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~ntreb\ri [i r\spunsuri despre via]a viitoare, 
despre cinstirea sfin]ilor [i a icoanelor

În ce articole din Simbolul Credin]ei se vorbe[te
despre via]a viitoare?

În articolele al XI-lea [i al XII-lea.

Care sunt aceste articole?

Aceste articole sunt:
„A[tept învierea mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ fie”.

Ce ne înva]\ aceste dou\ articole?

Ne vorbesc despre ]inta ultim\ la care vom ajunge, dup\
via]a noastr\ p\mânteasc\ din sânul Bisericii. }inta aceasta este
via]a fericit\ [i nesfâr[it\ ce va urma dup\ „veacul” p\mântesc
[i dup\ învierea mor]ilor. 

Dac\ oamenii vor învia cândva, de ce mai mor?
Pare drept s\ moar\ cei p\c\to[i, pentru c\ firea
lor este robit\ de p\cat, dar de ce s\ moar\ cei ce
tr\iesc în sânul Bisericii, cur\]indu-se de p\cate
prin harul Sfintelor Taine [i prin împlinirea
poruncilor dumnezeie[ti?

Moartea a r\mas, [i pentru cei drep]i, ca o lege de ob[te a tu-
turor oamenilor ce vie]uiesc pe p\mânt (Rom. 5,12; Evr. 9,27).
A r\mas chiar [i pentru cei ajun[i la o cât mai deplin\ cur\]ire
de p\cate, pentru c\ trupul lor poart\ sl\biciunile intrate în el,
de pe urma p\catului str\mo[esc. {i trupul acesta slab trebuie
s\ moar\ cum a murit trupul lui Hristos, ca oamenii s\-l pri-
measc\, odat\, cu totul schimbat, eliberat de toate sl\biciunile [i
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trebuin]ele, ca s\ nu mai stânjeneasc\ fericirea des\vâr[it\ a omu-
lui, din via]a viitoare. Sfântul Apostol Pavel zice: „Nebun ce
e[ti! Tu ce semeni nu d\ via]\, de nu va muri” (I Cor. 15,36).
Deci moartea celui drept nu mai e o pedeaps\ pentru p\cat, ci o
trecere a lui spre o via]\ mai des\vâr[it\. Prin moarte, firea ome-
neasc\ scap\ de ultima sl\biciune intrat\ în ea de pe urma p\ca-
tului. Aceasta îns\ numai pentru c\ omul se ridic\, prin cre-
din]\ [i prin iubirea lui Hristos, mai presus de moarte înc\ din
via]\, nemaitemându-se de ea, [i a[teptând-o ca pe un prilej de
a se apropia [i mai deplin de Hristos. Precum se elibereaz\ de ce-
lelalte sl\biciuni, st\pânindu-le cu voin]\ înt\rit\ de harul Sfân-
tului Duh, a[a se va elibera de moarte r\bdând-o f\r\ team\,
prin aceea[i înt\rire a Sfântului Duh. A[a face cel drept. Sfântul
Apostol Pavel spune c\ el dore[te a fi cu Hristos, de[i, pentru
folosul oamenilor, ar fi mai bine s\ mai tr\iasc\ (Filip. 1,23-24;
II Cor. 3,6-8).

Îndat\ dup\ moarte [i înc\ mai înainte de învierea
trupurilor, sufletele celor credincio[i [i cur\]i]i de
p\cate se duc la via]a fericit\. Dar ce se întâmpl\
cu sufletele celor care mor în necredin]\ [i p\cate?

Sufletele celor necredincio[i sunt îndat\ osândite. Aceasta
ne-o spune Însu[i Mântuitorul Iisus Hristos prin pilda despre
bogatul nemilostiv [i s\racul Laz\r. Despre s\rac se spune c\ a
murit [i a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam, în timp ce bo-
gatul a fost dus în iad (Luca 16,22-23).

Ce se întâmpl\ cu sufletele dup\ moarte [i mai
înainte de învierea trupurilor [i de
judecata cea de ob[te?

Primul lucru ce se întâmpl\ fiec\rui suflet, îndat\ dup\ moar-

te, este o judecat\. Aceast\ judecat\, care se face cu fiecare suflet

în parte, se nume[te judecata particular\ [i ea se deosebe[te de

judecata cea de ob[te sau universal\, care se va face cu to]i
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oamenii, în acela[i timp, la sfâr[itul lumii, dup\ învierea tru-

purilor. Prin aceast\ judecat\ particular\ se cerceteaz\ starea

în care iese omul din via]a p\mânteasc\; [i dac\ aceast\ stare

este bun\, sufletul este dus de îngeri la fericire, iar dac\ este rea,

este luat de duhurile cele rele [i dus la chinuri. Fericirea la care

sunt du[i cei g\si]i vrednici se nume[te „sânul lui Avraam” (Luca

16,22) sau „rai” (Luca 23,43), iar chinurile la care sunt supu[i ne-

credincio[ii [i p\c\to[ii poart\ numele de „iad” (Luca 16,22).

