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Fericitul Gheronda Iosif Isihastul, din 
dragoste sfa nta  pentru Hristos s i din 
dorint a de a mos teni viat a cea 
adeva rata , a descris moartea î n felul 
urma tor: «moartea, care pentru cei 
mult i este mare s i î nfricos a toare, 

pentru mine este o odihna , un lucru 
deosebit de dulce». De aceea zicea: 
«fericit este cel care zi s i noapte î s i 
as teapta  moartea s i se prega tes te 
pentru î nta lnirea cu ea. Pentru ca  
pentru unul ca acesta, moartea este 
bla nda , pe ca nd, pentru cei care nu o 
as teapta , ea este amara  s i dura ». 

Sfa ntul Siluan Athonitul ofera  un 
exemplu foarte frumos de moarte 
na prasnica . «Sa  ne imagina m», zice, 
«un rege foarte bogat, care tra ies te î n 
desfa ta ri s i î n pa cate. Afla ndu-se la o 
petrecere, se distreaza  cu print ii s i cei 
dimpreuna  cu ei, s eza nd î n toata  
splendoarea sa pe tronul î mpa ra tesc. 
Daca  i-ar spune cineva: “î n scurt timp 
vei muri”, î n secunda urma toare, 
acesta ar fi cuprins de mare frica  s i 
cutremur. Daca  aceeas i persoana  i-ar 
spune acelas i lucru unui sa rac, care 
î nsa  are o dragoste bogata  pentru 
Dumnezeu, acela ar ra spunde cu 



 

senina tate: “Faca -se voia Domnului. 
Slava  lui Dumnezeu ca  S i-a adus 
aminte de mine s i vrea sa  ma  ia acolo 
unde l-a luat s i pe ta lhar”». 

Desigur, pentru om, ideal ar fi sa -s i 
cunoasca  ceasul sfa rs itului sa u, pentru 
a se ruga, pentru a-l ga si moartea 
ruga ndu-se. Acest lucru se î nta mpla  î n 
cazul ba tra nilor care au dus o viat a  
cuvioasa , î n virtut i. As a s-a î nta mplat, 
de pilda , î n cazul lui Gheronda Iosif 
Isihastul, care î s i cunos tea dinainte 
ceasul mort ii. Primise „î ns tiint are” de 
la î nsa s i Maica Domnului ca  va muri 
exact î n ziua Adormirii Ei, adica  pe 15 
august. Mult i sfint i ai Bisericii noastre, 
precum Daniil Stilitul, Grigorie Palama 
etc., î s i cunos teau clipa î n care vor 
muri. Cuviosul Theo gnostos zice ca , 
orica t de mult ai progresa î n virtute, 
orica t har ai doba ndi, «sa  nu te 
despart i de trup pa na  nu-t i vei 
cunoas te ceasul mort ii. De aceea, 
roaga -te din ada ncul inimii ca 
Dumnezeu sa -t i descopere acest 
lucru». 

As a cum zice psalmistul, «judeca t ile 
Tale (Doamne) sunt ada nc mare» (Ps. 
35, 6), sau as a cum zice Sfa ntul Apostol 
Pavel «cine a cunoscut ga ndul 
Domnului?» (Rom. 11, 32). Dumnezeu, 
prin voia s i hota ra rile Sale î nt elepte, 
urma res te ma ntuirea omului, 
desa va rs irea lui spirituala , chiar s i 
atunci ca nd omului, aflat sub 
sta pa nirea rat iunii umane limitate, i se 
pare ca  Dumnezeu î l nedrepta t es te. 
Domnul a î nga duit ca mult i sfint i sa  
aiba  parte de o moarte na prasnica . As a 
s-a î nta mplat, de pilda , cu Sfa ntul 
Apostol Iacov, ruda Domnului, cu Avva 
Moise Etiopeanul, cu cuviosul S tefan 

