie. S ţiţ i de ce? Penţru că  
ădeseă ău fă cuţ doăr o că să ţorie civilă , 
nu ău fosţ cununăţ i, iăr hărul lui  
 
Dumnezeu nu vine să  î i ăjuţe î n viăţ ă lor 
de fămilie. Că ăţăre, cei căre nu sunţ 
că să ţoriţ i î n biserică , vă ţrebui neăpă răţ 
să  se cunune, chiăr dăcă  sunţ lă o vă rsţă  
măi î năinţăţă . Toţ i. S i ăsţă că ţ măi 
repede cu puţinţ ă . 

 

 

 Marţi: 23 ocţombrie 

18:00 – Slujbă Sfă nţului Măslu 

19:30 – Căţeheză : „Taina Căsătoriei” 

 Sâmbătă: 27 ocţombrie 

18:00 – Vecernie 

 Duminică: 28 ocţombrie 

08:30 – Uţreniă s i Sfă nţă Liţurghie 

Duminică ă XXIII-ă după  Rusălii 
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