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TAINA MOR}II ~N SPIRITUALITATEA ORTODOX|

Pr. Prof. Dr. Ioan C. TE{U

Simbolul de credin]\ niceo-contantinopolitan prezint\, într-o

form\ sintetic\, înv\]\tura cre[tin\ referitoare la lumea creat\ de

Dumnezeu din iubire [i la om, rege [i coroan\ a crea]iei, la c\ile [i

mijloacele prin care acesta î[i dobânde[te mântuirea, prin Hristos,

în Duhul Sfânt, ca membru al Bisericii.

Înv\]\turile proclamate în Crez la cele dou\ Sinoade Ecume-

nice î[i g\sesc fundamentare în adev\rurile revelate în Sfânta Scrip-

tur\, sunt dezvoltate [i explicitate în cadrul Sfintei Tradi]ii, în mod

special în scrierile Sfin]ilor P\rin]ilor [i ale scriitorilor biserice[ti.

Una dintre aceste înv\]\turi, asupra c\reia ne vom apleca în cele

ce urmeaz\, o constituie cea referitoare la experien]a mor]ii, ca reali-

tate ultim\ a vie]ii fizice, la st\rile care o preced [i pe care le inaugu-

reaz\, la felurile [i atitudinile în fa]a ei, dar mai ales la sensul acesteia. 

Explorarea înv\]\turii P\rin]ilor duhovnice[ti ai credin]ei orto-

doxe referitoare la moarte, ne va conduce la o adânc\ reflec]ie asu-

pra experien]elor ultime ale vie]ii acesteia, lume[ti [i trec\toare. Pe

de o parte, ne va descoperi [i ne va face cunoscute „taine” la care

mintea pu]inor oameni a fost ridicat\, iar pe de alt\ parte, va na[te

în suflet dorin]a de „r\scump\rare” a timpului pierdut departe de

Dumnezeu, în p\cate [i în patimi, de schimbare [i îmbun\t\]ire a

vie]ii, prin poc\in]\, din perspectiva primirii unui „sfâr[it cre[ti-

nesc, f\r\ durere, neînfruntat, în pace” [i a oferirii unui „r\spuns

bun la Înfrico[\toarea Judecat\, a lui Hristos”. 

Moartea — tain\ a vie]ii

Credin]a r\s\ritean\ are un profund caracter apofatic. Multe din-

tre adev\rurile ei fundamentale sunt împodobite cu acest caracter

de „tain\”. Dumnezeu este „Taina” suprafiin]ial\ negr\it\, iar omul,
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crea]ia Sa cea mai de pre], este o reflec]ie a Tainei divine. Leg\-

tura dintre ei este una tainic\; via]a îns\[i este o tain\ cu multe

necunoscute, dup\ cum [i modul încheierii ei este o tain\. Lumea

pe care Dumnezeu i-a oferit-o omului, ca mediu al des\vâr[irii mo-

rale, ascunde înc\ în ea multe enigme, iar durata timpului primit

de om pentru a da r\spuns la chemarea iubitoare a P\rintelui s\u

Ceresc este un mister. 

Dintre toate aceste realit\]i, moartea are caracterul de tain\ co-

ple[itoare [i aceasta din mai multe motive.

În primul rând, pentru c\ omul, atât timp cât tr\ie[te, nu o poate

cunoa[te dinl\untrul ei, ci doar din afara experien]elor sale suflete[ti,

din constatare. O vede la al]ii, î[i face o impresie subiectiv\ despre

ea, dar ra]iunile ultime ale acesteia nu le va cunoa[te decât atunci

când o va tr\i personal, atunci când el însu[i va gusta din „cupa” ei.

Pe baza experien]ei universale, î[i alc\tuie[te o sum\ de reprezen-

t\ri asupra ei, pornind de la aprofundarea cauzelor acesteia, obser-

vându-i felurile, modurile, [i c\utând s\-[i anticipeze atitudinea în

fa]a ei, dar mai ales c\utând s\ îi p\trund\ sensul ei adânc. {i din

acest punct de vedere, un spirit moral fin poate observa cu mult\ u[u-

rin]\ c\ omul contemporan, tr\ind într-o lume în care este c\utat\

preferen]ial pl\cerea, printr-o fug\ de tot ceea ce înseamn\ durere,

s\vâr[e[te o gre[eal\ capital\: se leag\ de lumea prezent\ [i de

pl\cerile ei, caut\, cu frenezie, s\ tr\iasc\ via]a prezent\, s\ îi afle

[i s\ îi simt\ pl\cerile am\gitoare, pân\ în ultimele fibre ale exis-

ten]ei sale [i prin to]i porii. Îns\, mai devreme sau mai târziu, în

cel mai r\u caz, în clipele ultime ale vie]ii sale, va realiza efectul

ve[nic al gre[elii f\cute, î[i va da seama c\, în mod eronat, a inver-

sat perspectiva asupra ve[niciei. Omul de ast\zi caut\ s\-[i tr\iasc\

via]a prezent\ cât mai intens, dore[te s\ guste cât mai multe dintre

pl\cerile ei, dac\ nu din toate, negândindu-se prea mult la o posi-

bil\ via]\ viitoare. Iar când ajunge spre limita existen]ei sale fizice,

î[i d\ seama c\ amintirile pe care i le-au provocat pl\cerile sunt

amare [i îl osândesc. Cel mai adesea ignorant în materie de via]\ du-

hovniceasc\ autentic\, dar profund ancorat în lumea material\, omul

contemporan vrea s\ tr\iasc\ din plin, cu întreaga sa fiin]\, via]a

aceasta, dar la cap\tul ei, de multe ori, ajunge s\ constate c\ a tr\it-o

gre[it [i, în acest fel, [i-a epuizat nu doar via]a prezent\, ci a pier-

dut-o [i pe cea viitoare [i fericit\. El vrea s\ o dobândeasc\ pe
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aceasta, concret\, dar modul în care o face – p\c\tos [i p\tima[ – îl

face s\ le piard\ pe amândou\. 

Omul duhovnicesc îns\, nelipindu-se exclusiv de lumea [i de

via]a prezent\, tr\ie[te în a[teptarea [i preg\tirea vie]ii viitoare, oste-

nindu-se s\ î[i adune fapte vrednice de r\splata ve[nic\. El nu se

alipe[te exclusiv de realit\]ile lumii prezente, ci tr\ie[te din perspec-

tiva lumii [i a vie]ii viitoare. Lumea îns\[i, mediu [i loc al exers\rii

spirituale, trebuie s\ devin\ pentru el, scar\ c\tre Împ\r\]ia Ceru-

rilor, iar timpul vie]ii prezente interval al dobândirii ve[niciei. 

Prin urmare, tot cel care dore[te s\ se mântuiasc\ trebuie s\ in-

verseze perspectiva: s\ tr\iasc\ nu prin prisma vie]ii prezente, pen-

tru c\ s-ar putea s\ o piard\ [i pe cea viitoare, ci cu dorin]a câ[ti-

g\rii vie]ii ve[nice [i viitoare [i atunci va [ti s\ [i-o conformeze [i

pe aceasta, prezent\. Vrând îns\ s\ o câ[tige pe cea viitoare, va reu[i

s\ o foloseasc\ [i pe aceasta, scurt\ [i trec\toare, într-un mod du-

hovnicesc [i, astfel, le va dobândi pe amândou\ spre fericirea ve[-

nic\, nu spre pl\cere aparent\ [i efemer\. 

Moartea este, apoi, o tain\, pentru c\ niciodat\ nu [tim cum va

încheia aceast\ via]\: mai devreme sau mai târziu, prin mai mult\

sau mai pu]in\ suferin]\. Nu cunoa[tem nici clipa sosirii ei, de[i o

a[tept\m [i o anticip\m, nici locul în care ea ne va afla. Nu [tim

dac\ va încheia blând sau violent via]a, u[or sau prin ie[irea cu greu

a sufletului. Toate aceste necunoscute îi amplific\ mor]ii caracterul

de „tain\”. 

Dar, mai ales, ea este un mister prin ceea ce urmeaz\ dup\ ea,

prin ceea ce ea inaugureaz\. Credincio[i [i necredincio[i, to]i oa-

menii se întreab\ adesea dac\ mai urmeaz\ ceva dup\ ea [i, dac\

da, ce este acel „ceva”? O nou\ lume? Asem\n\toare sau cât de di-

ferit\ de lumea [i via]a pe care ea le încheie? Dar, mai ales, care sunt

criteriile sau condi]iile intr\rii în acestea. Este oare moartea o pr\-

pastie adânc\, pe care fiin]a uman\ o trece unilateral, doar într-o

singur\ direc]ie, spre t\râmul de „dincolo”. Este ea asemenea unui

zid impenetrabil care pune cap\t lamentabil unei vie]i umane [i din-

colo de care nu mai exist\ nimic, un vid existen]ial?

Spiritualitatea ortodox\, fundamentat\ pe revela]ie [i pe m\rtu-

riile duhovnice[ti bimilenare, îl încredin]eaz\ pe om c\ moartea nu

este un fiasco, un e[ec, dincolo de care nu este decât nefiin]\, ci

moartea este asemenea unei por]i largi, prin care omul p\[e[te
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într-o alt\ via]\ [i o alt\ lume, fericit\ sau trist\, pe m\sura fapte-

lor sale în lumea [i în via]a lumeasc\, de unde [i responsabilitatea

fa]\ de existen]a prezent\. 

Via]a omului poate fi asem\nat\ cu o linie dreapt\. Ea vine

dintr-un infinit [i acela este pre[tiin]a lui Dumnezeu. Are un punct

zero, care este clipa na[terii fiin]ei umane sau momentul venirii

sale la lumina vie]ii [i a lumii. De aici porne[te un segment de

dreapt\, mai scurt sau mai lung, reprezentând via]a lumeasc\ a

omului, iar acest segment se prelunge[te la infinit. Foarte intere-

sant este faptul c\, de[i acest segment de dreapt\, via]a uman\,

este infinit mai mic decât ve[nicia din care începe, el este capital,

prelungindu-se într-o ve[nicie fericit\ sau trist\. Pentru cei ce au

tr\it din perspectiva vie]ii ve[nice, acest infinit va însemna o supra-

existen]\, în comuniune ve[nic\ cu Dumnezeu; pentru cei ce au

uzurpat via]a în trup [i în lume, ea va conduce la o subvie]uire,

subexisten]\, în zonele inferioare [i tenebroase ale ve[niciei celei

triste, în chinurile împ\r\]iei întunericului [i ale slujitorilor lui. 