cel Nou, cu cei 38 pa rint i din Sinai s i cu 
cei 33 pa rint i din Raith, cu Cuviosul 
Athanasie Athonitul, î ntemeietorul 
monahismului aghiorit s i cu mult i alt ii. 
Aces tia, î n calitate de duhovnici, au 
luat asupra lor pa catele poporului s i s-
au jertfit precum Hristos, pentru 
ma ntuirea lumii. Prin faptele lor, au 
trezit î ntregul popor ortodox, 
î ndemna ndu-i sa  se î ntrarmeze cu 
ruga ciunea s i cu starea de veghe. As a 
cum zice Sfa ntul Anastasie Sinaitul, 
«dupa  moartea na prasnica  a vreunui 
sfa nt, credincios ii ar trebui sa  se 
î ntrebe: daca  acest om drept a avut 
parte de o astfel de moarte, la ce sa  ne 
as tepta m noi, pa ca tos ii?». 

Alteori, Dumnezeu î nga duie moartea 
subita  a unui sfa nt, pentru a i se s terge 
astfel mult imea de pa cate. I n Pateric, 
citim ca  un monah ca zuse î n pa catul 
curviei. De aceea, doi frat i care se 
nevoisera  ala turi de el s i care trecusera  
deja la cele ves nice, I l rugau pe 
Dumnezeu sa  î nga duie ca acela sa  fie 
sfa s iat de un leu, pentru ca, prin 
aceasta  moarte dureroasa , sa  i se 
s tearga  acel greu pa cat s i, astfel, sa  se 
ala ture s i el cetei celor ma ntuit i. 
Fericitul Gheronda Porfirie zicea ca  
cerceta torii sunt foarte aproape de a 
ga si antidotul pentru cancer, dar 
Dumnezeu nu î nga duie acest lucru, 
î ntruca t Raiul se umple de oameni care 
sufera  de cancer. 

Durerea este stra ns legata  de viat a 
noastra . De multe ori, ne pleca m î n fat a 
necazurilor, mai ales daca  suntem 
put in credincios i. Spre exemplu, s tim 
ca  o persoana  draga  noua  va muri î n 
scurt timp, î ntruca t sufera  de o boala  
incurabila , s i, des i ne prega tim 



 

psihologic pentru a accepta acest fapt, 
cu toate acestea, nu suporta m ideea de 
a-l pierde. Cu ata t mai greu ne va fi sa  
accepta m moartea subita  a acelei 
persoane, mai ales daca  este ta na ra . 

Moartea este ceva nefiresc, denaturat 
s i oribil. Ea este mereu dus manul cel 
mai î nvers unat al omenirii. Din cele 
mai vechi timpuri s i pa na  aproape de 
zilele noastre, omul a va zut moartea cu 
un real interes existent ial. I nsa  omul 
contemporan, care vede s i aude zilnic 
(la radio sau TV) de moartea multor 
oameni, ca zut i fie î n ra zboaie, fie î n 
accidente, s i-a pierdut acest mod 
existent ial de abordare a mort ii, 
considera nd-o ca fiind ceva firesc. 

Cres tinul nu vorbes te despre moarte 
cu pesimism, nu o vede ca pe o 
fatalitate, sau ca pe ceva firesc, ci o 
vede î ndeosebi ca pe un dus man pe 
care trebuie sa -l î nvinga  cu ajutorul lui 
Hristos. «Vra jmas ul cel din urma  care 
va fi nimicit este moartea» (I Cor. 15, 
26). «Cuva ntul trup S-a fa cut» (Ioan 1, 
14) «ca sa  surpe prin moartea Sa pe cel 
ce are sta pa nirea mort ii, adica  pe 
diavolul» (Evrei 2, 14). As adar, Logosul 
lui Dumnezeu S-a fa cut om ca sa  strice 
puterea mort ii, sa  s tearga  pa catele 
omenirii s i sa  biruiasca  puterea celui 
viclean. Hristos a luat trup omenesc s i 
strica cios, ca sa  î nvinga  moartea î n 
I nsus i trupul Sa u. Prin Jertfa de pe 
Cruce s i prin I nvierea Sa, El a biruit 
moartea s i i-a oferit omului 
posibilitatea ca, unindu-se cu El, sa  
î nvinga  s i el moartea î n viat a sa 
personala . Astfel, dupa  î ntruparea 
Logosului lui Dumnezeu, pentru 
cres tini, moartea î s i schimba  numele s i 
destinat ia: nu se mai numes te moarte, 

ci adormire. S i nu mai duce la nefiint a , 
ci reprezinta  o punte ca tre viat a 
ves nica . Astfel, putem spune despre 
credincios i, ca  se muta  «de la moarte la 
viat a » (Ioan 5, 24). 

