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Î n societatea de azi, caracterizata  de 
evolut ia necontrolata  a s tiint ei s i 
tehnologiei, de deca derea civilizat iei s i 
de criza valorilor, oamenii evita  sa  

pronunt e cuva ntul «moarte», iar tot ce 
le amintes te de ea este respins s i 
alungat cu orice pret . Pentru omul 
contemporan, moartea este ceva 
negativ, o pierdere. Auzim deseori 
zica ndu-se «l-am pierdut», î n cazul 
unei persoane care tocmai a trecut la 
Domnul. Î ntruca t s i-a pierdut dreapta 
cunos tint a  despre moarte, omul 
î ncearca  s-o ignore, tra ind astfel 
î ncorsetat î n limitele unei viet i 
nevrotice, lipsite de sens adeva rat. 

Î ncetarea funct iona rii inimii sau a 
creierului, adica  moartea biologica  
(clinica ) nu reprezinta  o stare 
naturala , nu coincide cu î mplinirea voii 
lui Dumnezeu. «Nu Dumnezeu a creat 
moartea». Moartea s-a strecurat î n 
firea umana  ca urmare a ca derii celor 
î nta i zidit i s i act ioneaza  ca un parazit. 
Nu e cu putint a  ca ra ul sa  provina  de la 
Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu 



 

este izvorul binelui. Atunci ca nd l-a 
creat pe om, Dumnezeu nu l-a destinat 
mort ii. Abia dupa  sa va rs irea pa catului 
de ca tre om, a apa rut s i moartea: «iar 
din pomul cunos tint ei binelui s i ra ului 
sa  nu ma na nci, ca ci, î n ziua î n care vei 
ma nca din el, vei muri negres it» (Fac. 
2, 17). As a cum zice sfa ntul apostol 
Pavel, «precum printr-un om a intrat 
pa catul î n lume, s i prin pa cat moartea, 
as a s i moartea a trecut la tot i oamenii, 
pentru ca  tot i au pa ca tuit î n el» (Rom. 
5, 12). As adar, moartea, ca rezultat s i 
«rod» al pa catului primilor oameni 
creat i, a intrat, s-a strecurat î n firea 
umana  s i, prin ea, î n toata  creat ia. 

Dumnezeu, î n nespusa Sa milostivire, a 
ra nduit ca omul sa  nu-s i cunoasca  
ceasul mort ii. Conform Teologiei 
Ortodoxe, daca  omul ar s ti ca nd va 
muri, nu s-ar opri de la pa cat s i ar fi 
complet indiferent fat a  de doba ndirea 
virtut ilor. Pe ca nd faptul ca  nu s tie 
ca nd î i va suna ceasul mort ii î l t ine 
î ntr-o continua  stare de veghe, de 
alerta . «Privegheat i deci, ca  nu s tit i î n 
care zi vine Domnul vostru» (Mat. 24, 
42). Cu alte cuvinte, nu s tim ca nd vom 
muri sau ca nd va fi A Doua Venire a 
Domnului. 

Acest lucru nu î nseamna , î nsa , ca  
Dumnezeu vrea sa  avem parte de o 
moarte na prasnica . Exista  o ruga ciune 
pe care o zicem î n slujbele Bisericii s i 
î n care cerem lui Dumnezeu sa  ne 
pa zeasca  de nenorociri s i de moarte 
subita : «Î nca  ne ruga m ca sa  fie pa zita  
t ara aceasta, oras ele s i satele ei de 
ciuma , de foamete, de cutremur, de 
potop, de foc, de sabie, de na va lirea 

altor neamuri s i de ra zboiul cel dintre 
noi, de moartea cea na prasnica …». 

Biserica nu se roaga  numai pentru 
credincios i, care sunt ma dularele sale 
active, ci pentru tot i oamenii, care sunt 
chemat i sa  devina  ma dulare ale sale. 
Ca o mama  iubitoare, Biserica î s i 
exprima  grija s i dragostea sa 
nema rginita , î n virtutea ca reia ne 
protejeaza  de orice ra u s i ne ofera  tot 
ce e bun s i binecuva ntat noua , copiilor 
sa i, dar s i î ntregii lumi. De aceea, se 
roaga  nu numai pentru ortodocs i, ci 
pentru «pacea a toata  lumea… pentru 
cei ce ca la toresc pe ape, pe uscat s i 
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei 
ce se ostenesc, pentru cei robit i s i 
pentru ma ntuirea lor…». 

Pentru cei atei, necredincios i sau 
nepoca it i, moartea este un eveniment 
î nfiora tor, care are consecint e 
groaznice, tocmai fiindca  nu au 
valorificat cum se cuvine timpul oferit 
de Dumnezeu î n aceasta  viat a  
pa ma nteasca . Aces ti oameni nu s-au 
raportat corect fat a  de Dumnezeu, fat a  
de lume s i fat a  de ei î ns is i, iar acest 
lucru se vede din faptul ca  nu au tra it 
î n poca int a , nu au tra it ava nd 
cunos tint a existent ei lui Dumnezeu. 
De aceea, comuniunea lor cu 
Dumnezeu, participarea lor la bucuria 
ves nica  de dupa  moarte este pusa  sub 
semnul î ntreba rii. Acest tip de om este 
vizat de ruga ciunea amintita  mai sus, 
î n care ne ruga m ca Dumnezeu sa -i 
pa zeasca  de moartea cea na prasnica . 

