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ESHATOLOGIA ORTODOX| BAZAT| PE CREDIN}A 

ÎN ÎNVIERE {I SPECTRUL SFÂR{ITULUI 

ÎN MENTALITATEA CONTEMPORAN|

Pr. dr. Ilie MACAR

Dup\ o epoc\ în care ra]iunea uman\ era considerat\ suveran\

[i m\sur\ a tuturor lucrurilor, iar cuno[tin]ele [tiin]ifice complete

[i intangibile, având caracterul unor dogme, au început s\ se afirme

tot mai pregnant în lume incertitudinea, nonsensul existen]ial [i

spectrul sfâr[itului iminent a tot ce exist\. Dezvoltarea [tiin]ei a de-

monstrat c\ îns\[i cunoa[terea pe aceast\ cale l\rge[te sfera celor

care r\mân necunoscute, iar savan]ii sinceri recunosc ast\zi c\ sin-

gura atitudine real [tiin]ific\ este aceea de smerenie, aceea care

const\ în a afirma cât mai des c\ noi nu [tim [i nu putem cunoa[te,

pe aceast\ cale, pân\ la cap\t, blocându-ne în nonsens1.

Descoperirile [tiin]ifice recente permit ipoteza cea mai plauzi-

bil\ despre o origine temporal\ a universului, care postuleaz\ un

început în timp al s\u, chiar dac\ nu demonstreaz\ dac\, la origine,

a avut loc un act divin de crea]ie. Dar cu toate c\ teoria aceasta nu

este înc\ acceptat\ de to]i fizicienii (unii opunându-i concep]ia

despre un univers ciclic, etern, care comport\ faze de expansiune

[i de contrac]ie), ceea ce ne arat\ „Big bang”-ul (marea explozie)

este faptul c\, din punct de vedere [tiin]ific, nu este absurd a crede

într-o crea]ie divin\, care are un sens, o finalitate pozitiv\ dat\ de

Creator. Teoria în cauz\ (singura plauzibil\, de altfel, din punct de

vedere [tiin]ific) nu demonstreaz\ aceast\ crea]ie, dar o face mai

credibil\, mai verosimil\, mai probabil\, legând-o strâns de datul

revelat biblic [i de fundamentul cre[tinismului – Învierea lui Hristos,

prin care se explic\ totul [i prin care toate primesc un sens2.

1 Louis-Marie Vincent, Peut-on croire à la résurrection?, Éd. Dervy-Livres, Paris,

1988, p. 247.
2 Ibidem, p. 250.
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S-a spus, pe bun\ dreptate, c\ teoria universului ciclic, care

presupune o rota]ie infinit\ a timpului circular [i a reîncarn\rii

spiritelor, s-a dezvoltat [i persist\ acolo unde lipse[te credin]a în-

tr-un Dumnezeu personal, transcendent [i creator al lumii din nimic.

În lumina Revela]iei divine, a c\rei culme o reprezint\ Învierea lui

Hristos, totul prime[te un sens [i are o finalitate pozitiv\, a[a cum

vom încerca s\ ar\t\m în cele ce urmeaz\. F\r\ acceptarea datului

revelat [i f\r\ a primi speran]a învierii, a c\rei pârg\ S-a f\cut Hristos,

nu putem ajunge decât la concluzia disperat\ a lui Jaspers: „Suntem

arunca]i de o mân\ necunoscut\ într-un univers absurd”.

Învierea trupurilor este o afirma]ie concret\ [i o promisiune

esen]ial\ a Revela]iei divine, iar eshatologia nu poate fi separat\ de

cosmologie, deoarece ea define[te ]elul suprem al speran]ei umane.

A crede c\, dup\ disolu]ia sa, acest trup va putea, într-o zi, s\ se

reconstituie într-o unitate „biologic\” func]ional\ [i c\ învierea sa

este posibil\ înseamn\ a accepta aceast\ dogm\ cu toate consecin-

]ele sale în planul universului [i al materiei3. Acest lucru nu este

îns\ contrar cercet\rilor [tiin]ifice contemporane, ba dimpotriv\, con-

cord\ în multe puncte cu acestea, ceea ce, de altfel, autorul citat o

demonstreaz\ cu succes în continuare4.