Moartea este afectul culminant, lege a firii, imposibil de evitat fi-

zic, pentru noi, oamenii. Îns\ unul din paradoxurile ei, în concep-

]ia cre[tin\, este acela c\, de[i nu poate fi înl\turat\, ea poate fi

mult dep\[it\, devenind cale c\tre o via]\ mult mai înalt\ decât

cea c\reia ea i-a pus sfâr[it. Ea poate fi dep\[it\ în plan duhov-

nicesc. Înv\]\tura ortodox\ d\, din acest punct de vedere, semnifi-

ca]ie mor]ii în leg\tur\ cu via]a ve[nic\. Adev\rata finalitate a vie]ii

în lume este începutul unei alte vie]i, mai înalte. Acolo unde se sfâr-

[e[te via]a p\mânteasc\ începe cea ve[nic\; acolo unde se încheie

evolu]ia noastr\ în aceast\ lume trec\toare începe vie]uirea noastr\

în lumea cea nepieritoare. Sensul cre[tin al vie]ii acesteia este de

a fi loc [i a conduce spre adev\rata via]\, dup\ cum semnifica]ia

lumii acesteia este aceea de a fi treapt\ spre lumea viitoare1. 

Lipsit\ de o astfel de în]elegere, considerat\ o sum\ a unor mo-

mente f\r\ o adev\rat\ finalitate pozitiv\, un e[ec al fiin]\rii noastre,

un deznod\mânt tragic, via]a îns\[i pare lipsit\ de adev\rat\ semni-

fica]ie, un complex de încerc\ri, necazuri [i suferin]e, care îns\ pen-

tru nevoitorul cre[tin au o adânc\ semnifica]ie în plan duhovnicesc

1 Ioan C. Te[u, Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\, Editura Trinitas

a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, 2001, p. 91. 
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[i din perspectiva mântuirii. În]eleas\ duhovnice[te, ca un timp al

des\vâr[irii, via]a prezent\ devine anticipare a vie]ii ve[nice, iar in-

trarea în aceasta o face moartea. Moartea este a[teptat\ atunci cu

senin\tate [i responsabilitate, cu n\dejde [i credin]\ statornic\ [i de-

vine factor pozitiv, d\t\tor de via]\2.

Cauza ultim\ [i originea mor]ii

Întreaga credin]\ cre[tin\ socote[te ca adev\r de nezdruncinat

convingerea c\ adev\rata [i ultima cauz\ a mor]ii o constituie p\-

catul str\mo[esc, voin]a liber\ a primilor oameni, care a condus

spre s\vâr[irea lui. 

Creându-l pe om din iubire infinit\, Dumnezeu nu l-a creat pe

acesta spre suferin]\ [i moarte, ci spre via]a ve[nic\ [i fericit\, îns\

primii oameni, urmând îndemnul cel r\u al diavolului, au preferat

vie]ii moartea, fericirii, suferin]a [i durerea, fie ele chiar [i trec\toare

[i încheindu-se în aceast\ lume. Un text, am putea spune „clasic”, în

argumentarea acestui adev\r cre[tin ni-l ofer\ Sfântul Grigorie Palama:

„Dumnezeu n-a f\cut moartea, dup\ cum s-a scris (Prov. 1, 8), ba

chiar a împiedicat-o s\ apar\, pe cât trebuia [i cât era cu dreptate

s\ o împiedice de la cei f\cu]i de El cu voie liber\. C\ci a dat mai

înainte un sfat pricinuitor de nemurire [i o porunc\ prin care asigura

de mai înainte sfatul S\u de via]\ f\c\tor. C\ci a vestit de mai îna-

inte în chip v\dit [i a amenin]at, declarând c\ nesocotirea poruncii

care d\ via]\ va fi moartea. Aceasta, ca s\ fie p\zi]i de experien]a

mor]ii, fie prin dragoste, fie prin cuno[tin]\, fie prin fric\”3. 

Sfântul Vasile cel Mare subliniaz\ acela[i lucru, ar\tând c\ „nu

Dumnezeu a creat moartea, ci noi, prin voin]a noastr\ rea, am

atras-o asupra noastr\. Pentru pricinile de mai sus, Dumnezeu a în-

g\duit desfacerea trupului ca s\ nu se p\streze pentru noi nemuri-

toare boala, întocmai ca un olar care nu vrea s\ bage un vas

2 Ibidem. 
3 Sfântul Grigorie Palama, 150 capete despre cuno[tin]a natural\, despre cu-

noa[terea lui Dumnezeu, despre via]a moral\ [i despre f\ptuire, în Filocalia sau

culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate omul cur\]i, lu-

mina [i des\vâr[i, volumul VII, traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Du-

mitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucure[ti, 1977, p. 451.
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stricat înainte de a îndrepta, prin refacerea lui, stric\ciunea pe

care o are”4.

Sfântul Grigorie Palama, spunând c\ Dumnezeu a împiedicat

[i a întârziat instalarea mor]ii în firea uman\, constat\ c\, de fapt,

via]a este o succesiune de mor]i par]iale, ce debuteaz\ în îns\[i

clipa na[terii omului. Iar mor]ile acestea par]iale se numesc: copi-

l\rie, adolescen]\, maturitate, senectute, lor ad\ugându-li-se alte nume-

roase mor]i simbolice, pe care omul le experimenteaz\ pe parcursul

vie]ii sale5. Din cauza p\catului, adaug\ Sfântul Grigorie, „protop\-

rin]ii aveau s\ ajung\ la moarte, precum ne a[teapt\ aceasta [i pe

noi, care tr\im înc\. Trupul nostru s-a f\cut muritor. Aceasta este

ca o moarte îndelungat\, mai bine zis ca nenum\rate mor]i, una ur-

mând alteia, pân\ ce vom ajunge to]i la moartea cea una [i ultim\

[i care d\inuie[te. C\ci ne na[tem [i spre stric\ciune: [i ap\rând

în via]\, ne destr\m\m, pân\ ce vom înceta s\ fim. Niciodat\ nu

suntem cu adev\rat aceia[i, chiar dac\ p\rem s\ fim celor ce nu

iau aminte”6. 

Meditarea asupra episodului c\derii în p\cat a protop\rin]ilor,

a[a cum este el descris în cartea Genezei, ne prilejuie[te sublinie-

rea mai multor adev\ruri legate de aceasta. Mai întâi, s-a produs

moartea spiritual\ sau sufleteasc\ a omului, prin s\vâr[irea p\ca-

tului neascult\rii, ceea ce a dus la ruperea [i îndep\rtarea lui de

Dumnezeu. Iar aceasta exclusiv din cauza omului, nu a fost dorit\,

ci doar îng\duit\ de Dumnezeu pentru a nu [tirbi libertatea cu

care l-a înzestrat pe om, prin crea]ie; ea s-a aflat la alegerea liber\

a omului. 

De la suflet, ea s-a prelungit apoi asupra trupului. Moartea de-

vine astfel cauz\ [i a mor]ii trupe[ti sau fizice, iar aceasta a stat

doar în alegerea lui Dumnezeu. Ea a fost aleas\ [i rânduit\ de

Dumnezeu, iconomic, ca o stavil\ sau o piedic\ în calea p\catului

[i a l\rgirii sale, în calea înve[nicirii lui. Referatul biblic arat\ c\,

4 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri. Omilia a XVII-a, I, traducere [i

note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, în colec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, nr. 17,

Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,

1986, p. 443.
5 Moartea [i învierea omului, împreun\ cu Hristos, prin Sfânta Tain\ a Bote-

zului; moartea prin p\cate [i rena[terea prin poc\in]\ etc. 
6 Sfântul Grigorie Palama, op. cit., p. 460.
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dup\ c\derea primilor oameni în p\cat, Dumnezeu i-a alungat pe

ace[tia din gr\dina paradisului, iar la por]ile ei a rânduit heruvimi

cu s\bii de foc, pentru a-i opri pe oameni s\ mai p\trund\ în el. Iar

ra]iunea acestui fapt o constituie gre[eala lui Adam [i a Evei. „Mân-

când” din pomul cuno[tin]ei binelui [i a r\ului, ei au s\vâr[it p\ca-

tul, care avea apoi s\ se înmul]easc\. Dac\ ar mai fi „gustat” [i din

pomul vie]ii, aceasta ar fi însemnat ca ei s\ devin\ nemuritori [i,

prin ei, r\ul s\ se înve[niceasc\.

Oamenii au pierdut astfel raiul, dar nu pentru totdeauna, ci

doar pentru via]a aceasta lumeasc\, de[i îl pot pregusta înc\ de

aici [i de acum, îl pot câ[tiga din nou [i pot tr\i apoi ve[nic în el, în

via]a viitoare, pe care tocmai moartea o inaugureaz\. 

Ca urmare a p\catului str\mo[esc, moartea devine o „pedeaps\”,

dar [i un mijloc de îmbun\t\]ire a vie]ii morale. Sfântul Ioan Gur\

de Aur, meditând asupra urm\rilor p\catului originar, arat\ c\ „din-

tru început a f\cut Dumnezeu pe om nu ca s\-l piard\, ci ca s\-l

îndrume spre nestric\ciune. Chiar când Dumnezeu a îng\duit moar-

tea, a îng\duit-o cu gândul ca prin aceast\ pedeaps\ s\ te în]e-

lep]e[ti [i, ajungând mai bun, s\ po]i fi adus iar\[i c\tre nemurire.

Acest gând [i acest fapt l-a avut Dumnezeu de la început, cu aceast\

hot\râre l-a f\cut pe cel dintâi om. Iar gândul acesta ni l-a strecurat

Dumnezeu chiar de la începutul neamului omenesc”7. 

Via]a omului `n starea de dup\ c\dere `n p\cat este o lec]ie de

pedagogie divin\. Dumnezeu nu a pus cap\t existen]ei umane ime-

diat dup\ s\vâr[irea primului p\cat [i de atunci procedeaz\ în ace-

la[i mod cu fiecare dintre noi: nu pierde p\c\tosul odat\ cu p\ca-

tul, fie el grav sau mai u[or, singur sau înso]it cu altele [i transfor-

mat în patimi, ci îi ofer\ omului un interval pentru con[tientizarea

c\derii sale [i în vederea întoarcerii din p\cat, prin poc\in]\. Iar

ocaziile în care procedeaz\ astfel sunt atât de numeroase. Îns\

atunci când omul le epuizeaz\ pe toate, se desfiin]eaz\ pe sine, prin

suferin]e, boli [i moarte. Întreaga sa via]\ este un dar al lui Dum-

nezeu, oferit omului ca un timp în care el s\ repare personal, în via]a

sa [i spre r\splat\ fericit\ [i ve[nic\, ceea ce au stricat str\mo[ii

7 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt despre `nvierea mor]ilor, VIII, în volumul

Predici la s\rb\tori `mp\r\te[ti [i cuvânt\ri de laud\ la sfin]i, traducere din

limba greac\ de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2002, p. 134. 
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s\i [i s-a prelungit [i asupra sa. Nepedepsind imediat p\catul, din

dragoste [i îndelung\-r\bdare fa]\ de creatura Sa, Dumnezeu „a ar\tat

c\ ne educ\ cu mil\, mai bine zis a rânduit educarea noastr\ prin

dreptate, ca s\ nu dezn\d\jduim cu des\vâr[ire. Prin aceasta ne-a dat

vreme de poc\in]\ [i de a ne face binepl\cu]i Lui printr-o vie]uire

pentru care ne las\ s\ exist\m. A mângâiat apoi triste]ea mor]ii cu

na[terile necontenite. A înmul]it neamul prin urma[i, ca mul]imea celor

ce se nasc s\ întreac\ într-o mare m\sur\ num\rul celor ce mor”8.

