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Cuvânt înainte 

„Sim]irea nemuririi `n om nu este o `nv\]\tur\

impus\ din exterior, ci o stare l\untric\ [i omul

trebuie s\ p\timeasc\ nemurirea prin participare

la nemurirea `ns\[i a Domnului lui, pe ale C\rui

urme p\[e[te.”

Marea tain\ — existen]a omeneasc\, omul! Prin

mintea lui, prin puterea voin]ei lui, prin gândirea

lui ager\, a `n]eles multe legi naturale, care

guverneaz\ universul, [i le-a pus `n categorii, le-a

comparat [i le-a folosit. {i iat\ o nea[teptat\

dezvoltare tehnic\, minunea zilelor noastre. Omul

`nsu[i r\mâne uimit `n fa]a descoperirilor lui. S-a

minunat [i se minuneaz\ [i crede, mai mult ca

oricând, `n sine `nsu[i, `n puterile lui. {i `n timp ce,

prin `nse[i aceste descoperiri, a[tepta solu]ii la

problemele care-l fr\mântau `n aceast\ via]\ p\mân-

teasc\, `n de[ert\ciunea material\ a veacului

acesta `n[el\tor, se arat\ cu totul neputincios [i

este incapabil s\ ias\ din limitele strâmte ale spa-

]iului [i timpului. Ap\sat de gânduri de `ndoial\,

este gata s\ porneasc\ r\zboi `mpotriva a orice

este ve[nic. Se `nsp\imânt\ `n fa]a pr\pastiei

dintre timp [i ve[nicie, considerând-o cu neputin]\
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de trecut, de vreme ce `i lipse[te capacitatea nece-

sar\ de a privi la ea. Prin sim]irile lui muritoare,

`[i bate joc de orice concept al nemuririi. În rea-

litate este prins `n moara mor]ii. 

Ce paradox totu[i! Mintea, gândirea, con[tiin]a,

memoria sunt elemente ale existen]ei omene[ti

care r\mân ne`n]elese omului `nsu[i, netâlcuite [i

necercetate `n ele `nsele, dar care exist\ [i lucreaz\

independent de voin]a omului. Nu sunt supuse stri-

c\ciunii [i prin aceasta m\rturisesc nemincinos ne-

murirea omului. 

Dep\rtarea omului de Dumnezeu cel ve[nic [i

nemuritor dintotdeauna a provocat durere sfin-

]ilor lui Dumnezeu, care cu lacrimi s-au rugat cu

mult dor pentru mântuirea fiec\rui om. 

De asemenea, dragostea lui Dumnezeu [i Tat\l,

care pân\ `n sfâr[it umple inimile lor, `i sile[te s\

lupte `n orice mod pentru mântuirea fra]ilor lor,

`mplinind cuvântul ioaneic [i noi datori suntem s\

ne punem sufletele noastre pentru fra]i 1.

Exact pentru acest motiv ne-au l\sat opere teo-

logice, tâlcuind cu toat\ am\nun]imea legea dumne-

zeiasc\. 

Sfânta noastr\ m\n\stire de la Vatoped, dorind

s\ ofere cititorilor un cuvânt patristic autentic,

singurul capabil s\ tâlcuiasc\ cu acribie desco-

perirea evanghelic\, cu mult\ bucurie propune

poporului lui Dumnezeu al treilea volum din

1  I In 3, 16. 
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colec]ia Psihofeli Vatopedina 2, al cuviosului nostru

gheronda Iosif Monahul, sub titlul De la moarte la

via]\, care cuprinde gânduri, comentarii, referin]e

la cuvintele dulci ale marelui p\rinte sârb contem-

poran, Iustin Popovici, care sunt cuprinse `n cartea

Omul [i Dumnezeu-Omul. 

