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Cuvânt înainte

Înc din cele mai vechi timpuri,
toate religiile lumii au avut i au
credin a c via a nu se termin cu
venirea mor ii, ci, dimpotriv , moartea
deschide poarta unei alte vie i, supe
rioare celei de pe p mânt, îns nici o
religie nu are o înv tur atât de
înalt i curat despre suflet i învierea
mor ilor, r spl tirea faptelor în via a
ve nic pentru omul înviat, trupul unit
din nou cu sufletul, a a cum o are re
ligia cre tin . Întruparea i Învierea
Mântuitorului sunt evenimente de
„dimensiuni cosmice”1, pentru c prin
venirea R scump r torului, „du manul”
crea iei lui Dumnezeu – moartea – a
fost nimicit.
Vechii greci, influen a i de filosofia

socratic , care ar ta c trupul este o
„închisoare a sufletului”, au urm rit
doar „salvarea” suletului dup moarte,

Nemurirea sufletului sau învierea
mor ilor?
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nu i a trupului, a învierii lui. Ei „pri
veau moartea nu ca pe un du man ce
trebuie biruit, ci mai degrab ca pe un
prieten ce trebuie îmbr i at”2, pentru
c în viziunea lor numai sufletul este cel
ce va d inui în ve nicie i numai el se va
bucura pe deplin de fericirea etern .
Pentru noi, cre tinii, a teptarea „în

vierii mor ilor” reprezint temelia cre
din ei noastre; sufletul, imediat dup
moarte, va fi într o stare de pregustare
a fericirii sau a nefericii, în func ie de
credin a i faptele pe care le a s vâr it
omul pe p mânt i în func ie de rug
ciunile Bisericii, iar via a de dincolo de
mormânt va fi „tr it ” pe deplin numai
dup învierea mor ilor, adic dup ce
sufletul se va uni din nou cu trupul, dar
un trup duhovnicesc, mai presus de
în elegerea omeneasc .
Grecii credeau c moartea a inter

venit pentru trup pe considerentul c
trupul este un r u în sine, pe când la
cre tini moartea a intervenit din cauza
p catului, trupul neputând fi un r u în
sine, deoarece omul este coroana crea
iei lui Dumnezeu, fiind creat de Dum
nezeu perfect, nemuritor, îns Creato
rul i a l sat voin a liber de a asculta
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plinim voia lui Dumnezeu, ne vom bu
cura de darurile Sale preg tite pentru
noi, deoarece Mântuitorul ne încre
din ez c „în casa Tat lui Meu multe
loca uri sunt”5. Dar, pentru a „ocupa”
un astfel de loca în cer, „în tot ceea ce
faci, adu i aminte de sfâr itul t u i nu
vei p c tui niciodat ”6 sau dup cum
spune i Sfântul Macarie Egipteanul:
„Gândul neîncetat la Dumnezeu, teama
i dragostea noastr fa de El duce la
îndeplinirea tuturor poruncilor i ne
face s r mânem departe de cel ce
pâng re te poruncile lui Dumnezeu”7.
Deci, singura i cea mai eficient abor

dare împotriva mor ii trupe ti inevitabile
o reprezint credin a i îndeplinirea po
runcilor dumnezeie ti, mijloc ce are un
singur scop: de a l face pe om s tr iasc
ve nic al turi de El, ve nicie ce începe pe
p mânt prin unirea cu Dumnezeu prin
Trupul i Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos, unire precedat mai întâi de Bo
tez (primim o via nou ) i Mirungere
(primim Pecetea Darului Duhului Sfânt

6

Scrieri
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pentru a men ine i dezvolta aceast via
nou ) i permanentizat ca mereu s

lucr m „în lumin ” pentru c Hristos este
„Lumin ”, iar aceast lumin purtat în
suflet pe tot parcursul vie ii p mânte ti
va lumina i drumul care dep e te gra
ni elemormântului.
Conform înv turii cre tine ortodo

xe de credin , via a omului parcurge
trei etape: de la na tere pân la moar
tea trupesc ; a doua etap începe cu
moartea, care de fapt este via a f r de
trup, care ine pân la Judecata cea
Mare (starea intermediar ), i ultima
etap este unirea sufletului cu trupul
înviat, dup Judecat . În starea inter
mediar (a doua etap ) sufletul este
con tient, activ, sim itor (pentru cei buni
este o pregustare a fericirii, pentru cei r i
o pregustare a suferin ei, deci el simte –
pilda bogatului nemilostiv). Cuvântul „o
dihn ” din ecfonisul de la ectenia mor
ilor: „C Tu e ti învierea i via a i odih
na adormitului…”, nu trebuie în eles ca o
stare de somn, inactivitate i incon tien
ci, dup cum precizeaz i Sfânta Scrip
tur , prin „odihn ” se în elege bucuria
împlinirii, fericirea. Astfel, cei ce ascult
de înv tura Bisericii Ortodoxe nu pot
decât s tr iasc cu n dejdea c „vine
ceasul în care to i cei din morminte vor
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auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. i vor
ie i acei ce au f cut cele bune, întru
învierea vie ii, iar cei ce au f cut cele rele
întru învierea osândei”8.
De aceea, noi sus inem adev rul despre