Via]a este, astfel, loc al poc\in]ei [i o lec]ie de pedagogie divin\. 

Realitatea [i universalitatea mor]ii

Oricât ar încerca omul s\ o ignore [i s\ o întârzie, moartea nu

va înceta la infinit s\ i se arate. Mai devreme sau mai târziu, la

vârste fragede sau înaintate, prin mai mult\ sau prin mai pu]in\

durere [i suferin]\, ea nu va întârzia s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a. 

Moartea este o lege de ob[te a tuturor oamenilor care vie]u-

iesc pe p\mânt (Rom. 5, 12; Evr. 9, 27). Ea este, f\r\ îndoial\, „cel

mai sigur [i, totodat\, cutremur\tor eveniment din via]a noastr\”9, „un

fenomen inevitabil [i cel mai sigur ce se petrece în via]a omului.

Nimeni nu scap\ de ea, este mo[tenirea noastr\, consecin]a primu-

lui p\catul s\vâr[it de om, de primul om, transmis din genera]ie în

genera]ie, este pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultarea celui

dintâi om [i a tuturor descenden]ilor s\i”10. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, într-o cuvântare a sa, arat\ c\ „tot ce

se na[te în lumea aceasta trebuie s\ moar\. Aceasta este legea lui

Dumnezeu [i hot\rârea Sa neschimbat\, pe care El a dat-o dup\

p\catul cel dintâi asupra str\mo[ului neamului omenesc, prin

cuvintele: P\mânt e[ti [i `n p\mânt te vei `ntoarce (Fac. 3, 19). Ce

este doar de mirare, când un om, care cu aceast\ condi]ie s-a

n\scut, face împlinirea legii [i hot\rârii dumnezeie[ti? Ce este de

mirare, când un n\scut din p\rin]i muritori merge pe calea firii

sale, de la care nu se poate abate? Ceea ce este vechi nu este ceva

8 Sfântul Grigorie Palama, op. cit., p. 461. 
9 Arhimandrit Vasiliu Bacoiani, Sufletul dup\ moarte, traducere de }ârlescu Ion

Andrei, Editura Bunavestire, Gala]i, 2002, p. 18.
10 Arhimadrit Paulin Lecca, Ce este moartea?, Editura România Cre[tin\, Bucu-

re[ti, 1998, p. 26.
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neobi[nuit; ceea ce se face în toate zilele nu este ceva neauzit; ceea

ce se întâmpl\ cu to]i nu este raritate”11. 

Sfântul Ignatie Briancianinov surprinde realitatea mor]ii cu mult

dramatism, spunând c\ „de-abia ne-am n\scut, de-abia ne-am z\-

mislit, c\ moartea [i-a pus asupra mea pecetea. „Este al meu”, a gr\it

ea, preg\tindu-[i f\r\ întârziere coasa. Chiar de la începutul fiin-

]\rii mele ea flutur\ aceast\ coas\. În fiecare clip\ a[ putea s\ cad

jertf\ mor]ii! A fluturat de multe ori din coas\, dar lovitura ce î[i

va atinge ]inta va veni, negre[it. Prin via]a lor, mângâia]i [i de m\r-

turia cuno[tin]ei, [i de mângâierea de Sus, ei adorm lin, cu zâm-

betul pe buze, în somnul cel lung al mor]ii”12. 

A[adar, odat\ ce ne na[tem, vom [i muri. În însu[i actul na[-

terii noastre este prezent anticipativ [i poten]ial [i actul mor]ii.

N\scându-ne, murim pu]in câte pu]in lumii acesteia, dar n\scân-

du-ne, în acela[i timp, vie]ii viitoare13. 

Darurile [i binefacerile mor]ii trupe[ti

Odat\ cu intrarea în firea uman\, moartea fizic\ devine o lege

inevitabi\, dar, în acela[i timp, un antidot al p\catului [i al mor]ii

suflete[ti [i ve[nice. Nu pu]ine sunt pentru un om ocaziile din

via]a sa în care ia contact cu suferin]a, fie personal\, fie a celor din

jurul s\u. Aceasta îl umanizeaz\ [i îi ofer\ prilej de adânc\ medi-

ta]ie, nu doar asupra bolii, suferin]ei [i mor]ii, ci [i asupra vie]ii, c\ci

„concep]ia despre moarte î]i poate determina decisiv nu numai felul

mor]ii, ci, în primul rând, felul vie]ii”14.

De multe ori omul asist\ la suferin]a sa sau a celor apropia]i,

le în]elege durerea, împreun\-p\time[te cu ace[tia [i a[teapt\ cu

speran]\ eliberarea sau izb\virea de aceasta, iar de cele mai multe

ori cap\tul durerii, al bolii îl constituie moartea. Pentru cei afla]i

11 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Duminica a 20-a dup\ cincizecime, în vol.

Predici la duminici [i s\rb\tori, traduse [i orânduite dup\ Duminicile [i s\rb\-

torile anuale ale Bisericii Ortodoxe de episcopul de Roman – Melchisedek, edi]ia

a II-a, Editura Bunavestire, Bac\u, 1997, p. 148.
12 Sfântul Ignatie Briancianinov, Experien]e mistice, traducere din limba rus\

de Adrian [i Xenia T\n\sescu Vlas, Editura Sophia, Bucure[ti, 2008, p. 313.
13 Pr. Ioan C. Te[u, op. cit., p. 91. 
14 Pr. Prof. Vasile Mihoc, Prefa]\, la † Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Ia[ilor, Tanatologie [i nemurire, Editura Cantes, Ia[i, 1999, p. 13. 
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în suferin]e grele, moartea constituie o adev\rat\ eliberare din robia

p\catului, din chinuri [i durere, „odihn\, slobozire de truda [i de

grijile lumii”15.

Ca [i experien]\ ontologic\, moartea, ultima realitate a vie]ii, este
în sine neutr\, „o realitate indiferent\; doar felul nostru de a o privi
[i de a o în]elege este în m\sur\ s\-i dea un sens oarecare, nega-
tiv sau pozitiv”16. 

Îns\ nu to]i oamenii o primesc la fel, c\ci într-un fel mor p\-
c\to[ii [i în cu totul alt fel „se mut\” drep]ii. Conduita în fa]a mor]ii
depinde, pentru fiecare, de modul în care [i-a tr\it via]a, iar atitu-
dinile sunt extrem de variate: de la agonie [i spaim\, la team\ [i
regret, sau a[teptare [i împ\care, n\dejde în ajutorul lui Dumne-
zeu [i al sfin]ilor S\i îngeri [i speran]\ în r\splat\. 

Pentru cel ce a c\utat bucuria [i pl\cerea doar în lumea aceasta,
moartea îl va smulge din sânul vie]ii, privându-l de ea, iar aceasta
este cauz\ de adânc regret. Dac\ mai [i con[tientizeaz\ faptul c\
exist\ o via]\ viitoare, acest lucru îl sperie [i mai tare, pentru c\, pe
lâng\ pierderea celor prezente [i lume[ti, îl înso]e[te [i teama de a
fi p\c\tuit [i de a-l a[tepta, pentru aceasta, pedeapsa ve[nic\.

Dimpotriv\, pentru cre[tinul care s-a ostenit pentru dobândirea
Împ\r\]iei lui Dumnezeu, moartea reprezint\ momentul din care el
începe s\ primeasc\ r\splata ve[nic\, pentru faptele sale de virtute. 

Oricum, [i pentru to]i, moartea trebuie socotit\ un dar [i o
binecuvântare, fie c\ ea pune cap\t suferin]ei sau p\catelor, fie c\
ea constituie începutul fericirii ve[nice.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, considerând c\ moartea este „bine-
f\c\toare” [i c\ multe sunt „bun\t\]ile ei”, numindu-o „bucuria [i li-
bertatea de la sfâr[itul p\catului, preg\tirea pentru înviere, o ocazie
[i un obiect de un eroism sublim, intrarea în adev\rata patrie”17,
identific\ mai multe foloase ale acesteia:

15 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i despre Pro-

viden]\. Despre rug\ciune. Despre vie]uirea dup\ Dumnezeu, traducere din

limba greac\ veche [i note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Bi-

blic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2005, p. 115. 
16 Cristian B\dili]\, C\lug\rul [i moartea. Eseu despre imaginea [i faptul

mor]ii `n monahismul egiptean, traducere de Ingrid Ilinca, cu o m\rturisire de

† Mitropolit Nicolae Croneanu, Editura Polirom, 1998, p. 196.
17 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Bog\]iile oratorice ale Sfântului Ioan Gur\ de

Aur, în limba francez\ de Jean Doublet, traduse în limba român\ de diacon

Gheorghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 2002, p. 266. 
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- în primul rând, ea este „eliberarea de necazurile noastre, de

relele noastre”18, pentru c\ odat\ cu via]a apun [i suferin]ele tru-

pe[ti ale omului din lumea aceasta, ele intrând într-un alt plan, cel

al constat\rii efectelor în via]a ve[nic\;

- în al doilea rând, moartea este „eliberare”, c\ci prin ea, omul

se elibereaz\ de toate cele vremelnice [i imperfecte, trec\toare [i

pieritoare, descoperindu-le pe cele ve[nice;

- în al treilea rând, un alt „bine al mor]ii” socotit de Sfântul Ioan

Gur\ de Aur a fi „de nepre]uit între toate”19 îl constituie faptul c\

„moartea este sfâr[itul p\catului”20;

- în al patrulea rând, ea este binef\c\toare pentru faptul c\, prin

experien]a ei, omul se elibereaz\ de team\ [i descoper\, trecând prin

ea, cum „se transform\ în binefacere ceea ce nou\ ni se p\rea de

nesuportat [i ca o lovitur\”21. Ea constituie, astfel, un mod de încer-

care [i de exersare moral\, spre înve[nicire.

- în al cincilea rând, moartea devine un act sfânt; ea este „cea

mai înalt\ expresie a cultului, ea este suma celor mai sublime vir-

tu]i. Prin ea, noi îi d\m lui Dumnezeu, într-o singur\ clip\, mai

mult\ slav\ decât i-am putea da de-a lungul întregii noastre vie]i,

ani plini de virtute”22. Moartea devine astfel un act de eroism [i de

virtute, cale ultim\ de probare a dragostei de Dumnezeu, c\ci prin

atitudinea în fa]a acesteia, omul î[i confirm\ credin]a statornic\ sau,

dimpotriv\, dep\rtarea de El.