C\ aceast\ judecat\ [i trimitere a sufletelor la rai sau la iad are

loc îndat\ dup\ moarte, vedem [i din cuvântul Mântuitorului

c\tre tâlharul de pe cruce: „Ast\zi vei fi împreun\ cu Mine în rai”

(Luca 23,43), sau din cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Rân-

duit este oamenilor odat\ s\ moar\, iar dup\ aceea s\ fie jude-

cata” (Evr. 9,27), ca [i din locurile unde se spune c\ este cuprins

de dorin]a de a muri, pentru a petrece cu Domnul (II Cor. 5,6-8;

Filip. 1,21). Dintre vechii scriitori biserice[ti, care vorbesc despre

judecata particular\, deosebit\ de cea de ob[te, amintim pe Ter-

tulian, care zice: „Sufletul (p\c\tosului dup\ moarte) cel dintâi

trebuie s\ încerce judecata lui Dumnezeu, ca unul ce a fost pri-

cinuitorul tuturor celor ce le-a f\cut, dar el trebuie s\ a[tepte [i

trupul s\u, ca s\ primeasc\ r\splata [i pentru ceea ce a f\cut cu

ajutorul trupului, care s-a supus poruncilor lui”1.

Cine este judec\torul la aceast\ judecat\
particular\ a sufletelor [i cum se face ea?

Judecata particular\ o face Mântuitorul nostru Iisus Hristos,

Care va face [i judecata cea de ob[te. „C\ Tat\l nu judec\ pe

nimeni, ci toat\ judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5,22). Dar Mân-

tuitorul Se serve[te la aceast\ judecat\, pe de o parte, de con[ti-

in]a omului, pe de alta, de Sfin]ii Îngeri [i de duhurile rele.

1 Silvestru de Canev, Dogmatica, vol. V, p. 94.
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De ce [i cum Se folose[te Mântuitorul de
con[tiin]a omului la judecata particular\?

De con[tiin]a omului Se folose[te ca s\ nu poat\ spune omul

c\ a fost judecat pe nedrept. Îns\[i con[tiin]a lui îl va osândi,

atunci, pe omul p\c\tos [i tot ea îi va da pace [i lini[te, dac\ nu se

g\se[te în el nimic de osândit. Con[tiin]a este judec\torul omu-

lui [i în timpul vie]ii p\mânte[ti. Dar în timpul mor]ii [i mai ales

dup\ moarte, ea va fi luminat\ în chip deosebit de Dumnezeu,

ca s\-[i poat\ câ[tiga [i spori toate for]ele sale de p\trundere [i de

judecat\ nemincinoas\ a omului: „Fiecare, în vremea mor]ii,

î[i cunoa[te p\catele lui”2.

Osândirea din partea con[tiin]ei va produce sufletului o spai-

m\ grozav\, iar neosândirea din partea ei, o mare lini[te [i îndr\z-

neal\. Un scriitor din Filocalie, Teognost, spune: „Lupt\-te s\

iei arvuna mântuirii în chip ascuns, înl\untrul inimii tale, ca o

siguran]\ neîndoielnic\, pentru a nu afla, în vremea ie[irii, tul-

burare [i spaim\ nea[teptat\. {i atunci ai luat-o, când nu mai ai

inima osândindu-te pentru lipsuri [i con[tiin]a în]epându-te pen-

tru sup\r\ri... [i când prime[ti cu bucurie [i cu inima preg\tit\

moartea cea înfrico[at\ de care fug cei mul]i”3.

De ce [i cum Se folose[te Mântuitorul de sfin]ii
îngeri [i de diavoli la judecata particular\?

De sfin]ii `ngeri Se folose[te Mântuitorul din milostivire

fa]\ de noi, pentru c\ atunci ei se str\duiesc s\ ne apere, m\rturi-

sind toate gândurile, cuvintele [i faptele noastre, din care poate

multe ne sunt nou\ ascunse sau uitate. Prin aceasta, ei ne dau

mult curaj. Iar pe diavoli îi admite, pentru c\ vrea ca judecata ce

se face cu noi s\ fie des\vâr[it dreapt\, luând toate în considerare,

2 M\rturisirea ortodox\ I,61.
3 „Despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie”, cap. 33, Filocalia, vol. IV,

pp. 260-261.