Cuviosul nostru gheronda Iosif s-a ad\pat

`ntotdeauna, cu o dragoste aparte, din scrierile

Sfântului Iustin Popovici. Cum subliniaz\ el `nsu[i

`n epilogul acestui eseu: „În]elesurile adânci ale

exprim\rii lui teologice, l\]imea [i `n\l]imea

descrierii lui hristologice, abord\rile lui de ne-

cuprins ale dumnezeie[tii iconomii [i localizarea

am\nun]it\ a mântuirii credincio[ilor captiveaz\ [i

pe cel mai indiferent personaj”.

În acest al treilea volum al colec]iei noastre se

analizeaz\ `n profunzime semnifica]ia teologic\ a

tainei Întrup\rii lui Hristos, scopul real al vie]ii

omului, care este participarea la bucuria Învierii

dumnezeu-omene[ti a f\pturii noastre celei noi.

De asemenea, readucerea, prin Dumnezeu-Omul

Hristos, a omului c\zut la nemurire [i ve[nicie.

Mai mult, se descoper\ [i se interpreteaz\ `n[e-

larea neo-arianismului,  adic\ a jalnicului umanism

contemporan, care proclam\ omul drept m\sura tu-

turor lucrurilor. 

2 [Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινὰ] Texte vatopedine de suflet folosi‐

toare.
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Ne rug\m cu smerenie ca aceast\ carte s\ ajute

omul mândru contemporan s\ se elibereze din impasul

viziunii antropocentrice despre via]\ [i prin Domnul

nostru Iisus Hristos s\ se mute de la moarte la via]\. 

Scris `n a doua Duminic\
a Sfântului [i Marelui Post, 1994

Pomenirea celui `ntre sfin]i P\rintelui nostru,
Grigorie Palama

Stare]ul Sfintei M\n\stiri Vatoped,
Arhimandritul Efrem
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Filosofia cea dup\ om [i cea dup\ 
Dumnezeu Omul

Omul cu de[ert\ciunea se aseam\n\, zilele lui

ca umbra trec 3. Ce alt sfânt cuvânt ar fi mai potrivit

decât acesta s\ descrie via]a [i activitatea omeneas-

c\? De[ert\ciunea nu este oare orice str\duin]\ a

omului prins `n la]ul spa]iului [i al timpului? 

Ce folos are omul din toat\ truda lui cu care se 

trude[te sub soare ? 4

Poate acesta este motivul pentru care primul

lucru pe care-l face omul care abia vine pe lume

este s\ plâng\! Care este factorul care `l face s\

plâng\ [i s\ se zbat\ cu durere, `n timp ce i s-ar

cuveni s\ se bucure [i s\ tresalte pentru privi-

legiul lui de a intra `n sfera vie]ii? Ce ciudat

`nceput! Spa]iul [i timpul l-au primit pe om `n

puterea lor [i i-au impus legi silnice [i crude [i

reguli ale puterii lor f\r\ `ntârziere. Omul, de cum

se simte `ntemni]at, `ncearc\ s\-[i redobândeasc\

3  Ps. 143, 4.
4  Eccl. 1, 3. 
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libertatea. Dar zadarnic\ este truda [i grija. Con-

cluzia? Omul este o fiin]\ tragic\ [i nec\jit\, osân-

dit s\ poarte jugul robiei lui, ne[tiind de unde vine

[i unde se duce. Ignor\ [i firea poverii lui, [i sensul,

[i scopul lui. Înjugat la carul greu al osândei lui, se

`ntreab\ care este scopul intr\rii lui `ntr-o lupt\

atât de dur\. Nu este f\r\ sens amara povar\ a

timpului? Nu este absurd\ greutatea spa]iului? Da!

