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ACATISTUL 
SFÂNTULUI SFINȚIT MUCENIC EFREM,

EPISCOPUL TOMISULUI
(7 martie)

Preotul, după ce îşi pune epitrahilul şi felonul, 
des chide dvera şi dă obiş nuita binecuvântare din faţa
Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dum nezeul nostru, totdeauna,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de faţă, în locul binecuvântării

de mai sus, diaconul, monahul sau mirea nul va rosti: 
Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor noştri,

Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul nostru, milu -
ieşte-ne pe noi. Amin.



Apoi se rostesc Rugăciunile înce pătoare:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâie to rule, Duhul adevărului,

Care pretutindeni eşti şi toate le pli neşti, Vis tierul
bună tăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne cură ţeşte pe noi de toată întinăciu nea şi
mântuieşte, Bunule, su fletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, mi luieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfân tului Duh. Şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne,
cură ţeşte pă ca tele noastre. Stăpâne, iartă fără delegile
noastre. Sfinte, cerce tează şi vindecă ne pu tinţele noas-
tre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori), Slavă..., Şi acum...
Tatăl nostru, Care eşti în ce ruri, sfinţească-se nu-

mele Tău, vie Împă răţia Ta, facă-se voia Ta precum în
cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Dacă este preot de faţă, zice:
Că a Ta este Împărăţia, şi pu terea, şi slava, a Tatălui

şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. 

Strana: Amin. 
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Dacă nu va fi preot de faţă, diaconul, mo na hul sau
mirea nul va rosti:

Pentru rugăciunile Sfin ţilor Pă rin ţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dum nezeul nostru, milu -
ieşte-ne pe noi. Amin.

Şi se zic Troparele de umi linţă: 
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, mi lu ieşte-ne pe noi,

că, nepricepându-ne de niciun răs puns, această
rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, pă cătoşii
robii Tăi, milu ieşte-ne pe noi.

Slavă...
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am

nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni
fără de le gile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi
ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dum nezeul
nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi – lucrul mâinilor
Tale, şi nu mele Tău chemăm.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:
Uşa milostivirii deschide-o nouă, bine cuvântată

Născătoare de Dum nezeu, ca să nu pierim noi, cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din
nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul sau Simbolul credinţei
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atot ţiitorul,

Făcătorul ce rului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai 
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îna inte de toţi vecii, Lumină din Lu mină, Dum nezeu
adevărat din Dum nezeu ade vă rat, născut, nu făcut; Cel
de o fiin ţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; 

Care, pentru noi oa menii şi pentru a noastră mân-
tuire, S-a pogorât din ce ruri şi S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om; 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi
a pă ti mit şi S-a în gro pat; 

Şi a înviat a treia zi, după Scrip   turi; 
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Ta tălui; 
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,

a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,

Care din Tatăl pur cede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu
Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Proroci. 

Întru una, sfân tă, soborni cească şi apos tolească 
Bi se rică. 

Mărtu ri sesc un botez spre ier  ta  rea pă catelor. 
Aştept învierea mor  ţilor. 
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă..., Şi acum... 
Apoi, făcând trei închinăciuni, rostim:
Veniţi să ne închi năm Împă ratului nostru Dum-

nezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să că dem la Hristos,

Împăratul nos tru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos,

Împă ratul şi Dumnezeul nostru.
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Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,

întru adevărul Tău, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni dintre cei vii
nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul
meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să
locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e
duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul
meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult;
cuge tat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor
Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele,
sufletul meu însetat de Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 
Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn
celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineaţa mila
Ta, că la Tine îmi e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de
vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să
fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel
bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru
numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru drep-
tatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă..., Şi acum... 
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!

(de trei ori).
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Şi îndată se cântă, pe glasul Troparului: 
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine -

 cu vântat este Cel ce vine întru numele Dom nului 
(de trei ori).

