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Cuvântînainte


Înc£ din cele mai vechi timpuri,
toate religiile lumii au avut çi au
credinìa c£ viaìa nu se termin£ cu
venirea morìii, ci, dimpotriv£, moartea
deschide poarta unei alte vieìi, supeǦ
rioare celei de pe p£mânt, îns£ nici o
religie nu are o înv£ì£tur£ atât de
înalt£çicurat£despresufletçiînvierea
morìilor, r£spl£tirea faptelor în viaìa
veçnic£ pentru omul înviat, trupul unit
din nou cu sufletul, aça cum o are reǦ
ligia creçtin£. Întruparea çi Învierea
Mântuitorului sunt evenimente de
„dimensiuni cosmice”1, pentru c£ prin
venirea R£scump£r£torului, „duçmanul”
creaìiei lui Dumnezeu – moartea – a
fostnimicit.
Vechii greci, influenìaìi de filosofia
socratic£, care ar£ta c£ trupul este o
„închisoare a sufletului”, au urm£rit
doar „salvarea” suletului dup£ moarte,
ͳ   ǡ Nemurirea sufletului sau învierea
morìilor?ǡ ǡ çǡʹͲͲǡǤͳʹǤ
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nu çi a trupului, a învierii lui. Ei „priǦ
veau moartea nu ca pe un duçman ce
trebuiebiruit,cimaidegrab£capeun
prieten ce trebuie îmbr£ìiçat”2, pentru
c£înviziunealornumaisufletulestecel
cevad£inuiînveçnicieçinumaielseva
bucurapedeplindefericireaetern£.
Pentru noi, creçtinii, açteptarea „înǦ
vierii morìilor” reprezint£ temelia creǦ
dinìei noastre; sufletul, imediat dup£
moarte,vafiîntrǦostaredepregustare
a fericirii sau a nefericii, în funcìie de
credinìaçifaptelepecareleǦas£vârçit
omul pe p£mânt çi în funcìie de rug£Ǧ
ciunileBisericii,iarviaìadedincolode
mormântvafi„tr£it£”pedeplinnumai
dup£ învierea morìilor, adic£ dup£ ce
sufletulsevaunidinnoucutrupul,dar
un trup duhovnicesc, mai presus de
înìelegereaomeneasc£.
Grecii credeau c£ moartea a interǦ
venit pentru trup pe considerentul c£
trupul este un r£u în sine, pe când la
creçtinimoarteaaintervenitdincauza
p£catului,trupulneputândfiunr£uîn
sine, deoarece omul estecoroana creaǦ
ìiei lui Dumnezeu, fiind creat de DumǦ
nezeu perfect, nemuritor, îns£ CreatoǦ
rul iǦa l£sat voinìa liber£ de a asculta
ʹ
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plinim voia lui Dumnezeu, ne vom buǦ
cura de darurile Sale preg£tite pentru
noi, deoarece Mântuitorul ne încreǦ
dinìez£ c£ „în casa Tat£lui Meu multe
locaçuri sunt”5. Dar, pentru a „ocupa”
unastfeldelocaçîncer,„întotceeace
faci,aduǦìiamintedesfârçitult£uçinu
vei p£c£tui niciodat£”6 sau dup£ cum
spune çi Sfântul Macarie Egipteanul:
„GândulneîncetatlaDumnezeu,teama
çidragosteanoastr£ faì£deElducela
îndeplinirea tuturor poruncilor çi ne
face s£ r£mânem departe de cel ce
pâng£reçteporuncileluiDumnezeu”7.
Deci,singuraçiceamaieficient£aborǦ
dareîmpotrivamorìiitrupeçtiinevitabile
o reprezint£ credinìa çi îndeplinirea poǦ
runcilor dumnezeieçti, mijloc ce are un
singurscop:deaǦlfacepeoms£tr£iasc£
veçnical£turideEl,veçnicieceîncepepe
p£mânt prin unirea cu Dumnezeu prin
Trupul çi Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos,unireprecedat£maiîntâideBoǦ
tez (primim o viaì£ nou£) çi Mirungere
(primim Pecetea Darului Duhului Sfânt
ͷ
6