Pentru toate acestea, ea nu este privit\ în cre[tinism cu spaim\ [i

tragism, ci cu responsabilitate [i n\dejde, [i este „mai mult somn,

[i nu moarte, str\mutare la alt\ via]\, iar nu pierdere, ducerea de

la cele mai mici la cele mai mari [i mai bune”23, „un port lini[tit,

este o eliberare din miile de rele ale vie]ii noastre de dureri”24.

Enumerându-i beneficiile, Sfântul Simeon Noul Teolog spune

c\ moartea oamenilor este:

18 Ibidem. 
19 Ibidem. pp. 266-269. 
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei `ntâi c\tre

Corintheni. Omilia XLI, traducere de P.S. Teodosie Atanasiu, revizuit\ [i îngrijit\

de Cezar P\v\la[cu [i Cristina Untea, Editura Christiana, Bucure[ti, 2005, p. 451.
24 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 434. 
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„moartea greut\]ilor;
moartea e sc\parea de griji,
moartea e libertate
de tot felul de boli [i patimi,
moartea e încetarea p\catelor [i a nedrept\]ii,
moartea e izb\virea de toate relele vie]ii,
iar celor ce au vie]uit bine
le e pricinuitoare de bucurie nesfâr[it\,
de desfacere ve[nic\
[i de lumin\ neînserat\”25. 

Felurile mor]ii [i conduite `n fa]a acesteia

Teologia r\s\ritean\, încercând s\ p\trund\ misterul mor]ii,

identific\ trei feluri generale ale acesteia. 

Primul dintre ele, precum am putut observa, [i cel dintâi în or-

dinea apari]iei, l-a constituit moartea sufleteasc\ sau spiritual\,

efect al c\derii în p\catul str\mo[esc. Sfântul Grigorie Palama con-

sider\ c\ aceasta este „moartea cea cu adev\rat cumplit\”26 [i ea

este „înstr\inarea de Dumnezeu”27.

Orice p\cat s\vâr[it în via]\ este o rupere de Dumnezeu [i, im-

plicit, o moarte, chiar dac\ omul nu percepe astfel c\derea, iar efec-

tele cumulate ale p\catelor sale [i ale tuturor acestor mor]i spiri-

tuale el le va descoperi, efectiv, în clipa judec\]ii sale. 

Un alt fel de moarte este cea trupeasc\, fizic\ sau biologic\,

efect al îndep\rt\rii de Dumnezeu prin moartea sufleteasc\. Pe

aceasta, acela[i Sfânt Grigorie Palama o socote[te a fi „atotdorit\”28,

„semn al iubirii de oameni a lui Dumnezeu”29, întrucât, prin in-

termediul ei, omul se elibereaz\ de p\cat [i de efectele lui. 

Îns\ cea mai grav\ form\ de moarte o constituie, potrivit spi-

ritualit\]ii ortodoxe, moartea ve[nic\, urmare a mor]ii trupe[ti [i

suflete[ti. Pe aceasta o vor suferi cei ce au tr\it în aceast\ via]\ în

25 Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti, în volumul Pr.

Prof. Acad. Dr. Dumitru St\niloae, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\, Edi-

tura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 667.
26 Sfântul Grigorie Palama, Despre `mp\rt\[irea dumnezeiasc\ [i `ndumne-

zeitoare, în Filocalia..., volumul VII, p. 383. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 



17TEOLOGIE {I SPIRITUALITATE

p\cate grele [i în patimi [i pe care moartea i-a aflat nepreg\ti]i [i

nepoc\i]i. Aceast\ moarte ve[nic\ echivaleaz\ cu îndep\rtarea pen-

tru totdeauna de Dumnezeu, în întunericul [i în chinurile iadului. 

În func]ie de starea sufleteasc\ a omului, Sfântul Ioan Gur\ de

Aur identific\ trei forme sub care moartea se poate înf\]i[a. „Pen-

tru cel lumesc, legat de lucrurile p\mânte[ti, ea se arat\ ca [i sfâr-

[itul, întunericul, neantul a tot ce caut\ el cu atâta l\comie. Pentru

p\c\tos, ea î[i arat\ groaza mântuitoare, care-l înso]e[te [i-l urmeaz\.

Cre[tinului credincios ea nu-i las\ s\ vad\ decât pace, bucurie, liber-

tate, fericire pl\cut\ [i ve[nic\”30.

Date fiind variatele st\ri duhovnice[ti, „a[ezarea sufleteasc\” a

fiec\ruia în treapta duhovniceasc\ pe care se afl\, experierea mor]ii

difer\ de la o persoan\ la alta. Tanatologia sau [tiin]a care cerce-

teaz\ moartea constat\ c\ „sentimentul mor]ii prezint\ o mare varia-

bilitate la indivizi, dup\ echilibrul lor nervos, mediul social [i at-

mosfera moral\ în care tr\iesc”31 [i c\ psihologia muribunzilor este

influen]at\ de „temperamentul, gradul emotivit\]ii, vârsta, natura ma-

ladiei sau accidentului, caracterul brusc [i nepreg\tit, de origine

extern\, sau lent [i progresiv, de ordin intern, al cauzei mor]ii”32. 

Tanatologia distinge dou\ faze ale psihologiei muribunzilor: o

faz\ preagonic\, caracterizat\ de comportamente [i manifest\ri di-

verse, în func]ie de temperamentul muribundului [i de resursele

fizice [i psihice pe care acesta înc\ le mai are, [i perioada sau etapa

agonic\, mai scurt\ sau mai lung\, în care comportamentul indi-

vidual al celui aflat într-o astfel de stare este relativ uniform, f\r\

prea mare varietate de la o persoan\ la alta, [i care introduce sta-

rea de moarte biologic\ sau fizic\33.

Întrucât exist\ atât de numeroase [i variate stiluri de via]\, ca-

ractere, moduri de a sim]i bucuria [i durerea, putem spune c\, pe

de alt\ parte, fiecare î[i tr\ie[te moartea într-un mod absolut spe-

cific, propriu, chiar dac\ aceasta scap\ adeseori percep]iei obi[-

nuite, fiind încadrat\ într-un comportament general. 

30 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Bog\]ii oratorice..., p. 261. 
31 Ion Biberi, Thanatos. Psihologia mor]ii, Editura Curtea veche, Bucure[ti,

2000, p. 53. 
32 Ibidem, p. 145.
33 Idem, Via]a [i moartea `n evolu]ia universului, Editura Enciclopedic\ Ro-

mân\, Bucure[ti, 1971, pp. 95-96. 
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Bazându-se pe cuvintele revelate ale Sfintei Scripturi, ale Sfin-

]ilor P\rin]i [i pe experien]a duhovniceasc\, spiritualitatea orto-

dox\ delimiteaz\ dou\ atitudini sau comportamente generale în

fa]a mor]ii: comportamentul plin de panic\ [i spaim\, de team\ [i

de angoas\, de groaz\ [i de remu[care a celor p\c\to[i, [i atitu-

dinea de senin\tate [i pace, de bucurie sfânt\ [i n\dejde neclintit\

a celor drep]i. 

Sfântul Ignatie Briancianinov spunea c\ pe cei p\c\to[i moar-

tea „îi ajunge atunci când dân[ii n-o a[teapt\ nicidecum; îi ajunge

f\r\ ca dân[ii s\ se fi preg\tit în vreun fel, nici pentru ea, nici pen-

tru ve[nicie, [i f\r\ s\ î[i fi f\cut o p\rere limpede despre aceste

dou\ lucruri. {i îi r\pe[te moartea pe p\c\to[i de pe fa]a p\mân-

tului, pe ei care n-au f\cut altceva decât s\-L mânie pe Dumnezeu,

[i îi aduce pentru ve[nicie în închisorile iadului”34. Ace[tia sufer\,

cel mai adesea, „st\ri prelungite de com\, zile în [ir de delir îngro-

zitor, co[maruri [i r\cnete din trupuri ce abia mai palpit\, viziuni

sinistre sau, din contr\, o stare de mul]umire, de beatitudine, de

pace [i lini[te poate ap\rea pe fe]ele celor ce mor chiar de aceea[i

boal\ fizic\”35. Pentru p\c\to[i, ea este însp\imânt\toare [i înfio-

r\toare, asemenea unei fiare c\utând pe cine s\ omoare, [i sosi-

rea ei este adesea anticipat\ de vederi îngrozitoare, de sunete [i

zgomote dr\ce[ti, menite s\ sperie s\rmanul suflet, [i a[a sl\bit de

suferin]\ [i de durere. 

Îns\ pentru cei binepl\cu]i lui Dumnezeu moartea nu mai este

o pedeaps\ pentru p\cat, ci „o trecere spre via]a mai des\vâr-

[it\”36. Pentru ace[tia, ea este „o binefacere, este sfâr[itul durerilor”37.

Scriitorii duhovnice[ti r\s\riteni nu t\g\duiesc niciodat\ faptul

c\ atât drep]ii, cât [i p\c\to[ii, to]i simt frica sau teama de moarte.

Ea însp\imânt\ sufletul, c\ruia „totul îi e nou [i str\in; n-a mai

tr\it nicicând a[a ceva [i nu [tie ce se va întâmpla cu el. Înaintea

lui se casc\ un h\u întunecat, care st\ s\-l înghit\. Tulburarea [i

nelini[tea-i cuprind sufletul. {tie prin credin]\ c\ urmeaz\ o alt\

via]\, îns\ cum va fi ea nu [tie. Ce fel de vie]uire poate fi aceea în

34 Sf. Ignatie Briancianinov, op. cit., p. 313. 
35 Arhimandrit Paulin Lecca, op. cit., p. 32.
36 Credin]a ortodox\, r\spunsul 330, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei

[i Bucovinei, 1996, p. 158. 
37 Arhimandrit Paulin Lecca, op. cit., p. 27.
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care este lipsit de trup? {i unde se va s\l\[lui sufletul s\u [i care-i

va fi soarta? La loc de fericire ori la loc de osând\?”38. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune c\ acela care se teme mereu

de iad nu se va teme de moarte39 [i consider\ c\ la originea fricii

de aceasta stau urm\toarele cauze: 

a) nu ne-a cuprins iubirea împ\r\]iei cere[ti;

b) nu ne-a înfl\c\rat dorul bun\t\]ilor viitoare;

c) nu tr\im o via]\ virtuoas\;

d) nu avem con[tiin]a curat\40.

Sfântul Ioan Sc\rarul distinge frica de temerea de moarte. În

timp ce frica de moarte este o „însu[ire fireasc\”, intrat\ în firea

omeneasc\ prin porunca neascult\rii primilor oameni, temerea de

ea este „semnul p\catelor nepoc\ite”41. Dar aceast\ fric\ fireasc\

se deosebe[te de cea potrivnic\. Efectul ei nu este angoasa sau tris-

te]ea, ci poc\in]a, n\dejdea [i mângâierea dumnezeiasc\. 