cultul ortodox c are un caracter obiectiv,
nu este manifestare fad , lipsit de sens i
consisten . Cultul ortodox – în cazul de
fa ritualul înmormânt rii – trebuie în
eles limpede, ca atunci când suntem în
mijlocul durerii suflete ti necru toare a
desp r irii de cei dragi, s con tientiz m
c trupul se va preface în materia din
care a fost pl m dit, adic în rân ; iar
nemuritorul suflet, scânteia dumnezeias
c , va merge, dup dezlegarea preotului
i înso it de sfin ii îngeri i de rug ciunile
celor prezen i la înmormântare, la locul
de bucurie ve nic , într un „col i or de
rai”, dup cum ne spunea regretatul pre
dicator din mun i, P rintele Ilie Cleopa.
Dup cum ammen ionat mai sus, aceast
bucurie (sau suferin , dup caz) este
nedeplin ; plin tatea va fi atunci când i
trupul se va bucura de darurile cere ti,
pentru c trupul este acela care a suferit
scuip ri, batjocur , umilin e i moarte
martiric pentru Hristos, în cazul sfin
ilor. Desigur, nu to i oamenii sunt dispu i
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s fac sacrificiul martirilor i al sfin ilor,
dar to i vor fi primi i în Împ r ia lui
Dumnezeu dac s au îndreptat cu fa a
c tre Hristos i caut , pe cât posibil, s
îndeplineasc poruncile Lui.
Garan ia învierii noastre din mor i o

reprezint Învierea Domnului i Mântu
itorului nostru Iisus Hristos, Care a în
vins moartea în trupul S u. În con ti
in a cre tin , moartea este o trecere
( ), deoarece prin ea Hristos ne
trece la comuniunea cu Dumnezeu, la
plenitudinea vie ii: „Noi totdeauna pur
t m în trup moartea lui Iisus, ca i via a
Lui s se arate în trupurile noastre”9. În
cursul vie ii p mânte ti, cre tinul nu va
ajunge niciodat la sfâr itul efortului
spre des vâr ire, îndumnezeirea înce
pând pe p mânt i continuând în ve ni
cie din „slav în slav ”10. Mântuitorul a
ar tat lumii c to i oamenii, trecând
prin moarte, vor învia i se vor prezenta
la Judecata cea Mare.
Scopul acestei c r i este acela de a

aduce o mai bun în elegere a slujbelor
legate de sfâr itul omului, sfâr it inevi
tabil pentru to i, ca atunci când suntem
în acele clipe cumplite s tim ce avem
de f cut, atât din punctul de vedere al



Ritualul ortodox al înmormânt rii pe în elesul tuturor

25

ritualului11 înmormânt rii, cât i a
în elegerii sensurilor duhovnice ti a
textelor liturgice. Cartea este scris
într o ordine logic , începând cu prima
slujb legat de sfâr itul omului aflat
pe patul de moarte, continuând apoi cu
etapele ce se desf oar în ritualul de
înmormântare, apoi cu pomenirile, iar
spre sfâr itul c r ii, pe lâng explica
iile aduse tradi iilor i obiceiurilor la
înmormântare, am scris câteva cuvinte
despre copiii avorta i sau n scu i mor i,
dac pot fi pomeni i mor ii incinera i
sau sinuciga ii i câteva cuvinte despre
sfâr itul lumii, despre care ar t c nu
este identic cu sfâr itul fiec rui om în
parte.

11

Rit, ritual, ritualism
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Slujba la ie irea cu greu a
sufletului

Ectenia
diacon preot

litanie
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Slujba la ie irea cu greu a sufle
tului

Slujba la ie i
rea cu greu a sufletului

Despre sfâr itul
omului apud Credin a Orto
dox

Temeiul rug ciu
nilor Bisericii pentru cei adormi i

Panihida Trinitas Slujba
de înmormântare a mirenilor

Molitfelnic

Slujba la ie irea cu greu a sufletului
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s dezlege în pace sufletul

Dumnezeule,
spre ajutorul meu ia aminte! Doamne,

Teologia Dogma
tic Ortodox
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nu este cine s te
ajute

Canon

Molitfelnic
op.cit

Molitfelnic