Troparul Sfântului Efrem, glasul al 4-lea:

Părtaș al obiceiurilor și următor al învățăturilor
Apostolilor fiind, de Dumnezeu insuflate, ai lucrat în
viață cugetând la cele înalte și veșnice; deci, propovă-
duind cu multă râvnă cuvântul adevărului și răbdând
până la sânge pentru dreapta credință, Sfințite Muce-
nice Efrem, ai primit cununa slavei de la Hristos Dum-
nezeu, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre
(de două ori).

Slavă..., Și acum...,
al Născătoarei-Învierii, același glas:

Taina cea din veac ascunsă şi de Îngeri neştiută, prin
tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a
arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neameste -
cată şi Crucea de bunăvoie pentru noi luând, prin care
înviind pe cel întâi-zidit, a mântuit din moarte sufletele
noastre.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi
după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
mea. Spală-mă întru totul de fărădelegea mea şi de
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păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o
cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât
drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei
judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în
păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai
iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
mi le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi; spăla-mă-vei şi mai mult decât zăpada mă 
voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; 
bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de
către păcatele mele şi toate fărăde legile mele şterge-le.
Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh
drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă
lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de
la mine. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu
o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta,
Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusa limului. Atunci
vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei. 
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Condacele și Icoasele

Condacul 1
Cu bucurie să cinstim noi, credincioșii, pe înțeleptul

Ierarh și Mucenic slăvit, pe vlăstarul Țării Sfinte cel plin
de râvnă și pe bunul păstor al Bisericii Dobrogei, din
inimi curate glăsuind către dânsul: Bucură-te, Sfinte 
Ierarhe Efrem, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1
Îngerii în ceruri și credincioșii pe pământ laudă

nevoințele tale, Sfinte Ierarhe Efrem, prin care te-ai 
ostenit întru propovăduirea lui Hristos și ai luminat pe
sciții de la Dunărea de Jos, primind moarte de Mucenic
de la păgâni. Drept aceea, te cinstim și cu evlavie grăim
ție acestea: 

Bucură-te, fiu al Cetății Sfinte;
Bucură-te, cetățean al Ierusalimului celui de sus;
Bucură-te, cel închinat lui Dumnezeu din pruncie;
Bucură-te, slujitor curat la altarul Domnului;
Bucură-te, următor al Sfântului Andrei, Apostolul

întâi-chemat; 
Bucură-te, propovăduitor plin de har al Evangheliei;
Bucură-te, luminător al strămoșilor noștri;
Bucură-te, pildă de îndelungă-răbdare;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, făcător de minuni înaintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce, prin pătimire, ai dobândit fericirea

veșnică;
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Bucură-te, mijlocitor fierbinte pentru păstoriții tăi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!
Condacul 2

Din părinți binecredincioși ai răsărit, fericite, și, din
pruncie, mai mult decât cu lapte, ai fost hrănit cu
învățătura curată a Evangheliei, prin care ai deprins lu-
crarea virtuților și dragostea pentru dumnezeieștile
slujbe și rugăciuni, cântând Mântuitorului Hristos: 
Aliluia!

Icosul 2
Râvnă pentru cele dumnezeiești ai avut din pruncie,

Sfinte Efrem, că cercetai Sfintele Scripturi în toate zilele,
ca pe unele ce aveau putere să te înţelepţească spre mân-
tuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. Drept aceea,
dobândind cuvânt cu putere multă, ai primit de la cre -
dincioși laude ca acestea:

Bucură-te, cel hrănit cu dreapta credință;
Bucură-te, cel adăpat din fântâna Scripturilor;
Bucură-te, tânăr iubitor de Biserică;
Bucură-te, cel ce ai agonisit frica de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce, prin aceasta, ai pus început

înțelepciunii;
Bucură-te, cumințenie luminată de cerescul har;
Bucură-te, nevinovăție care aduce îndrăznire la 

rugăciune;
Bucură-te, fiu duhovnicesc al unor părinți îmbu -

nătățiți;

SFÂNTULUI SFINȚIT MUCENIC EFREM 13



Bucură-te, cel ce ai făcut ascultare cu bucurie;
Bucură-te, minte înțeleaptă în trup tineresc;
Bucură-te, cel căruia Hristos ți-a fost viață și suflare;
Bucură-te, pom răsădit lângă izvoarele apelor harului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!