Sfântul Maxim M\rturisitorul aprofundeaz\ aceast\ înv\]\tur\,

f\când distinc]ie între o „temere curat\” de moarte [i una „necu-

rat\”, în func]ie de starea duhovniceasc\ a oamenilor: drep]i sau

p\c\to[i. Temerea curat\ este una „fiin]ial\” [i nu se sfâr[e[te nicio-

dat\, fiind asemenea unui foc f\r\ durere42. Frica aceasta curat\

de Dumnezeu este specific\ drep]ilor. Ea este împreunat\ „pe jum\-

tate cu dragoste”. Când ace[tia au devenit liberi de orice amintire a

p\catului, temerea dispare cu totul, fiind înlocuit\ de dragostea de-

s\vâr[it\. Aceast\ fric\ dispare repede la cel duhovnicesc, pentru

c\ în locul ei se ive[te bucuria f\r\ sfâr[it, iar din aceasta „r\sare

floarea dragostei cuvioase”43.

Temerea cea necurat\ îi fr\mânt\ pe cei p\c\to[i [i ea dispare,

împreun\ cu p\catul, prin poc\in]\44.

38 Jean-Claude Larchet, Cre[tinul `n fa]a bolii, suferin]ei [i a mor]ii, traducere

din limba francez\ de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2004, p. 229.
39 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Problemele vie]ii, traducere de Cristian Sp\t\relu [i

Daniela Filioreanu, Editura Egumeni]a, Gala]i, f.a., p. 98.
40 Ibidem. 
41 Sfântul Ioan Sc\rarul, Scara Sfântului Ioan Sc\rarul, în Filocalia..., volu-

mul IX, traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Editura In-

stitutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p. 156.
42 Sfântul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta `ntâia, în Filo-

calia..., volumul II, pp. 60-61.
43 Sfântul Ioan Sc\rarul, op.cit., p. 181.
44 Sfântul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 61.
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Sfântul Ioan Sc\rarul înva]\ c\ dou\ sunt cauzele fricii de moarte:

lipsa de poc\in]\ [i mândria; [i dou\ cele ale netemerii [i încre-

derii în ajutorul lui Dumnezeu: smerenia [i ajutorul harului45.

Spiritualitatea ortodox\, parcurgând scrierile duhovnice[ti, înva]\

c\ aceast\ fric\ de moarte poate avea urm\toarele cauze generale:

1) ispita dr\ceasc\;

2) îndep\rtarea omului de Dumnezeu [i de credin]\;

3) ata[area sau alipirea de lucrurile lume[ti [i trec\toare;

4) necon[tientizarea celor viitoare [i în mod deosebit a Judec\]ii

celei Drepte;

5) r\ceala duhovniceasc\ sau pustiirea sufleteasc\;

6) ignoran]a în materie de via]\ duhovniceasc\, indiferen]a fa]\

de moarte;

7) deprinderea proast\ sau însp\imânt\toarea familiaritate cu

p\catul46. 

Într-un text mai larg, Sfântul Atanasie cel Mare surprinde atitu-

dinea fa]\ de moarte a celor buni, dar [i a celor p\c\to[i: „dovada

biruirii mor]ii în Hristos e c\, înainte ca oamenii s\ cread\ în El,

v\d moartea ca înfrico[\toare [i se tem de ea. Dar, dup\ ce se mut\

la credin]a în El [i la înv\]\tura Lui, dispre]uiesc a[a de mult

moartea, c\ pornesc spre ea cu toat\ hot\rârea [i se fac martori ai

învierii ce s-a s\vâr[it în Hristos împotriva ei. C\ci, înc\ prunci

fiind cu vârsta, se gr\besc s\ moar\; [i se înt\resc împotriva ei, prin

nevoin]e, nu numai b\rba]ii, ci [i femeile. Ea a ajuns atât de slab\,

c\ [i femeile, înfrico[ate mai înainte de ea, acum râd de ea ca de

una ce e moart\ [i f\r\ putere. C\ci precum atunci când un tiran e

biruit de împ\ratul adev\rat [i legat de mâini [i de picioare to]i

trec\torii râd de el, lovindu-l [i în]epându-l [i nemaitemându-se

de furia [i de cruzimea lui, datorit\ împ\ratului care l-a biruit, la fel

moartea, fiind biruit\ [i pironit\ de c\tre Mântuitorul pe cruce [i

45 Sfântul Ioan Sc\rarul, în op. cit., p. 157, spune: „Nu toat\ dorirea mor]ii e bun\.

C\ci sunt unii care, gre[ind neîncetat din for]a deprinderii, o doresc pe aceasta cu

smerenie. {i sunt iar\[i al]ii care nu vor s\ se poc\iasc\; [i ace[tia o cer din dez-

n\dejde. {i sunt al]ii care nu au fric\ de moarte, deoarece se socotesc pe ei nep\-

tima[i, din mândrie. În sfâr[it, sunt unii care cer plecarea lor de aici prin lucrarea

Duhului Sfânt”. 
46 Nikolaos P. Vassiliadis, The mystery of Death, translated by Fr. Peter A. Cham-

beras, The Orthodox Brotherhood of Theologians «The Savior», Athens, 1997,

pp. 243.
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legat\ de mâini [i de picioare, este c\lcat\ în picioare de to]i cei

ce umbl\ în Hristos [i care, m\rturisind pe Hristos, râd de ea, bat-

jocorindu-o cu cuvintele scrise mai înainte împotriva ei: Unde `]i este,

moarte, biruin]a? Unde `]i este, iadule, boldul? (I Cor. 15, 55)”47. 

Frica de moarte are, astfel, efecte diferite asupra omului. Dac\
pe unii îi îndreapt\, îi conduce la poc\in]\, înfrânare [i lacrimi, pe
al]ii îi arunc\ în pl\ceri [i mai mari, în p\cate mai multe [i mai
grele, de teama scurtimii vie]ii. 

Moartea — sf=r[it [i nou `nceput

Ioan Carpatinul, scriitor filocalic, descrie astfel experien]ele di-

naintea desp\r]irii sufletului de trup: „Când sufletul iese din trup,

vr\jma[ul d\ n\val\ asupra lui, r\zboindu-l [i oc\rându-l cu îndr\z-

neal\ [i f\cându-se pârâ[ amarnic [i înfrico[at al lui pentru cele ce

a gre[it. Dar atunci se poate vedea cum sufletul iubitor de Dum-

nezeu [i preacredincios, chiar dac\ a fost mai-nainte r\nit adese-

ori de p\cate, nu se sperie de n\v\lirile [i amenin]\rile aceluia, ci

se înt\re[te [i mai mult întru Domnul [i zboar\ plin de bucurie, în-

curajat de Sfintele Puteri care îl conduc [i, împrejmuit ca de un zid

de luminile credin]ei, strigând [i el cu mult\ îndr\zneal\ diavo-

lului viclean: „Ce este ]ie [i nou\, înstr\inatule de Dumnezeu? «Ce

este ]ie [i nou\, fugarule din ceruri [i slug\ viclean\? Nu ai st\pâ-

nirea peste noi, c\ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are st\pânirea

peste noi [i peste to]i. Lui I-am p\c\tuit, Lui Ii vom r\spunde,

având z\log al milostivirii Lui fa]\ de noi [i al mântuirii noastre

cinstita Lui Cruce. Iar tu fugi departe de noi, pierz\torule. C\ci

nimic nu este ]ie [i slugilor lui Hristos». Zicând acestea sufletul cu

îndr\zneal\, diavolul întoarce spatele, tânguindu-se cu glas mare,

neputând s\ stea împotriva numelui lui Hristos. (...) Dup\ aceasta e

dus cu veselie de dumnezeie[tii îngeri la locurile hot\râte lui, po-

trivit cu starea lui”48.

47 Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre `ntruparea Cuvântului [i despre ar\-

tarea Lui nou\ prin trup, 4, XXVII, în vol. Scrieri. Partea I. Cuvânt `mpotriva

elinilor. Cuvânt despre ~ntruparea Cuvântului. Trei cuvinte `mpotriva arienilor,

traducere din greac\, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru St\niloae, în co-

lec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, nr. 15, Editura Institutului Biblic [i de Mi-

siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1987, pp. 122-123. 
48 Ioan Carpatinul, Una sut\ capete de mângâiere, în Filocalia..., vol. IV, edi-

]ia a II-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1994, pp. 147-148.
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Apropiindu-se clipa mor]ii, diavolul face ultimele sale încer-

c\ri de a câ[tiga sufletul omului, încercând s\ îl însp\imânte cu

noi ispite: 1) frica de necunoscut, de ceea ce va urma; 2) teama de

desp\r]ire grabnic\, violent\ [i cu durere de via]\; 3) ar\t\ri sau ve-

denii de demoni49. 

Sfântul Teofan Z\vorâtul identific\ patru forme de ispite sau

atacuri dr\ce[ti în pragul mor]ii. Prin fiecare dintre acestea, duhu-

rile viclene caut\ s\ îi z\d\rniceasc\ cre[tinului eforturile duhovni-

ce[ti f\cute o via]\ întreag\ în vederea mântuirii. Cel dintâi atac al

acestuia este îndreptat `mpotriva credin]ei, vr\jma[ul viclean încer-

când s\ strecoare în sufletul încercat gânduri de necredin]\ [i neîn-

credere în existen]a [i ajutorul lui Dumnezeu.

Cel de-al doilea atac al diavolului se manifest\ prin gândurile

de dezn\dejde, prin care acesta încearc\ s\ ne reaminteasc\ p\ca-

tele s\vâr[ite în timpul vie]ii, chiar dac\ ne-am lep\dat [i ne-am

poc\it de ele, c\utând s\ ne fac\ s\ credem c\ nu mai exist\ nici o

speran]\ [i [ans\ de mântuire pentru noi, ci doar osând\ [i pedeaps\

ve[nic\. 

Al treilea atac se manifest\ prin gânduri de slav\ de[art\. Dac\

nu a reu[it s\ ne însp\imânte cu p\catele anterioare [i sufletul s-a

împotrivit acestor gânduri, prin credin]\ statornic\ [i încredere în

ajutorul [i mila lui Dumnezeu, îngerii cei r\i caut\ s\ ne dea în-

credere în toate faptele bune pe care le-am f\cut, crezând c\ a[a

ne vom împletici [i ne vom pierde în plasa mândriei. 

A patra ispit\, mai viclean\ [i mai violent\ decât toate, este

cea a `nchipuirii de sine. V\zând vicleanul c\ nu a reu[it prin nici

una dintre celelalte trei ispite s\ tulbure sufletul, cu viclenie me[te-

[ugit\ caut\ s\ îi laude faptele bune, luând chiar [i chipuri str\ine,

de îngeri lumina]i, care ar veni s\ întâmpine sufletul care deja [i-ar

fi câ[tigat mântuirea.

