Sv. Efrem Sirski

Molitev Bogorodici

O Gospa in Devica, brezmadežna Bogorodica, moja preslavna Gospa, moja največja
dobrotnica, ti, ki si vzvišena nad nebesa. Bolj si častitljiva od kerubov in mnogo slavnejša
od nebeške vojske, ti, veselje apostolov, oznanjevanje mučencev, radost svetnikov, zlati
oltar, posoda z nebeško mano, prava skrinja zaveze, neizgorljivi grm, odprta širjava.
Zares si se pokazala kot zeleni poganjek in kot cvet se nam je razodel tvoj Sin, naš pravi
Bog, moj Bog in moj Stvarnik. Ti si telesno rodila Boga, Besedo; pred rojstvom si ohranila
devištvo, Devica si ostala po porodu in s Kristusom, Bogom, tvojim sinom, smo bili
spravljeni. Ti si pomoč grešnikov in tistim, ki jih premetava po valovih in izgubljajo
upanje, si pristan, tolažba sveta, varstvo sirot in cena odkupitve jetnikov. Ti, opora
menihov in up njih, ki živijo v svetu, zaščita in pokrivalo družin.
Ti, ki si moja mati, kraljica in gospa; pod svojimi krili me zavaruj, zaščiti, da se ne bo
veselil zoper mene Satan, ki snuje pogubo, in se zločinsko povzdiguje zoper mene. Ti
namreč, prečista, si moj pristan, pomočnica in zaščita. Ne poznam drugega zatočišča
razen tebe, Gospa. Z mnogimi solzami te prosim, Gospa, naj me tvoj dragi Sin, Stvarnik in
Oblikovalec ne odtrga od sebe zaradi mojih mnogih grehov, ki sem jih storil. Prosim te, da
me pripelješ h Kristusu in mi daš vstopiti v tiste dvorane svetih, kjer ni solza in ne stiske,
ni nadloge in ne smrti, ni muk in ne tesnobe, ampak neskončno veselje, življenje, ki nima
konca, radovanje in vriskanje, slava in sijaj.
Razženi, Gospa, vsako razmišljanje, ki mi ga hudobec vztrajno vsiljuje, da bi strmoglavil
mojo ubogo dušo vse do globin pekla. Reši me, moja Presveta, od njegovih zank. Daj mi,
Devica, strahu božjega in ljubezni, Boga vredne odločitve, čisto življenje, ljubezen do
Boga in hkrati do bližnjega, potrpežljivosti, ponižnosti, zdržnosti, posta ter solz
skrušenosti, ki očiščujejo od zla, ki sem ga nesrečnik zagrešil.
Pomagaj mi, Gospa, da ne postanem hudičeva igračka. Ti, Prečista me iztrgaj iz rok
zlobnega in prekanjenega prevaranta. Naredi me, Devica, v teh poslednjih časih za
služabnika tvojega Sina, in za posodo, ki bo znova primerna za Presvetega Duha, ki te je
obsenčil. In nakloni mi, da te bom poveličeval in te iz vsega srca klical. Pozdravljena,
pesem kerubov in himna angelov. Pozdravljena, mir in veselje človeškega rodu.
Pozdravljena, raj vseh prijetnosti. Pozdravljena, drevo življenja. Pozdravljena, obzidje
vernikov, pristan ogroženih.
Pozdravljena, novi klic Adamov. Pozdravljena, cena Evinega odrešenja. Pozdravljena,
studenec milosti in nesmrtnosti. Pozdravljena, zapečateni izvir Svetega Duha.
Pozdravljena, božje svetišče. Pozdravljena, božji prestol. Pozdravljena, čista, ki si strla
glavo nemarnega zmaja in ga, vklenjenega v verige, zagnala v brezno. Pozdravljena,
pribežališče potrtih. Pozdravljena, odveza prekletstva, ki se je po tebi svetu vrnilo veselje,
Devica že od svojega rojstva brez vsakega madeža. Pozdravljena, Mati Kristusa, Sina
živega Boga. Njemu se spodobi slava in čast, češčenje in pesem zdaj in vselej in povsod.
Amen na veke.
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