Ca fundament al religiei cre[tine, Învierea lui Hristos pune în

eviden]\ valoarea deplin\ a vie]ii omului pe care o reorienteaz\ spre

via]a ve[nic\, dându-i convingerea c\ nu moartea are cuvântul din

urm\, ci via]a [i fericirea împreun\ cu Hristos. Învierea Domnului

înseamn\ cea mai puternic\ afirmare a vie]ii, „ea constituie o ca-

tegoric\ [i ireductibil\ antitez\ a nimicirii”5. 

C\lcând cu moartea pe moarte, Mântuitorul a deschis por]ile

nemuririi pentru to]i oamenii, ca expresie a iubirii divine prin care

a putut s\ restaureze f\ptura în starea primordial\ [i s\ o ridice pe

planul unei noi rela]ii cu El.

Nimicirea fizic\ a omului – semn v\dit al existen]ei r\ului în

lume – este un fenomen contrar scopului pentru care Dumnezeu

a rânduit crea]ia. Moartea, ca urmare a r\ului spiritual [i fapt incon-

testabil al disolu]iei existen]ei p\mânte[ti, nu e un proces firesc, ci

unul împotriva firii, o degradare a f\pturii Creatorului.

3 Ibidem, p. 251.
4 Ibidem, pp. 267-331.
5 Pr. drd. Ilie Moldovan, Teologia Învierii în opera Sfântului Maxim M\rturi-

sitorul, în „Studii Teologice”, anul XX (1968), nr. 7-8, p. 512.
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Spre deosebire de platonism, de curentele gnostice [i de filo-

sofiile orientale pentru care încetarea vie]ii biologice nu înseamn\

decât eliberarea sufletului din închisoarea trupului, Revela]ia afirm\

clar c\ Dumnezeu vrea via]a p\mânteasc\ cu toate func]iile ce o ]in

în mod natural. El a creat oameni alc\tui]i cu trup [i suflet, iar r\s-

cump\rarea [i restaurarea fiin]ei umane întregi s-a s\vâr[it între

cei doi poli: întruparea [i învierea din mor]i a Fiului lui Dumnezeu.

De aceea, s-a spus pe bun\ dreptate, în lumina înv\]\turii patristice,

c\ „Învierea e mântuirea lumii, nu mântuirea de lume”6.

I. Eshatologia individual\. 
Elemente de tanatologie ortodox\

1. Învierea, taina eshatologiei cre[tine

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este taina eshatologiei

cre[tine, c\ci în actul învierii Sale este ascuns\ [i descoperit\, în

acela[i timp, starea ultim\ [i definitiv\ a creaturii întregi, în frunte

cu omul pentru care au fost f\cute toate.

Prin învierea Sa, Hristos ne-a dezv\luit taina mor]ii [i ne-a adus

adev\rata speran]\ a vie]ii. Când femeile cucernice, purt\toare de

mir, se îndreptau spre mormânt în diminea]a Învierii, se întrebau

între ele: „Cine ne va pr\v\li piatra de la u[a mormântului?” (Mc.

16, 3). Aceast\ întrebare [i-au pus-o oamenii, într-o form\ sau alta,

de când e lumea: „Cine ne va pr\v\li piatra de pe taina mor]ii? Cine

ne va ar\ta ceea ce este dincolo de moarte?” Dac\ n-ar fi înviat

Hristos, la aceast\ tain\ [i la aceste întreb\ri n-am fi avut r\spuns.

Dar înviind Hristos, El a înl\turat piatra de pe taina mor]ii, desco-

perindu-ne c\ sufletul nu moare, c\ [i trupurile noastre vor învia,

transfigurate, cum a fost [i trupul S\u dup\ Înviere, putând intra

[i ie[i prin u[ile încuiate, fiind de alt\ calitate decât materia obi[-

nuit\ [i tr\ind în alte dimensiuni ale timpului [i ale spa]iului7.

a) Moartea ca plat\ a p\catului. Judecata particular\

Dintotdeauna moartea a deconcertat fiin]a uman\, în primul

rând pentru c\ este conceput\ ca ceva nefiresc, ca un cumplit ac-

cident în lumea creat\, de care se face vinovat el însu[i, omul.