{i ambele lupt\ `mpreun\ pentru victima lor,

omul. Faptul c\ omul exist\ nu este de[ert\ciune,

nici el `nsu[i nu este de[ert, ci o inexpugnabil\

necesitate. De cum apare omul `n via]\, se afl\ rob

sub jugul timpului [i spa]iului. Ce ofer\ `n final

aceast\ temni]\? În aceast\ temni]\ se afl\ [i se

circumscrie `ntreaga lume. Dac\ vom cere de la

lume s\ ne descrie identitatea ei, sentimentele ei,

misiunea ei, visele ei, ce altceva ne-ar exprima decât

tragica ei dezam\gire? Dincolo de ce `[i `nchipuie [i

a[teapt\, cele ce domin\ [i st\pânesc lumea `n

general [i pe fiecare om `n special sunt durerea,

chinurile, necazurile, tragediile, uciderile, dispe-

rarea! E de ajuns s\ cercet\m lumea aceasta, [i

vom afla c\ este o lume a mor]ii f\r\ nici o speran]\.

Din aceasta se arat\ de ce am\r\ciunea [i durerea

strâng fiecare inim\ omeneasc\, iar lacrimile au

devenit semnul comun al `ntregii omenit\]i. În spa-

tele a toate aceste chinuri st\ ne`ndur\tor cel mai

mare du[man al omului, ca s\-l nimiceasc\ `n `n-

tregime. Care este acesta? Moartea. Singura cer-
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titudine `n fiin]a omeneasc\. La ce folosesc atunci

toate calit\]ile, talentele, aptitudinile naturale [i

dobândite pe care poate omul s\ le dezvolte [i s\ le

cultive `n sine `nsu[i, când spectrul mor]ii, ca sabia

lui Damocles, atârn\ ne`ncetat asupra capului lui?

Sim]ire, gândire, memorie, con[tiin]\, ce sunt

toate acestea? Nu sunt cumva elementele perso-

nalit\]ii? 

Sim]irea. În realitate, este un element foarte

folositor prin care comunic\m cu mediul `ncon-

jur\tor, alegem ceea ce este pl\cut, desf\t\tor,

folositor [i evit\m pe cele v\t\m\toare [i primej-

dioase [i, `n general, particip\m la fericire dup\

putere. Nu devine totu[i chinuitor când instru-

mentele [i organele mor]ii ne `mpiedic\ de la acest

contact cu mediul? {i ce ne mai r\mâne decât

nostalgia lor, a celor pe care le dorim atâta, dar

suntem lipsi]i de ele? 

Gândirea. Ce este `n final gândirea, decât un

chin ne`ncetat al unei tiranii f\r\ sfâr[it? Nu este

cumva elementul ira]ionalit\]ii? Dac\ gândirea ar

fi o descoperire sau n\scocire omeneasc\, ar fi

simpl\ eliberarea noastr\ din st\pânirea ei, dar,

din p\cate, nu este o inven]ie a noastr\. Ni se

impune, [i `nc\ ne`ncetat [i chiar când noi nu ne

dorim aceasta. Ne `mpinge la fantezii, pl\smuie[te
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visuri, dorin]e, doruri [i nostalgii, care ne sunt

inaccesibile [i ne tiranizeaz\. Am prefera s\ nu

mai gândim niciodat\, fiindc\ `n m\sura `n care

exist\ sim]ire [i gândire `n om, este cu neputin]\

s\ nu deplâng\ `nfrico[\toarea tain\ a acestei lumi. 

 

Memoria. Alt\ m\rturie pentru cele spuse mai

`nainte, nu mai pu]in chinuitoare. Memoria c\rui

lucru [i c\ror `n]elesuri? A `ntregului trecut, [i nu

numai al nostru, ci [i al `ntregii lumi [i al istoriei

ei. Curios fenomen. Prin intermediul acestui element

nev\zut [i necuprins, comunic\m sensibil cu `ntreg

trecutul [i istoria [i totu[i acestea ne sunt ne`n]elese.

Ce este `n definitiv memoria? Cum este, unde este,

cum func]ioneaz\ [i cum a[a, `n mod automat, ni se

`nf\]i[eaz\ pe dinainte chipurile trecutului, `n

persoane [i lucruri [i imagini mereu acelea[i, [i ori

de câte ori vrem? Care loc adun\ ca un depozit

uria[ atâtea imagini ale atâtor fapte? La ce bun

totu[i iu]imea memoriei, repetarea atâtor fapte?