ͳͶǡʹǤ
ǤǤǡ͵ͺǤ
    ǡ Scrieriǡ Á  ȋ͵ͶȌǡ
  ç 
ǡ çǡͳͻͻʹǡǤʹͺͶǤ
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pentruamenìineçidezvoltaaceast£viaǦ
ì£ nou£) çi permanentizat£ ca mereu s£
lucr£m„înlumin£”pentruc£Hristoseste
„Lumin£”, iar aceast£ lumin£ purtat£ în
suflet pe tot parcursul vieìii p£mânteçti
va luminaçi drumulcare dep£çeçte graǦ
niìelemormântului.
Conformînv£ì£turiicreçtineortodoǦ
xe de credinì£, viaìa omului parcurge
treietape:delanaçterepân£lamoarǦ
tea trupesc£; a doua etap£ începe cu
moartea,caredefaptesteviaìaf£r£de
trup, care ìine pân£ la Judecata cea
Mare (starea intermediar£), çi ultima
etap£ este unirea sufletului cu trupul
înviat, dup£ Judecat£. În starea interǦ
mediar£ (a doua etap£) sufletul este
conçtient,activ,simìitor(pentruceibuni
esteopregustareafericirii,pentruceir£i
opregustareasuferinìei,decielsimte–
pildabogatuluinemilostiv).Cuvântul„oǦ
dihn£” din ecfonisul de la ectenia morǦ
ìilor:„C£TueçtiînviereaçiviaìaçiodihǦ
naadormitului…”,nutrebuieînìelescao
staredesomn,inactivitateçiinconçtienì£
ci, dup£ cum precizeaz£ çi Sfânta ScripǦ
tur£, prin „odihn£” se înìelege bucuria
împlinirii, fericirea. Astfel, cei ce ascult£
de înv£ì£tura Bisericii Ortodoxe nu pot
decât s£ tr£iasc£ cu n£dejdea c£ „vine
ceasul în care toìi cei din morminte vor
22
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auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. fi vor
ieçi acei ce au f£cut cele bune, întru
înviereavieìii,iarceiceauf£cutcelerele
întruînviereaosândei”8.
Deaceea,noisusìinemadev£ruldespre
cultulortodoxc£areuncaracterobiectiv,
nuestemanifestarefad£,lipsit£desensçi
consistenì£.Cultulortodox–încazulde
faì£ ritualul înmormânt£rii – trebuie înǦ
ìeles limpede, ca atunci când suntem în
mijlocul durerii sufleteçti necruì£toare a
desp£rìiriideceidragi,s£conçtientiz£m
c£ trupul se va preface în materia din
careafostpl£m£dit,adic£înì£rân£;iar
nemuritorul suflet, scânteia dumnezeiasǦ
c£, va merge, dup£ dezlegarea preotului
çiînsoìitdesfinìiiîngeriçiderug£ciunile
celor prezenìi la înmormântare, la locul
de bucurie veçnic£, întrǦun „colìiçor de
rai”,dup£cumnespunearegretatulpreǦ
dicator din munìi, P£rintele Ilie Cleopa.
Dup£cumammenìionatmaisus,aceast£
bucurie (sau suferinì£, dup£ caz) este
nedeplin£;plin£tateavafiatuncicândçi
trupul se va bucura de darurile cereçti,
pentruc£trupulesteacelacareasuferit
scuip£ri, batjocur£, umilinìe çi moarte
martiric£ pentru Hristos, în cazul sfinǦ
ìilor.Desigur,nutoìioameniisuntdispuçi
ͺ

