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 Traseul duhovnicesc al creștinului de la naștere până la mormânt excelând cu viața veșnică. 

 

 

 

             
   

                                                                                                                                      

                                                                                                

                                                                                     
                      

                 

                                  
                                                    

                             

     
 

 Legendă: 

 

 ,,De nu se va 
naşte cineva din 
apă şi din Duh, 
nu va putea să 
intre în împărăţia 
lui Dumnezeu.” 
(Ioan 3,5) 

 

 ,,Privegheaţi, că 
nu ştiţi ziua, nici 
ceasul când vine 
Fiul Omului.” 
(Matei 25,13) 

 

,,Rugaţi-vă 
neîncetat. Daţi 
mulţumire pentru 
toate, căci 
aceasta este voia 
lui Dumnezeu, 
întru Hristos 
Iisus, pentru 
voi.”(I Tes. 5, 17-
18) 

 

 
,,De şapte ori 
pe zi Te-am 
lăudat pentru 
judecăţile 
dreptăţii Tale.” 
(Ps. 118,164) 

 

,,Cel ce îşi 
ascunde păcatele 
lui nu propăşeşte, 
iar cel ce le 
mărturiseşte şi se 
lasă de ele va fi 
miluit.” (Pilde 
28,13) 

 

,,De aceea, va 
lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa 
şi se va alipi de 
femeia sa şi vor fi 
amândoi un trup. 
Taina aceasta 
mare este; iar eu 
zic în Hristos şi în 
Biserică”. (Efeseni 
5,31-32) 
 

 

,,Și acum rămân 
acestea trei: 
credinţa, 
nădejdea şi 
dragostea. Iar 
mai mare dintre 
acestea este 
dragostea.” 
 ( I Cor.13,13) 

,,Şi Dumnezeu i-a 
binecuvântat, 
zicând: "Creşteţi şi 
vă înmulţiţi şi 
umpleţi pământul 
şi-l supuneţi” 
(Facere 1,28) 
 

 

 ,, În această 
noapte vor cere 
de la tine sufletul 
tău. Şi cele ce ai 
pregătit ale cui vor 
fi?” (Luca 12,20) 

 

,,Iată, vin curând 
şi plata Mea este 
cu Mine, ca să 
dau fiecăruia, 
după cum este 
fapta 
lui.”(Apocalipsa 
22,12) 
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LEGENDĂ: 

 

     Încreștinarea (Sfânta Taină a Botezului) 

 

     priveghere, pregătire pentru viața veșnică (Pilda celor zece fecioare) 

 

    rugăciunea, convorbirea cu Dumnezeu 

 

   participarea la Sfintele Slujbe (Sfânta Liturghie) 

 

    mărturisirea păcatelor (Sfânta Taină a Spovedaniei) 

 

   căsătoria (Sfânta Taină a Cununiei) 

 

    virtutea dragostei 

 

   procreerea, nașterea de fii (înmulțirea neamului omenesc) 

 

  sfârșitul vieții pământești 

 

  viața veșnică, mântuirea 
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