Nu este un chin s\ `mi `nchipui [i s\ v\d lucruri pe

care `mi e cu neputin]\ s\ mi le apropii? De ce le

doresc, de ce nu dispar din memorie cum au disp\rut

din realitate [i r\mân ca o continu\ m\rturie a pe-

regrin\rii noastre aici?  

Con[tiin]a. Alt chin, [i acesta mai tiranic decât

cele la care ne-am referit mai `nainte. Un sfânt loc

din Scriptur\ spune: La durerea r\nilor mele au
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mai ad\ugat 5. Aceasta se potrive[te exact [i cu ceea

ce numim noi con[tiin]\, fiindc\ provoac\ `n via]a

omului numai durere [i chin. Se pare c\ acest bici a

fost dat omului ca s\ fie chinuit zadarnic `n tragicul

impas [i `n `nfrico[\toarele `mprejur\ri ale vie]ii lui.

Ce adaug\ vie]ii con[tiin]a, [i mai ales cea dezvol-

tat\, mustrând aspru gândurile [i faptele tuturor?

Un prigonitor f\r\ de t\cere al lini[tii, un cariu neo-

bosit `n minte [i `n inim\, otr\ve[te orice mi[care a

omului care se avânt\ s\-[i afle odihna lui. {i

paradoxul este c\ toate aceste activit\]i ale omului,

con[tiin]a, sim]irea, gândirea [i memoria sunt nev\-

zute [i necunoscute lui [i vie]ii lui [i totu[i acestea

determin\ `ntreaga existen]\ a trecutului, a prezen-

tului [i viitorului, [i orice activitate omeneasc\.

Poate c\ este potrivit s\ ne referim aici la amarnica

plângere a Sfântului Pavel, care nume[te aceste

mi[c\ri f\r\ Dumnezeu, trup al mor]ii. Nenorocit

om ce sunt! Cine m\ va izb\vi de trupul mor]ii

acesteia? 6 Dac\ numai dup\ om vom interpreta exis-

ten]a omeneasc\, care se mi[c\ mecanic `n legile ei

naturale [i impulsurile naturale, nu vom g\si o ima-

gine mai nefericit\ care s\ se potriveasc\ ei, nici chiar

a animalelor, a c\ror via]\ este lipsit\ de grij\ [i

plin\ de pace. 

5  Ps. 68, 27. 
6  Rom. 7, 24.
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Toate elementele de mai sus ale existen]ei

noastre, la care ne-am referit, sunt tot atâtea indicii

care m\rturisesc nemurirea noastr\, fiindc\ nu este

cu putin]\ s\ fie muritor acela care este guvernat

de sim]ire, gândire, memorie [i con[tiin]\. Aceste ele-

mente nu se supun fiziologic legilor stric\ciunii [i

schimb\rii, fiindc\ ele coexist\ neschimbate `n toate

fazele vie]ii omului, `n timp ce el `nsu[i cre[te [i se

mic[oreaz\ [i moare. Ar fi de preferat s\ fie [i aces-

tea muritoare sau s\ descopere omul `nsu[i moartea

lor, lucru care ar fi izb\virea lui din ne`ncetatul lui

martiriu pe p\mânt. Gândirea noastr\ se extinde la

marginile nem\rginirii, `n visuri de fericire, iar me-

moria [i sim]irea ne descriu raiuri neasem\nate [i

`mp\r\]ii ve[nice. Aceasta este pricina existen]ei le-

gendelor [i pove[tilor, ca s\ se bucure copiii mici. 

Deasupra tuturor acestora domne[te moartea, ca

osând\ definitiv\ [i datorie inevitabil\. Nu este oare

via]a aceasta un blestem, o `njosire, o de[art\ oste-

neal\, un joc f\r\ nici o ]int\ a c\rui memorie devine

obositoare? Ce putere sau `mpotrivire pot s\ pun\ `na-

intea mor]ii avantajele naturale, frumuse]ea, buna

cre[tere, puterea sau celelalte talente dobândite [i

atotputernica bog\]ie care pune toate sub puterea

ei? 