Tuturor acestor atacuri dr\ce[ti, precum [i tuturor vedeniilor,

ar\t\rilor, glasurilor ispititoare, cre[tinul trebuie s\ r\spund\ prin cre-

din]\ [i n\dejde în r\splat\ doar partea de la Dumnezeu, Cel pe care

sufletul l-a avut în via]\ Cârmaci [i grabnic Ajutor. 

În numeroase vie]i de sfin]i se poveste[te c\ la c\p\tâiul celor

cu via]\ duhovniceasc\ îmbun\t\]it\ se ar\tau Mântuitorul Iisus

Hristos, Preacurata Sa Maic\, sfântul al c\rui nume cre[tinul l-a

49 Arhimandrit Vasiliu Bacoiani, op. cit., p. 33.
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purtat [i care i-a fost model în via]\, al]i sfin]i, îngerul p\zitor [i al]i

îngeri, cuvio[i, m\rturisitori sau chiar rudenii ale sale cu via]\ bine-

pl\cut\ lui Dumnezeu, încurajându-l [i îmb\rb\tându-l. Pe cei p\-

c\to[i diavolul îi însp\imânt\ cu sunete, zgomote, pocnete înfrico-

[\toare, cu vedenii, glasuri [i lumini am\gitoare. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur descrie momentele imediat premerg\-

toare desp\r]irii sufletului de trup: „De aceea, când sufletul are s\

plece din trup, adeseori iese afar\, se coboar\ în adânc, se teme, tre-

mur\. Totdeauna ne mustr\ con[tiin]a pentru p\catele s\vâr[ite, dar

ne mustr\ mai cu seam\ atunci, în ceasul acela, când avem s\ fim

du[i de aici la judecata de dincolo [i la înfrico[atul jude]. Atunci,

de-ai r\pit, de-ai fost zgârcit [i ai luat dreptul altuia, de-ai sup\rat,

de-ai du[m\nit pe cineva pe nedrept, de-ai f\cut orice alt p\cat,

atunci tot roiul p\catelor vine din nou în amintire, st\ înaintea ochi-

lor [i chinuie sufletul”50.

La fel de dramatic descrie [i Sfântul Macarie Egipteanul mo-

mentul acesta al desp\r]irii sufletului de trup, momentul mor]ii

fizice: „Când sufletul omului iese din trup, o mare tain\ se s\vâr-

[e[te. Dac\ este înc\rcat de p\cate, vin cetele demonilor, îngerii

cei de-a stânga, puterile întunericului, [i preiau sufletul acela [i îl ]in

de partea lor, (...) pe sfin]ii lui Dumnezeu, înc\ din aceast\ via]\, îi

înconjoar\ [i îi zidesc îngerii, duhurile cele sfinte. Când ies din trup,

cetele îngerilor iau sufletele acestora de partea lor, în lumea cea

curat\ [i astfel le conduc la Domnul”51.

Trecând sufletul prin toate aceste experien]e, la momentul rân-

duit de Dumnezeu, el se desparte de trup, ceea ce înseamn\ pro-

ducerea mor]ii fizice sau biologice. Medical, moartea este conside-

rat\ „un fenomen multicauzal, în care se întâlnesc cauzalit\]i externe

[i interne sau biologice [i fizice”52, toate acestea conducând spre moar-

50 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la s\racul Laz\r, Cuvântul II, în vol. Omilii la

s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\..., p. 57. 
51 Sf. Macarie Egipteanul, Scrieri. Omilii duhovnice[ti, Omilia a XXII-a,

traducere de Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu. Introducere, indici [i note de

Prof. Dr. N. Chi]escu, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1992, p. 196.
52 În leg\tur\ cu cele ce vor urma dup\ moarte, informa]ii interesante ne d\

[tiin]a medical\, inventariind [i încercând s\ unifice m\rturiile diferitelor per-

soane, care s-au aflat în moarte clinic\ [i care au fost resuscitate. De[i relat\rile aces-

tora poart\ amprenta personalit\]ii [i sensibilit\]ii fiec\reia, privite cu discern\mânt,
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tea celular\ (apoptoza). Probabil c\, în acel moment, toat\ durerea

[i tot zbuciumul, toat\ suferin]a fizic\ [i tot vacarmul produs de dia-

voli va înceta subit, pentru pu]ine momente, odat\ ce, din acea clip\,

întreaga lupt\ a omului este încheiat\. Toat\ osteneala îngerilor

buni de a câ[tiga sufletul [i tot vicle[ugul demonilor de a-l pierde

pentru totdeauna vor avea atunci un punct final, pentru c\, de acum

încolo, omul nu mai poate face în mod personal nimic pentru mân-

tuirea proprie. De acum înainte î[i va vedea faptele sale [i efec-

tele lor, starea sa ve[nic\ fiind la mila lui Dumnezeu [i a celor ce

au r\mas dup\ el [i care, prin rug\ciunile [i milostenia lor, îi pot

u[ura sufletul de p\cate. 

Pentru toate cele ce vor urma, arat\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur,

sufletul trebuie s\ î[i pun\ atunci încrederea în Hristos, Care va fi

„c\l\uz\ pe calea noastr\ [i c\petenie în lupta pe care o ducem”53.

El va avea de trecut prin v\mile v\zduhului, pân\ la înf\]i[area sa

la judecata particular\.

Cugetarea la moarte — izvor al vie]ii ve[nice

Legat\ de „taina” mor]ii este [i necunoa[terea exact\ a clipei pro-

ducerii ei. Indiferent de faptul c\ aceasta este anticipat\ de expe-

rien]a durerii, suferin]elor [i bolilor, ca forme de pregustare a ei,

[i indiferent de progresele înregistrate de [tiin]a medical\ în ulti-

mele decade, cunoa[terea exact\ a clipei mor]ii r\mâne o harism\

sau un dar duhovnicesc, pe care pu]ini cre[tini cu via]\ îmbun\-

t\]it\ l-au primit de la Dumnezeu. 

Considerând c\ „t\inuirea” clipei în care moartea va veni apar-

]ine atotîn]elepciunii lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gur\ de Aur ex-

plic\ aceast\ „bun\voire” a Lui astfel: „Dac\ vre]i s\ afla]i de ce

52 el ne pot oferi indicii interesante despre „via]a de dup\ moarte”. În centrul

tuturor st\rilor tr\ite de sufletul desprins de trup, se afl\, potrivit acestor m\rturii,

vederea unei „fiin]e de lumin\”, identificat\ cu Hristos sau cu un înger. Aceast\

fiin]\, pe calea gândului, pare a întreba [i cerceta sufletul asupra faptelor sale

bune sau rele, dac\ este preg\tit s\ se despart\ de lume [i de trup. Aceste

întreb\ri nu au caracterul de judecat\, ci, pur [i simplu, declan[eaz\ acea

hipermnezie, adic\ retr\irea intens\ [i fulger\toare a faptelor bune [i rele

s\vâr[ite, retrospectiva vie]ii. Vezi: † Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Ia[ilor, op. cit..
53 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Problemele vie]ii..., p. 70. 

el ne pot oferi indicii interesante despre „via]a de dup\ moarte”. În centrul tu-

turor st\rilor tr\ite de sufletul desprins de trup, se afl\, potrivit acestor m\rturii,

vederea unei „fiin]e de lumin\”, identificat\ cu Hristos sau cu un înger. Aceast\

fiin]\, pe calea gândului, pare a întreba [i cerceta sufletul asupra faptelor sale

bune sau rele, dac\ este preg\tit s\ se despart\ de lume [i de trup. Aceste în-

treb\ri nu au caracterul de judecat\, ci, pur [i simplu, declan[eaz\ acea hiper-

mnezie, adic\ retr\irea intens\ [i fulger\toare a faptelor bune [i rele s\vâr[ite,

retrospectiva vie]ii. Vezi: † Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei

Ia[ilor, op. cit..
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este necunoscut fiec\ruia dintre noi sfâr[itul vie]ii sale [i de ce moar-

tea vine pe nea[teptate, ca un fur noaptea, v\ voi spune, conside-

rând c\ e drept s\ se întâmple a[a. A[adar, dac\ fiecare dintre noi

[i-ar cunoa[te clipa mor]ii, nimeni nu s-ar îngriji s\ s\vâr[easc\ fapte

virtuoase cât tr\ie[te, ci cunoscând care va fi ultima zi din via]a sa,

dup\ ce mai întâi va face nenum\rate rele, s-ar poc\i cu pu]in îna-

inte de a închide ochii [i ar pleca spre via]a de dincolo izb\vit de

p\catele lui. Dac\ acum, când frica [i necunoa[terea ceasului mor]ii

ne cutremur\ sufletele, dup\ ce ne petrecem întreaga via]\ în p\cat,

cei mai mul]i dintre noi abia în ultimele clipe ne hot\râm s\ ne po-

c\im, desigur, dac\ mai apuc\m, care dintre noi s-ar îngriji de lu-

crarea virtu]ii, dac\ am [ti cu precizie când vom muri? N-am [ov\i

s\ s\vâr[im tot felul de lucruri pân\ în ziua aceea. Ne-am r\zbuna

pe du[mani, am ucide pe cine vrem, ne-am satisface patimile s\lba-

tice ale sufletului pe spinarea semenilor no[tri [i dup\ aceea, înainte

de a muri, (...) ne-am poc\i!”54.

Într-un mod practic [i plin de expresivitate duhovniceasc\, Sfân-

tul Nicodim Aghioritul descrie astfel nesiguran]a cunoa[terii clipei

mor]ii: 

„A. S-a dat hot\râre: va trebui s\ mor, dar nu [tiu când, poate

ast\zi, poate în acest ceas.

B. Nu [tiu nici un loc. Poate aici, unde stau, poate acolo, unde

merg, sau acolo, unde m\ opresc sau în orice alt loc pe unde trec.

C. Nici felul mor]ii nu îl [tiu. Pot s\ mor nepoc\it, ap\sat de cu-

tare sau cutare p\cat. {i totu[i p\c\tuiesc cu atâta bucurie, cu atâta

lips\ de fric\; [i cad cu atâta u[urin]\. {i nu fug de nici un prilej al

p\catului! Ce fel de credin]\ este oare credin]a mea?”55.

Iar sfatul Sfântului P\rinte, în astfel de circumstan]e, este urm\to-

rul: „Poc\ie[te-te în fiecare sear\ [i cere iertare de la Dumnezeu

pentru toate relele pe care le-ai f\cut, de cuvintele urâte pe care

le-ai rostit [i de toate gândurile rele pe care le-ai avut. M\rturise[-

te-le pe toate duhovnicului t\u [i f\ canon pentru ele”56. 