ͷǡʹͺǦʹͻǤ
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s£fac£sacrificiulmartirilorçialsfinìilor,
dar toìi vor fi primiìi în Împ£r£ìia lui
Dumnezeu dac£ sǦau îndreptat cu faìa
c£tre Hristos çi caut£, pe cât posibil, s£
îndeplineasc£poruncileLui.
Garanìiaînvieriinoastredinmorìio
reprezint£ÎnviereaDomnuluiçiMântuǦ
itorului nostru Iisus Hristos, Care a înǦ
vins moartea în trupul S£u. În conçtiǦ
inìa creçtin£, moartea este o trecere
(ɎəɐɖȽ), deoarece prin ea Hristos ne
trece la comuniunea cu Dumnezeu, la
plenitudineavieìii:„NoitotdeaunapurǦ
t£mîntrupmoartealuiIisus,caçiviaìa
Luis£searateîntrupurilenoastre”9.În
cursulvieìiip£mânteçti,creçtinulnuva
ajunge niciodat£ la sfârçitul efortului
spre des£vârçire, îndumnezeirea înceǦ
pândpep£mântçicontinuândînveçniǦ
ciedin„slav£înslav£”10.Mântuitorula
ar£tat lumii c£ toìi oamenii, trecând
prinmoarte,vorînviaçisevorprezenta
laJudecataceaMare.
Scopul acestei c£rìi este acela de a
aduceomaibun£înìelegereaslujbelor
legatedesfârçitulomului,sfârçitineviǦ
tabilpentrutoìi,caatuncicândsuntem
înaceleclipecumplites£çtimceavem
de f£cut, atât din punctul de vedere al
ͻ
ͳͲ
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ritualului11 înmormânt£rii, cât çi a
înìelegerii sensurilor duhovniceçti a
textelor liturgice.  Cartea este scris£
întrǦoordinelogic£,începândcuprima
slujb£ legat£ de sfârçitul omului aflat
pepatuldemoarte,continuândapoicu
etapele ce se desf£çoar£ în ritualul de
înmormântare, apoi cu pomenirile, iar
spre sfârçitul c£rìii, pe lâng£ explicaǦ
ìiile aduse tradiìiilor çi obiceiurilor la
înmormântare,amscriscâtevacuvinte
desprecopiiiavortaìisaun£scuìimorìi,
dac£ pot fi pomeniìi morìii incineraìi
sausinucigaçiiçicâtevacuvintedespre
sfârçitul lumii, despre care ar£t c£ nu
este identic cu sfârçitul fiec£rui om în
parte.



11

 ǲǳ Á£ £  £
  £ ȋ Ǥ Ǥ Ǥ 
çǡRit,ritual,ritualismǡÁǲ ǳǡ
 ǦǡͳͻǡǤͷǦǡǤʹͷͷǦʹͳ
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Slujbalaieçireacugreua
sufletului


Ƿç ç ìǡ££
ǡ Áǡ Á   ç £
  Á ç£  £  
£ ǳ£Ǧ
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£    
     ì 
  £ì Ǥ
 £ ì£ç
Á  ǣ
Ƿ £ £çǦ
ì£ç £ǥǳͳ͵ǡç
ì£ç£ 
   £ǡ  Ƿ ç Ǧ
 ç Á££ç Áç  ç ç
ͳʹ

EcteniaȋǤ ɂɈɒɂɋɛɑȌ    ì£   
£     diacon preotÁ
 ìǤ£ £ ǡ
  £ǣ ̶ǡ Ǧ
è̶ǡ̶£ǡ̶̶iǡ̶Ǥ 
ÁȋȌ litanieǤ
ͳ͵ ǡͷͶǤ
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deînmormântareamirenilorǡǤ͵Ǥ
ͳ Ǥ Molitfelnicǡ     ç  Ǧ
 ǡ çǡͳͻͻͺǡ
SlujbalaieçireacugreuasufletuluiǡǤͳͺͳǤ
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ǡ   ͻǣ ǷDumnezeule,
spre ajutorul meu ia aminte! Doamne,
ͳͺǤǤǤ£ǡ Teologia DogmaǦ
tic£Ortodox£ǡǤ͵ǡ  ç
     ǡ  çǡ
ͳͻͺǡǤʹͻʹǤ
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