Aceast\ mic\ descriere de pân\ acum este omul

f\r\ Dumnezeu, omul c\zut, muritor, stricat, robit

`ntru toate stric\ciunii [i mor]ii, care [i mai `nainte

de moartea natural\ este zdrobit de m\dularele [i
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organele lui, `ncât chiar [i `nainte de a muri s\

suspine [i s\ se `nfrico[eze `n martiriile lui impuse. 

Omul f\r\ Dumnezeu are parte de soarta aceasta

pe care am descris-o vag. Omul c\zut al stric\ciu-

nii [i mor]ii nu este cu putin]\ s\ fie izb\vit singur

din condamnarea lui, de vreme ce singur a n\scocit

moartea [i a s\l\[luit-o `nl\untrul s\u, `n toat\

existen]a lui [i `n tot ce-l `nconjoar\. Numai `ntâiul

Domn al existen]ei [i al vie]ii ar putea s\ Se

pogoare `n surghiunul acesta al atotpierz\toarei

mor]i [i s\-l aduc\ din nou pe cel c\zut [i surghiu-

nit [i stricat [i muritor la starea lui de mai `nainte,

nu numai izb\vindu-l pe om din chinurile lui, ci nimi-

cind totodat\ [i moartea, [i stric\ciunea, [i `n pre-

zent, [i `n `ntreaga ve[nicie. Aceasta sugerând-o

Domnul nostru Iisus Hristos, Via]a cea ve[nic\, ne

spune `ncurajator: F\r\ Mine nu pute]i face nimic 7. 

Numai o `ntâlnire cu El poate s\ schimbe toate,

[i omul, [i `ntreaga lume, a prezentului [i a ve[niciei.

În m\sura `n care toate s-au supus stric\ciunii, nu

din voia lor, ci din cauza aceluia care le-a supus 8, pe

drept arat\ Domnul nostru, c\ numai prin El se re-

stabile[te echilibrul. Aceast\ sim]ire a `ntâlnirii [i

contactului cu Hristos preschimb\ durerea universal-

omeneasc\ [i lacrimile `n mesaj de bucurie, `n bun\-

vestire, care nu este m\surat, nici nu m\rgine[te `n

timp ve[nicia. {i atunci, `n adâncul nefericirii [i neno-

7  In 15, 5.
8  Rom. 8, 20.
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rocirii omene[ti, va r\s\ri de la Dumnezeu, singu-

rul bun [i iubitor de oameni, ca lumin\ neapus\, mân-

gâierea permanent\ fa]\ de orice existen]\ `ndure-

rat\. Veni]i la Mine cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\

voi odihni pe voi. Lua]i jugul Meu asupra voastr\ [i

`nv\]a]i de la Mine, c\ci sunt blând [i smerit cu ini-

ma, [i ve]i afla odihn\ sufletelor voastre, c\ci jugul

Meu este bun [i povara Mea este u[oar\ 9. 

Ce altceva este via]a omului decât o ne`ntrerup-

t\ lupt\ cu moartea? Chinurile care st\pânesc via]a

noastr\ sunt exact m\dularele, instrumentele [i unel-

tele mor]ii, care ne`ncetat lupt\ `mpotriva omului

dinl\untru [i din afar\, f\r\ posibilitate de armi-

sti]iu. 

Ispitele de toate felurile [i feluritele boli, ascunse

sau v\dite, nu sunt nimic altceva decât din]ii mor]ii

care devoreaz\ f\r\ `ncetare pe om, pân\ ce `l predau

des\vâr[it mor]ii. {i moartea? Un izvor nesecat al

tuturor chinurilor [i necazurilor. În realitate, moar-

tea este am\r\ciunea prin excelen]\ a vie]ii, unde

se `nt\resc toate dezam\girile [i `ns\[i aceast\

dezn\dejde, culmea oric\rei tragedii. 

9  Mt. 11, 28‐30.