Sfa ntul Nicodim Aghioritul ne 
sfa tuies te sa  nu uita m ca  «moartea 
este ca un fur, despre care nu s tim ca nd 
va veni. Poate veni chiar î n ziua 
aceasta, î n ora aceasta, î n clipa 
aceasta… Te-ai trezit de dimineat a , dar 
poate ca  nu vei mai apuca seara. Sau 
poate te culci linis tit seara, dar nu vei 
mai apuca ra sa ritul soarelui… 
Ga ndes te-te, deci, frate, la acestea s i zi 
î n sinea ta: Daca  o fi sa  mor î ndata , 
oare ce se va î nta mpla cu mine? Oare 
ce voi folosi atunci daca  pa na  î n acel 
ceas m-am desfa tat cu toate pla cerile 
lumii? Treci î napoia mea, satano, s i tu, 
ga ndule ra u! Ca ci nu vreau sa  te ascult 
ca nd ma  î ndemni la pa cat». 

Conform î nva t a turii Sfint ilor Pa rint i s i 
experient ei Bisericii, mult î i ajuta  pe 
frat ii nos tri adormit i – s i î ndeosebi pe 
cei care au avut o moarte subita  – 
pomenirile, Liturghiile de patruzeci de 
zile, ruga ciunile, milosteniile, î nsus i 
modul nostru de viat a , care poate 
aprinde un cra mpei de lumina  î n 
sufletele acestora. 

I n î ncheierea acestui mic referat, î n 
care m-am referit pe scurt – s i din 
perspectiva  teologica  – la anumite 
aspecte referitoare la moartea 
na prasnica , as  vrea sa  accentuez faptul 
ca  moartea, despa rt irea sufletului de 
trup, este o taina , asupra ca reia putere 
are numai Hristos, Domnul viet ii s i al 
mort ii. Este una din judeca t ile de 
nepa truns ale lui Dumnezeu daca  vom 
avea parte de o moarte subita  sau de o 



 

moarte normala . Cert e ca  trebuie sa  
fim convins i, trebuie sa  realiza m cu 
î ntreaga noastra  existent a  faptul ca , 
prin Hristos cel I nviat, «moartea nu 
mai are sta pa nire» (Rom. 6, 9) s i ca  
«harul lui Dumnezeu este viat a ves nica  
î n Hristos Iisus, Domnul nostru» (Rom. 
6, 23).  

Sursa: www.pemptousia.ro (24 Iunie 2013) 
Arhim. Efrem Vatopedinul, Egumenul Sfintei 
Mari Mănăstiri Vatoped, „Cuvântări athonite”, 
p.207-215 
 

 Egoismul distruge ca un 
buldozer toate virtut ile. Sa  va  lipsit i 
de pronumele „eu”. Virtut ile noastre 
le va aprecia Dumnezeu, nu 
capacita t ile.  

 Creștinul  nu întârzie să își 
ceară iertare, nu o lasă pe mâine. 
 
 Egoismul distruge ca un 
buldozer toate virtut ile. Sa  va  lipsit i 
de pronumele „eu”. Virtut ile noastre 
le va aprecia Dumnezeu, nu 
capacita t ile.  
 
 Harul lui Dumnezeu este vădit 
la oamenii smeriți. Vedem asta la 
clerici și mireni.  

 

 Cel mai bine este să avem 
sentimentul că nu suntem nimic. 
Altminteri, dacă începem să credem 
că avem virtute, chiar și puțină, ne 
umflă egoismul.   
 
Sursa: www.pemptousia.ro, Fericitul 
Evsévios Yiannakákis, „Sfaturi duhovnicești”.

                                                               

 

 Sâmbătă: 03 august 

18:00 – Vecernia s i Litia 

 Duminică: 04 august 

08:00 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie 

→ Vindecarea slăbănogului din Capernaum 

→ Sfinții 7 tineri din Efes 
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