Dat\ fiind necunoa[terea clipei mor]ii, spiritualitatea ortodox\ ne

recomand\ s\ tr\im fiecare zi sau fiecare moment al vie]ii prezente

54 Ibidem, pp. 89-90. 
55 Sfântul Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovnice[ti, Editura Episcopiei Orto-

doxe Alba Iulia, 1995, pp. 89-90.
56 Ibidem, p. 304. 
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ca [i cum ar fi ultimul [i ca [i cum, imediat dup\ el, d\m soco-

teal\ pentru faptele noastre. De[i moartea reprezint\ realitatea cea

mai sigur\ a vie]ii noastre, „ziua [i ora mor]ii nu sunt cunoscute. Ni-

meni nu [tie când va muri”57. Cunoscând scurtimea vie]ii [i faptul c\

momentul mor]ii este o mare tain\, Sfin]ii P\rin]ii ne recomand\ ca

fiecare clip\ a vie]ii s\ fie tr\it\ în poc\in]\ [i îndreptare, cu gân-

dul la Judecata cea Dreapt\ [i la cele ce îi vor urma. Iar un mijloc

eficient de a p\stra vie în minte starea de c\in]\ permanent\ [i de

neîncetat\ preg\tire îl constituie cugetarea la experien]ele ultime ale

vie]ii prezente [i la cele ce vor urma acesteia, în via]a viitoare58.

Scrierile duhovnice[ti ale R\s\ritului cre[tin acord\ o mare im-

portan]\ cuget\rii la felul în care ne va g\si ultima clip\ a vie]ii [i

judec\]ii de dup\ aceasta. Cugetarea la moarte – memento mori,

melete thanatou devine izvor al poc\in]ei [i al întoarcerii la via]a

cea adev\rat\, via]a virtuoas\. Pentru cre[tin, cugetarea la moarte

este adev\rata lec]ie de filosofie pe care ne-o ofer\ via]a. Dac\ p\-

catul este s\vâr[it datorit\ slabei con[tiin]e a unei judec\]i ulterioare,

gândul la moarte [i la realit\]ile ce îi vor urma constituie pentru suflet

un mijloc de lep\dare a lui prin poc\in]\ [i nevoin]\ duhovniceasc\,

„un medicament împotriva c\derii în p\cate, metod\ de des\vâr[ire”59. 

57 Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos, Via]a dup\ moarte, traducere de Adrian
T\n\sescu-Vlas, Editura Bunavestire, Bac\u, 2000, p. 17.

58 Sfântul Ioan Sc\rarul, în celebra sa Scar\, pp. 160-161, ne prezint\ un mo-
del de cugetare la moarte [i judecat\: „Nu voi t\cea, s\-]i fac cunoscut\ [i po-
vestirea despre Isihie Hozevitul. Acesta petrecea într-o total\ lenevie, neavând
nici o grij\ de sufletul s\u. Îmboln\vindu-se odat\ cu trupul pân\ la marginea vie]ii,
încât p\rea c\ peste un ceas va muri, dar venindu-[i iar\[i în fire, ne rug\ pe to]i
s\ plec\m îndat\. Zidind apoi u[a chiliei, a r\mas în\untru doisprezece ani, f\r\
s\ mai ias\ vreodat\ la vreo vorb\ cu cineva. Nu mai gusta nimic altceva, decât
pâine cu ap\. edea numai acolo, cu mintea treaz\ (în extaz) la cele pe care le v-
\zuse în aceast\ ie[ire (în extaz). Era atât de adunat cu mintea în sine, c\ nu [i-a
mai schimbat niciodat\ acest fel de vie]uire, fiind pururea ie[it din sine [i v\r-
sând lacrimi fierbin]i, în t\cere. 

Dar când era s\ se s\vâr[easc\, deschizând u[a, am intrat în\untru. {i rugân-
du-l mult, numai atâta am auzit de la el: «Ierta]i-m\! Nimeni, de va avea pome-
nirea mor]ii, nu va putea s\ p\c\tuiasc\ vreodat\». Iar noi ne-am minunat v\zând
pe cel odinioar\ atât de nep\s\tor, preschimbat atât de repede cu o schimbare [i
prefacere fericit\. {i înmormântându-l cu cuvio[ie în cimitirul apropiat al castru-
lui, dup\ un num\r de zile, c\utând sfintele lui r\m\[ite, nu le-am aflat. Domnul
a încredin]at, [i în felul acesta, despre poc\in]a lui plin\ de grij\ [i vrednic\ de
laud\, pe to]i cei ce voiesc s\ se îndrepte dup\ o lenevire îndelungat\”.

59 Mitropolit Nicolae Corneanu, Credin]\ [i via]\. Culegere de studii teologice,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 56. 
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Gândul sau meditarea la cele ce urmeaz\ dup\ moarte se ma-
nifest\ în dou\ forme generale: fie ca o gândire la pedepsele pe care

le vom primi pentru faptele [i p\catele noastre nem\rturisite [i pen-

tru care nu am ob]inut iertarea; fie ca o tr\ire anticipat\ a bucuriei

r\splatei pentru ostenelile [i faptele noastre bune. Pe cea dintâi, Sfân-
tul Marcu Ascetul o nume[te „frica gheenei”, pe cea de-a doua „dra-
gostea Împ\r\]iei”60. Numai meditând asupra realit\]ilor vie]ii viitoare,
omul î[i d\ seama de scurtimea acesteia, prezente, [i con[tientizeaz\
valoarea infinit superioar\ a vie]ii ve[nice; dar în acela[i timp,
aceast\ gândire la cele viitoare nu este una care paralizeaz\ voin]a [i
puterile umane, ci le conduce spre adev\rata lor lucrare, spre poc\-
in]\ [i smerenie. 

Parcurgând cu aten]ie scrierile duhovnice[ti ale spiritualit\]ii or-
todoxe, observ\m c\ aceast\ cugetare la moarte este considerat\ o
adev\rat\ virtute cre[tin\, o cale ce conduce spre nep\c\tuire [i spre
mântuire. Putem distinge în scrierile Sfin]ilor P\rin]i mai multe trepte
ale acestei virtu]i: 1) amintirea mor]ii; 2) pomenirea ei; 3) gândul la

moarte; 4) cugetarea la ea; [i 5) pomenirea haric\ a mor]ii. Fiecare
dintre acestea corespund treptei duhovnice[ti pe care se afl\ nevoi-
torul. Dac\, la început, medita]ia la moarte este o stare pasager\,
ca o str\fulgerare sau o simpl\ [i scurt\ cugetare asupra ei, pe m\-
sur\ ce cre[tinul progreseaz\ în via]a duhovniceasc\, în poc\in]\ [i
smerenie, aceast\ stare a sufletului se intensific\, ajungând s\ se
transforme în cugetarea deas\ la moarte [i la judecat\. 

Sfântul Ignatie Briancianinov distinge câteva trepte spirituale
în dobândirea cuget\rii celei harice asupra mor]ii [i judec\]ii de
dup\ ea. La început, ea este anevoioas\, pentru c\ presupune mu-
tarea min]ii de la cele prezente [i trec\toare, la cele viitoare [i ve[-
nice. În aceast\ etap\, cre[tinul trebuie s\ lepede gândul la pl\ce-
rile pe care i le poate oferi aceast\ via]\, gândindu-se la cele vii-
toare, pe care le poate ob]ine prin aspra nevoin]\. Sfântul Ignatie
recomand\, ca mijloace de înlesnire a acestei cuget\ri, vizitarea bol-
navilor, a muribunzilor, a cimitirelor, amintirea suferin]elor [i dure-
rilor, care sfâr[esc prin moarte, iar ca moment propice acestei cuge-
t\ri lini[tea serii [i a nop]ii, dup\ rug\ciune; [i ne avertizeaz\ asupra
numeroaselor ispite care pot ap\rea în aceast\ lucrare duhovniceasc\:
gânduri de îndoial\ asupra utilit\]ii reale a unei astfel de cuget\ri,

60 Sfântul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred c\ se `ndreapt\ din fapte, în Fi-

localia..., vol. I, p. 329. 
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gânduri de respingere a luptei duhovnice[ti pentru bunurile vii-
toare, ispite numeroase referitoare la pl\cerile lumii actuale, pe care
omul le-ar pierde printr-o astfel de gândire. Biruind aceste capcane,
o nou\ ispit\ o constituie, pe de o parte, frica sau teama de moarte,
iar pe de alta, de urm\rile ei ve[nice pedeapsa [i chinurile vii-
toare. Dac\ a înfruntat-o [i a înl\turat-o [i pe aceasta, sufletul do-
bânde[te harul fericitei iubiri a n\dejdii de mântuire, în suflet
s\l\[luindu-se în chip minunat pacea, bucuria, blânde]ea, o dumne-
zeiasc\ mângâiere [i dulcea]\, arvun\ a bunurilor viitoare. O încu-
nunare a acestei gândiri fericite [i aduc\toare de bucurie ve[nic\,
este „un presim]\mânt viu” al amintirii mor]ii, pe care cre[tinul îl
experimenteaz\ în stare de rug\ciune. Ca [i r\pit din lumea mate-
rial\, sufletul cuget\ la clipele înfrico[\toarei judec\]ii, contemplând
darurile viitoare. Pe aceast\ treapt\, el s-a deta[at de lumea prezent\
[i de pl\cerile ei, tr\ind în anticiparea vie]ii [i a lumii viitoare. 

Valoarea mântuitoare a acestei cuget\ri o exprim\ foarte clar [i

Sfântul Antonie cel Mare: „moartea, de-o va avea omul în minte,

nemurire este; iar neavându-o în minte, moarte îi este”61, iar Sfân-

tul Isaac Sirul spune: „Fii ca un mort în via]a ta, ca s\ vie]uie[ti dup\

moarte”62. Fiecare zi, pentru a fi str\b\tut\ cu „bun\ credincio[ie”63,

spune Sfântul Ioan Sc\rarul, trebuie socotit\ a fi „cea din urm\ a

întregii vie]i”64, c\ci acela care are o astfel de cugetare „are sil\ de

toat\ mâncarea, b\utura [i podoaba hainelor. El nu m\nânc\ pâi-

nea [i nu bea apa cu pl\cere, ci împline[te trebuin]a trupului atâta

numai cât ajunge pentru a tr\i. Acela va lep\da toat\ voia sa [i se

va face rob tuturor, nedeosebind între cele poruncite”65. 

61 Sfântul Antonie cel Mare, ~nv\]\turi despre via]a monahal\, în Filocalia...,

vol. I, traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, membru

al Academiei Române, edi]ia a IV-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 27.
62 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, în Filocalia..., volumul X,

traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1981, p. 231.
63 Sfântul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 163.
64 Ibidem. 
65 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice. Ale

aceluia[i, una sut\ capete de Dumnezeu cuvânt\toare [i f\ptuitoare (teologice [i

practice), în Filocalia..., volumul VI, traducere, introducere [i note de Pr. Prof.

Dr. Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Or-

todoxe Române, Bucure[ti, 1977, p. 65. 
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Consacrându-i o treapt\ sau un cuvânt larg în celebra sa Scar\

a raiului, Sfântul Ioan Sc\rarul arat\ c\ „precum pâinea e cea mai de

trebuin]\ dintre toate mânc\rile, a[a aducerea aminte de moarte e

cea mai de trebuin]\ dintre toate lucr\rile (de cur\]ire de patimi)”66.