Condacul 3

Ca un săvârșitor al virtuților și iubitor al casei lui
Dumnezeu, ai fost chemat de tânăr la slujirea Bisericii;
pentru aceasta, înțeleptul Zavdas, episcopul Sfintei
Cetăți a Ierusalimului, te-a îndrumat pe treptele
preoției, ca să aduci lui Dumnezeu jertfa curată a Sfintei
Liturghii și să-I cânți: Aliluia!

Icosul 3

Harul Duhului Sfânt s-a pogorât asupra ta prin 
hirotonie și ai primit slujirea preoției, pentru care cu
mai multă dăruire te osteneai în nevoințe și rugăciuni,
aducând Sfânta Jertfă pentru tine însuți și pentru păcatele
poporului, ale cărui răni sufletești le vindecai cu iscu -
sință, primind de la el graiuri ca acestea: 

Bucură-te, candelă a rugăciunii;
Bucură-te, trâmbiță a propovăduirii;
Bucură-te, doctor al sufletelor;
Bucură-te, leac al inimilor zdrobite;
Bucură-te, nădejde a celor descurajați;
Bucură-te, fagure plin de mierea blândeții;
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Bucură-te, livadă înflorită a faptelor bune;
Bucură-te, povățuitor al pruncilor creștini;
Bucură-te, îndrumător al tinerilor evlavioși;
Bucură-te, odihnă a celor împovărați;
Bucură-te, călăuzitor al păcătoșilor spre pocăință;
Bucură-te, alinare a celor cuprinși de necazuri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!
Condacul 4

Prigoană au ridicat împotriva creștinilor împărații
romani păgâni, dar tu, fericite Efrem, ca un bun păstor,
păzeai de lupii cei cumpliți turma ta cuvântătoare, întă-
rind-o prin cuvânt și prin pilda vieții tale, ca să cânte
neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 4
Trecând către Domnul fericitul Zavdas, a fost ales

marele Ermon ca urmaș al Sfântului Apostol Iacob cel
Drept în slujirea de arhipăstor al Ierusalimului. Acesta
te-a prețuit pentru vrednicia ta și te-a povățuit cu
înțelepciune, pregătindu-te pentru o mai înaltă slujire
și grăind ție unele ca acestea:  

Bucură-te, alt Aaron întru slujirea altarului;
Bucură-te, râvnitor pentru credință, ca Ilie Tesvi -

teanul;
Bucură-te, cel plin de blândețea lui David;
Bucură-te, alt Moise în cunoașterea Legii dum -

nezeiești;
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Bucură-te, povățuitor spre pământul făgăduinței, 
ca Iosua;

Bucură-te, următor al lui Solomon întru înțelep -
ciune;

Bucură-te, nou Samuel întru ascultare smerită;
Bucură-te, îndemnător la pocăință, ca prorocul

Natan;
Bucură-te, cel milostiv și primitor de străini, ca

Avraam;
Bucură-te, bărbat al doririlor duhovnicești, asemenea

lui Daniel;
Bucură-te, lucrător al rugăciunii cu lacrimi, ca Iere-

mia de demult;
Bucură-te, următor al lui Elisei în darul facerii de

minuni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!
Condacul 5

Bun lucrător în via duhovnicească a Domnului 
Hristos ai fost, Sfinte Efrem, și împreună te-ai ostenit,
la mântuirea sufletelor, cu cei ce erau de aceeași râvnă
cu tine: Vasilevs cel înțelept, Evghenie cel smerit, 
Elpidie cel învățat și Agatodor mult-rugătorul, în toate
zilele cântând cu aceștia Preasfintei Treimi: Aliluia!  

