
DRUMUL SUFLETU LUI
DUPA MOAFTE

Fratii mei, se ne aducem aminte de
nemurirea sullelului. sa $ili c5 suntem straini

Si calatori pe p5manl. Auzili ce zice Psaltirea:
Nemernic este omu! pe pdma Fi strein ca
bli perinlii sdr" Nimeni nu ramane in lumea
aceasta. N-am venit se stAm aici. Aici este o
trecere necontenita; am resdrit prin nagiere $i
asfinlim prin moarte.

Sfantul acela, dumnezeiescul lov, zice
aga: Din penbcele maicii mele am cdzut in
groapA. A\i auzit? Atal i s-a pard viala pe
p6mant, dupa 400 de ani. Cd Dumnezeu i-a
mai deruit 140 de ani de viale, dupd ce l-a
incercat cu atatea chinuri qi boli; gi atat i-a
pdrul, ca din pantecele maicii sale a serit in
groape. O seriture i-a perut viala.

Voi nu auzili cu ce ne aseamdne Duhul
SItnl? Omul ca iarba, zilele lui ca lloarea
cempului; aSa va inflori. 9i iaragi. zilele lui ca
unbra trec. 9i iar5gi: Zilele mele ca umbra
s-au plecat €i eli ca iarba m-am uscaf. 9i
iaregi zice: S-au slins ca fumul zilele mele gi

oasele mele ca usceciunea s-au uscat Si
iaregi: Zlele anilor nostri ca pAnza
pdianjenului. Cu panza pdianjenului s-au
asemenat zilele vielii noaslre. Adica, cat este
de slabe pdnza pdianjenului, aqa-i de slabe
viata noastre pe pemant; suntem umbrd, vis gi

lloare pe pemant!
Dumn.ezeu zice lui lsaia: Ascufte, o,

proorocule, stigd 9j zi a€a inaintea poporului:
Tot ttupul omului este iarbd 9i toatd slava
omului este ca floarea ierbii. Uscatu-s-a iarba

€i tloarea ei a cezut, iat cuve ul Domnului
rdmane in veac.'

Deci sd nu punem baz5 pe viala aceasta,
ca-i umbre gi vis. $iili ce remane in veci?
Sufletul. Trupul vedeli cd se face lerane. Ce
ingropam qi dezgropem mo4ii 9i se lac in
putind vreme ldrana. Mai ales dupe o vreme
nici oasele nu mai rdmdn; loate se fac nimic.

A$ta-i $i porunca cea dintAi, cd pdmAnt
egti gi ln pemefi vei merge. Da( sufletul nu
moare niciodate. Sufletul remane in vecii
vecilor, ca el este duh 9i nu poate sa moar6.
A$a l-a iacut Dumnezeu.

Dar Mantuitorul ne-a inarmat cu o arml
pentru toate veacurile, cand a zis aqa:
Privegheali gi vA rugali, ce nu Ftili ziua, nici
ceasul intru care Fiul Omului va veni!





sus qtie toate! De aceea totdeauna trebuie sd
fim pregat4i.

Dar, ca se glili ce se intampla cu sufletul
cand moare omul, am sa vil spun care i

drumul sufletului imediat dupa moarte, dupe
tradi!ia Bisericii Ortodoxe-

De cAnd murim 9i pana la 40 de zile, cand
are loc judecata particuhrA a su{letului $i se
hotdregte de Dumnezeu unde o sA $em, la
bine sau la reu, pena la Judecata de apoi,
este un timp de tranzilie, adice un mp
provizoriu, pentru drepli 9i pentru pecatoqi.

CAnd moare omul 9i cand igi da sufletul, in
clipa aceea apar in fala lui alalia diavoli cate
p5cate a avul omul 9i atatia ingeri sfinli cate
lapte bune a avui el in viald. Aga arata
Sfantul Efrem Sirul.

9i este o mare lupt5 atunci. Ce sfintele
puteri se luptd cu diavolii care vor se ia

sulletul, ce diavolii zic cd este al lor, cd are
p5cate mai multe; iar ingerii zic ce este al lor,
ce are mai multe faple bune. 9i este o mare
lupta qi de aceea se teme su{letul sd iasd din
trup" I se leage limba cand vede loate astea.
El vede atunci multe, dar nu poate sd spune.
El ar spune: ,,Uile cali diavoli au venil!"

Pdrintele Eftimie de la Agapia Veche a
vazd cu o sdptamane inainle de a muri cum
se luptau ingerii cu diavolii pentru suflet.



Cu o saptamane inainte a spus cand va
muri, cdci a lost un om ales al lui Dumnezeu,
cum spuneau maicile. Daf nu toli ved taina
aceasta gi se o poata spune; o ved, dar nu o
pot spune.

Atunci in ceasul mo4ii are mare indrez-
neale ingerul de la botez. Cand vine acesta,
toii se dau la o parte.

ingerul pe care il avem de la S{antul Bolez
are mare putere. De aceea, cand ve rugali
acase, dupa ce ali terminat rug5ciunile, sd
faceli gi cateva inchineciuni la ingerul pe
care-l aveli de la Botez gi se ziceli a$a: ,,Sfinte
ingere, p5zitorul vielii mele, roaga{e lui
Hristos Dumnezeu pentru mine, pecatosul sau
pecatoasa!"

Pentru cd acest inger, nu numai ce ne
pezege aDum, dar el ne pezegte gi in vremea
mo4ii, el calatoreste cu noi prin v5mile
vazduhului, pane la 40 de zile, 9i il avem de la
dumnezeiescul Botez mare ocroiitor. Dace nu
ar fi el, diavolul ar face cu noi ce ar vrea.

Auziti ce zice in Psaltire: Nici sd dormiteze
cet ce ie peze€te. 9i iaregi zice: Tdbdri'va
ingerul Domnului imprcjuru! celor ce se tem
de Densul Si^i va izbdvi pe ei.

Deci este clar ce ingerul este cel ce ne
pazegte $i in viala de acum gi dupd ce murim,
pane la 40 de zile.