Aceast\ aducere aminte de moarte este „o moarte de fiecare zi”67

[i „un suspin de fiecare ceas”68 [i ea conduce la „desp\timirea de

bun\ voie de toat\ zidirea [i p\r\sirea des\vâr[it\ a voii lor”69. 

P\rin]ii filocalici înva]\, din aceast\ privin]\, c\ trebuie s\ ne po-

c\im nu doar pentru p\catele [i faptele noastre rele, ci chiar [i pen-

tru faptele bune [i aceasta, pe de o parte, pentru c\ le-am f\cut

atât de târziu, iar pe de alt\ parte, pentru c\ [i acum când le-am f\-

cut, cu întârziere, nu le-am f\cut deplin sau în întregime, din tot

sufletul nostru [i cu toat\ puterea noastr\. 

Sfin]ii Varsanufie [i Ioan identific\ o amintire „silit\” a mor]ii, ca

un efort neîncetat de cugetare la Judecat\, la r\splata [i pedeapsa ve[-

nic\, iar aceasta trebuie s\ devin\ o stare permanent\ a sufletului,

ducând la amintirea „nesilit\” asupra celor de pe urm\ ale omului70.

Cugetarea aceasta la moarte [i judecat\ duce la dobândirea unei

multitudini de daruri duhovnice[ti [i de virtu]i cre[tine. Ea con-

duce la dragostea fa]\ de semeni [i iertarea celor ce ne-au gre[it;

ea îl ajut\ pe om s\ î[i înfrâneze gura de la toate vorbele rele, îi

arat\ calea spre milostenie [i smerenie spre poc\in]\ [i înfrânare.

Sintetizând toate aceste daruri, pe care le mijloce[te cugetarea la

moarte, Filotei Sinaitul spune c\ ea „cuprinde, cu adev\rat, multe

virtu]i. Ea na[te plânsul, îndeamn\ la înfrânarea de la toate, aduce

aminte de gheen\, e maica rug\ciunii [i a lacrimilor, p\zitoarea

inimii, neîmp\timirea de ]\rân\, ]â[nire de în]elegere [i dreapt\

socoteal\, ale c\ror roade sunt frica îndoit\ de Dumnezeu [i cur\]i-

rea gândurilor p\tima[e din inim\. Ea deci cuprinde multe porunci

ale Domnului. Prin ea e v\zut r\zboiul cel greu de fiecare ceas, care

face grij\ multora dintre lupt\torii lui Hristos”71. 

66 Sfântul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 156.
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem, p. 157.
70 Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul XI,

traducere din greac\, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae,

Editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, 1990, pp. 594-595.
71 Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, în Filocalia..., vol. IV, p. 136.
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Imaginând un dialog al fericitului gând al pomenirii mor]ii cu

sufletul cre[tinului, Sfântul Ignatie Briancianinov arat\ cum cel din-

tâi se face izvor al milosteniei [i al poc\in]ei: „A[a! Adu-]i aminte

[i plânge-te singur de viu”, gr\ie[te pomenirea mor]ii: „Am venit s\

te am\r\sc în chip binef\c\tor [i am adus cu mine sobor de gân-

duri dintre cele mai folositoare de suflet. Vinde cele prisositoare

ale tale [i împarte s\racilor pre]ul lor, trimite înaintea ta la cer co-

morile tale, precum a poruncit Mântuitorul; ele vor întâmpina

acolo pe st\pânul lor, înmul]indu-se însutit. Vars\ pentru tine la-

crimi amare [i rug\ciuni fierbin]i. Cine te va pomeni dup\ moarte cu

grija [i cu osârdia cu care te po]i pomeni singur dinainte de moarte?

Nu încredin]a mântuirea sufletului t\u altora, de vreme ce po]i

singur a s\vâr[i aceast\ lucrare, de care ai neap\rat\ nevoie! De ce

alergi dup\ stric\ciune, de vreme ce moartea î[i va lua negre[it

toate cele stric\cioase? Ea este plinitoarea poruncilor Atotsfântului

Dumnezeu: numai ce aude porunca [i se îndreapt\ spre plinirea

ei ca un fulger. Ea nu se ru[ineaz\ nici de bogat, nici de puternic,

nici de erou, nici de geniu; nu cru]\ nici tinere]ea, nici frumu-

se]ea, nici fericirea p\mânteasc\; îl str\mut\ pe om în ve[nicie;

prin moarte, robul lui Dumnezeu intr\ în fericirea ve[niciei, iar

vr\jma[ul Lui în muncile cele ve[nice”72. 

Îndemnul duhovnicesc al Sfântului Ignatie Briancianinov în

aceast\ privin]\ este: „Scoal\-te din patul t\u ca unul care învie din

mor]i; culc\-te în patul t\u ca într-un mormânt: somnul închipuie

moartea, iar întunericul nop]ii preveste[te întunericul mormân-

tului, dup\ care r\sare lumina învierii, cea vesel\ pentru robii lui

Hristos [i înfrico[\toare pentru vr\jma[ii Lui”73. 

În mod deosebit, P\rin]ii filocalici ne ofer\ [i câteva modele

de aducere aminte a mor]ii [i de cugetare la ea. Sfântul Ioan Sc\-

rarul, dasc\l al poc\in]ei, ne îndeamn\: „S\-]i fie întinderea în pat

chip al z\cerii tale în mormânt [i vei dormi mai pu]in. Desf\tarea

de la mas\ s\-]i aduc\ aminte c\ vei fi hran\ dureroasei desf\t\ri

a viemilor [i te vei desf\ta mai pu]in. Nici când te împ\rt\[e[ti de

b\utura apei, s\ nu ui]i de setea din v\paia aceea (ve[nic\) [i

negre[it vei sili firea (la cump\tare). Iar când suferim necinstirea cin-

stit\ [i ocara [i cearta întâist\t\torului, s\ ne gândim la înfrico[ata

72 Sfântul Ignatie Briancianinov, op. cit., p. 314.
73 Ibidem, p. 313.
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hot\râre a Judec\torului [i vom junghia întristarea [i am\r\ciunea

f\r\ judecat\ adunat\ în noi, cu blânde]ea [i r\bdarea, ca [i cu un

cu]it cu dou\ t\i[uri”74. Sfântul Isaac Sirul ne recomand\: „Când te

apropii de a[ternutul t\u, zi c\tre el: «O, a[ternut, poate noaptea

aceasta mi te vei face mormânt. {i nu [tiu de nu cumva în loc de

somnul vremelnic va intra în mine în aceast\ noapte somnul cel

ve[nic». Cât timp mai ai deci picioare, alearg\ spre lucrare, înainte

de a fi legat cu leg\tura aceea care nu mai poate fi dezlegat\. Cât

timp mai ai degete, r\stigne[te-te pe tine în rug\ciune, înainte de a

ajunge la moarte. Cât timp mai ai ochi, umple-i cu lacrimi înainte

de a fi acoperi]i cu ]\rân\. (...) Pune-]i în inim\, o, omule, gândul c\

vei pleca, spunându-]i mereu: «Iat\, a ajuns la u[\ trimisul ce vine dup\

mine! De ce [ed? M\ a[teapt\ plecarea ve[nic\, ce nu are întoarcere»”75.

{i mai cuprinz\tor, Evagrie Ponticul ne sf\tuie[te: „Tu ascult\-m\

[i f\ cele ce-]i rânduiesc ]ie: A[ezându-te în chilia ta, adun\-]i mintea

[i gânde[te-te la ceasul mor]ii. Prive[te atunci la moartea trupului,

în]elege întâmplarea, ia-]i osteneala [i dispre]uie[te de[ert\ciunea din

lumea aceasta, atât a pl\cerii, cât [i a str\duin]ei, ca s\ po]i s\ r\mâi

nestr\mutat în aceea[i hot\râre a lini[tii [i s\ nu sl\be[ti. Mut\-]i gân-

dul [i la starea cea din iad, gânde[te-te la durerea sufletului cea neîn-

cetat\, la lacrimile suflete[ti f\r\ sfâr[it. Mut\-]i apoi gândul la ziua

învierii [i la înf\]i[area înaintea lui Dumnezeu. Închipuie[te-]i scau-

nul acela înfrico[at [i cutremur\tor. Adu la mijloc cele ce a[teapt\ pe

p\c\to[i: ru[inea înaintea lui Dumnezeu, a lui Hristos Însu[i, a înge-

rilor, a Arhanghelilor, a St\pâniilor [i a tuturor oamenilor, toate mun-

cile, focul cel ve[nic, viermele cel neadormit, [arpele cel mare, întu-

nericul [i, peste toate acestea, plângerea [i scrâ[nirea din]ilor, spai-

mele, chinurile. Gânde[te-te apoi [i la bun\t\]ile ce îi a[teapt\ pe

cei drep]i: îndr\znirea cea c\tre Dumnezeu Tat\l [i c\tre Iisus Hris-

tos, c\tre îngeri, Arhangheli, St\pânii, împreun\ cu tot poporul Împ\-

r\]iei [i cu darurile ei: bucuria [i fericirea. Adu în tine amintirea aces-

tora, amândurora, [i plânge [i suspin\ pentru soarta p\c\to[ilor, îm-

brac\ vederea ta cu lacrimi de fric\ s\ nu fii [i tu printre dân[ii. Iar

de bun\t\]ile ce a[teapt\ pe drep]i bucur\-te [i te vesele[te. Sârguie[-

te-te s\ te învrednice[ti de partea acestora [i s\ te izb\ve[ti de osânda

74 Sfântul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 170.
75 Sfântul Isaac Sirul, op. cit., p. 192. 
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acelora. S\ nu ui]i de acestea, fie c\ te afli în chilie, fie afar\, [i ni-

cidecum s\ nu lepezi pomenirea dinaintea ta, ca cel pu]in prin-

tr-aceasta s\ scapi de gândurile spurcate [i p\gubitoare”76.

76 Evagrie Monahul, Schi]\ monahiceasc\, în Filocalia..., vol. 1, p. 69. 
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The mystery of death in Orthodox spirituality

Rev. Prof. Ph.D. Ioan C. TE{U

Like many other essential truths of the Orthodox faith, death

has a “mystery” character itself, because the man can’t know it from

within, but from the outside of the factual life. The Orthodox spiri-

tuality, based on revelation and on the spiritual thousands testi-

monies, ensures the man that death is not a fiasco, a failure, beyond

which is only nothingness, but it is the very entry into eternal life.

The spiritual writings of the Eastern Christian Church confer great

importance to meditation on the mode where the last moment of

our life will find us and the future judgment. The meditation on

death – memento mori, meletios thanathou – becomes the source of

the repentance and of the return to the true life, the virtuous life. 