Icosul 5
Luminat de Duhul Sfânt, marele ierarh Ermon al

Sfintei Cetăți, văzând cum viforul păgânătății căuta să
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stingă făclia dreptei credințe creștine în locurile în care
Apostolul Andrei L-a binevestit odinioară pe Hristos,
te-a trimis pe tine, Sfinte Efrem, alături de cei îm-
preună-lucrători ai tăi, ca să veghezi la propovăduirea
Evangheliei, grăind ție unele ca acestea:

Bucură-te, vestitor al mântuirii;
Bucură-te, împlinitor al voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cetate înălțată pe muntele faptelor bune;
Bucură-te, sare a pământului mult-folositoare;
Bucură-te, lumină a lumii, îndelung așteptată;
Bucură-te, râu al Edenului, plin de apele învăță -

turilor;
Bucură-te, Tabor al rugăciunii stăruitoare;
Bucură-te, Sinai, loc al întâlnirii cu Făcătorul;
Bucură-te, Iordan curățitor prin botez;
Bucură-te, Eleon al înălțării duhovnicești;
Bucură-te, Sion al neîncetatei Cincizecimi;
Bucură-te, Golgotă pricinuitoare de înviere;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!

Condacul 6
Plecând la apostolica slujire cu binecuvântarea 

ierarhului Ermon, întâi-stătătorul tău, fericite Efrem, 
i-ai lăsat pe Evghenie, pe Elpidie și pe Agatodor în 
Helespont, iar tu, împreună cu Vasilevs, te-ai îndreptat
spre Herson, plutind cu corabia pe Marea Neagră, și te
rugai să se potolească furtuna păgânătății, cântând lui
Hristos: Aliluia! 
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Icosul 6

Cu pace ai ajuns la cetatea Hersonului, Sfinte Efrem,
împreună cu fericitul Vasilevs, plângând pentru
împuținarea creștinătății și rugându-te Sfântului Apos-
tol Andrei și Sfântului Clement Romanul, care au 
propovăduit acolo, să-ți ajute în ridicarea din nou a 
Bisericii în acele locuri. Pentru aceasta, te cinstim, 
zicând:

Bucură-te, următor al Apostolului întâi-chemat;
Bucură-te, cel sprijinit de mijlocirile Sfinților;
Bucură-te, cel ce și pe Sfântul Clement l-ai avut

pildă;
Bucură-te, cel ce propovăduirea aceluia ai înnoit-o;
Bucură-te, cel ce ai căutat să ridici iarăși cele 75 

de biserici zidite de el;
Bucură-te, privitor al minunii de la moaștele mare-

lui Clement;
Bucură-te, cel ce ai văzut cum marea se retrăgea la

pomenirea lui;
Bucură-te, cel ce ai cinstit sfintele lui moaște;
Bucură-te, cel ce ai văzut ancora cu care fusese 

înecat;
Bucură-te, cel asemenea Sfântului Clement în pro-

povăduire;
Bucură-te, cel ce de la acesta ajutor ceresc ai primit;
Bucură-te, rugător acum în ceruri împreună cu el;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Efrem, Mucenice al lui

Hristos!
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Condacul 7
Mult te-ai ostenit, preasfințite Efrem, ca să aduci la

Hristos pe păgâni și să întărești în credință pe puținii
creștini pe care i-ai găsit în Sciția Mare, făcându-i să
cânte Preasfintei Treimi, cu o gură și o inimă: Aliluia! 

Icosul 7
Văzând că Biserica din Herson s-a așezat în rându-

ială, l-ai lăsat păstor acolo pe Sfântul Vasilevs, iar tu ai
plecat la sciții de lângă Dunăre, ca să întărești pe
creștinii dintre ei și să propovăduiești Evanghelia celor
aflați în întunericul slujirii la idoli, pentru care auzi de
la noi laudele acestea:

Bucură-te, trimis al lui Dumnezeu în Sciția Mică;
Bucură-te, cel prin care creștinătatea dobrogeană a

dăinuit;
Bucură-te, urmaș vrednic al propovăduirii apos -

tolice;
Bucură-te, cel prin care harul preoției s-a predat mai

departe;
Bucură-te, următor al fericitului episcop Evan ge licus;
Bucură-te, cinstitor al Sfinților Epictet și Astion;
Bucură-te, cel ce ai auzit de la sciți despre mucenicia

lor cea de curând;
Bucură-te, părinte al altor Mucenici;
Bucură-te, născător de Mărturisitori;
Bucură-te, pildă de sfințenie;
Bucură-te, nevoitor în post și rugăciune;
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