De cealalta  parte, pentru omul care 
tra ies te î n conformitate cu voia lui 
Dumnezeu s i duce o viat a  



 

duhovniceasca , moartea subita  nu are 
consecint e grave, nu-l poate va ta ma 
din punct de vedere spiritual. Cu ca t 
mai î nduhovnicit este omul, cu ata t 
mai put in se teme de moarte. Am putea 
spune, mai degraba , ca  unul ca acesta 
î s i dores te moartea, nu pentru ca  ar urî  
viat a sau pentru ca  ar considera trupul 
drept î nchisoare a sufletului, as a cum 
credeau filosofii platonici, care vedeau 
moartea drept o sca pare din 
î nchisoarea trupului. Cres tinul iubes te 
viat a s i ta njes te dupa  comuniunea cu 
Viat a cea adeva rata , care este Hristos. 
De aceea, poate ma rturisi dimpreuna  
cu Sfa ntul Apostol Pavel: «Ca ci pentru 
mine viat a  este Hristos s i moartea un 
ca s tig. [...] Doresc sa  ma  despart de 
trup s i sa  fiu î mpreuna  cu Hristos s i 
aceasta e cu mult mai bine» (Filip. 1, 
21-23).  
Sursa: www.pemptousia.ro (24 Iunie 2013) 
Arhim. Efrem Vatopedinul, Egumenul Sfintei 
Mari Mănăstiri Vatoped, „Cuvântări athonite”, 
p.207-215 
 

 

 Este nevoie de intervenție 
chirurgicală asupra patimilor.  

 
 Este trebuință de multă putere 
pentru a zădărnici prietenia cu 
sinele nostru cel rău. 
 
 Să ne punem un termometru 
pentru a lua măsura vieții noastre 
duhovnicești, să vedem dacă 
sporim. 
 
 La nervi, la mânie, la tulburări, 
la vreme de cutremur, în ispite, ne 
vedem mai bine pe noi înșine. Cel 
sau cea care luptă își cunoaște 
atunci mai bine sinele. Dacă nu s-ar 
fi întâmplat să se mânie, să se 
enerveze, ar fi știut ce ascunde 
înlăuntrul său, ca să înceapă să ia 
măsuri împotriva sinelui său cel 
rău? 

 

 Credinciosul să pună 
încuietori sinelui său cel rău, 
încuietori peste gândul și peste 
mintea sa. 

 

 Viața nu este carnaval și 
superficialitate. Este o viață căreia îi 
urmează cerul. 

 

 Un stadion de luptă este viața, 
nimic altceva. 

 

 Nu este ușor să absolvim 
universitatea, academia, sau să 
învățăm două-trei limbi străine. Dar 
ca să închidem Cerul în gândul 
nostru este foarte ușor. Este de 
ajuns să vrem. 

 



 

 Dragostea se arată mai cu 
seamă la ceas de cădere a 
aproapelui. 

 

 Ești chemat să fii împreună 
pătimitor la căderile celuilalt.  
 Dacă vedem ceva urât la fratele 
nostru, la aproapele nostru, să nu 
vorbim deloc… să ne rugăm. 

 

 Cea mai mare formă de 
dragoste este să te rogi pentru 
cineva care nu știe aceasta… 
 
 Are mare valoare rugăciunea, 
când îi îmbrățișează și pe oamenii 
care nu au o bună părere despre noi. 
Aversiunea lor față de noi poate să 
fie din neștiință sau pentru că 
trăiesc departe de Dumnezeu. Să nu 
zicem așa, două vorbe, ci din inimă, 
cu adevărată dragoste să ne purtăm. 
Credinciosul, când pleacă din viața 
aceasta, câtă bucurie nu simte 

pentru faptul că s-a rugat pentru 
cineva care nu s-a purtat frumos cu 
el!.. 

 

 Omul duhovnicesc nu trăiește 
prin teorie, ci prin jertfă. 
 Credința și nădejdea țin de 
pământ. Dragostea ne va însoți, însă, 
până la cer, până la locul unde vom 
da răspuns. 

 

 Milostenie nu este numai să 
dai o bucată de pâine. Milostenie 
este și să spui un cuvânt bun. Acela 
va dăinui mai mult. Pâinea o 
mănâncă, s-a dus. Un cuvânt drept, 
un cuvânt bun pe care-l spui, 
împreună cu virtutea ta, cu sfințenia 
ta, acesta va rămâne. Minunată este 
o astfel de milostenie.  
 
Sursa: www.pemptousia.ro, Fericitul 
Evsévios Yiannakákis, „Sfaturi duhovnicești”.
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08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei 

→ Sf. Apostoli și Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și Parmena 
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