6 Ibidem, p. 523.
7 IPS dr. Antonie Pl\m\deal\, Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989, p. 224.
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De când s-a ivit în lume p\catul, s-a tulburat toat\ firea: a fiin-

]elor [i a lucrurilor. Omul trebuia de acum s\-[i afle locul într-o

lume care nu este aceea menit\ lui dintru început. Prezen]a lui Dum-

nezeu i s-a înv\luit, iar în aceast\ întunecime un p\cat na[te alt p\cat,

omul ajungând s\ fie singur cu vina lui. Dar, deoarece prin firea

lui el e creat dup\ chipul lui Dumnezeu, omul caut\ prin puterile

sale s\ ajung\ deopotriv\ cu Dumnezeu Creatorul8. De aceea, ca

singura fiin]\ con[tient\ de pe p\mânt, moartea îl tulbur\ amarnic

în încercarea lui zadarnic\ de a g\si un remediu.

Moartea a fost considerat\, înc\ din vechime, „o cortin\ imobil\”,

dincolo de care s-au b\nuit r\spunsuri definitive la marile între-

b\ri, în încercarea de a da la o parte v\lul sau m\car de a întrez\ri

ceva prin pânza lui. Aceast\ str\danie n-a cunoscut niciodat\ limite

sau renun]\ri, elaborând p\reri dintre cele mai bizare, desf\[urate

haotic în câmpul larg al imagina]iei. Descoperirea dumnezeiasc\ a

fost aceea care, mai întâi în chip umbrit în Vechiul Testament, apoi

des\vâr[it în Noul Testament, de[i a l\sat moartea în continuare

ca „o cortin\ imobil\”, a f\cut-o str\vezie, astfel încât credincio[ii

cre[tini v\d prin ea cu ochii credin]ei, atât cât a considerat Dum-

nezeu de trebuin]\ s\ fie v\zut9.

Taina mor]ii ne este explicat\ de cuvântul lui Dumnezeu, iar

prin lucrarea Sfântului Duh ea se face chiar accesibil\ [i deschis\

sim]urilor cur\]ite prin har, dup\ experien]ele duhovnice[ti ale

marilor asce]i cre[tini10.

Moartea este desp\r]irea sufletului de trupul cu care a fost unit

prin voia lui Dumnezeu, [i tot prin voia lui Dumnezeu desp\r]it,

pentru ca r\ul s\ nu devin\ ve[nic în firea omului. Aceast\ desp\r-

]ire s-a produs ca urmare a c\derii omului în p\cat (Gen. 2, 17),

în urma c\ruia trupul a încetat a mai fi nestric\cios, a[a cum a fost

creat el de la început de Creator (Gen. 1, 31).

Moartea este pedeapsa omului nemuritor, pedeapsa cu care a fost

el lovit pentru neascultare, „pentru c\ plata p\catului este moartea”

8 Adrienne von Speyr, Misterul mor]ii, traducere de Alexandru {ahighian, Editura

Anastasia, 1996, p. 13.
9 Drd. Ierom. Antonie Pl\m\deal\, Înv\]\tura ortodox\ despre rai [i iad, în „Studii

Teologice”, anul XX (1968), nr. 7-8, p. 558.
10 P\rintele Mitrofan, Via]a repausa]ilor no[tri [i via]a noastr\ dup\ moarte,

traducere din limba francez\ de Mitropolitul Iosif, vol. I, Editura Anastasia, 1993,

pp. 14-32.
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(Rom. 6, 23); dar moartea are [i un sens pozitiv, acela de a st\vili

expansiunea r\ului în fiin]a uman\. Prin moarte, omul e despicat

[i sfâ[iat în chip dureros în cele dou\ p\r]i din care este alc\tuit, iar

dup\ moarte, el înceteaz\ practic a mai fi în fiin]a lui deplin\, c\ci

sufletul lui exist\ de acum separat, precum [i trupul (Eccl. 12, 7).

În ciuda aparentei desfiin]\ri, trupul continu\ s\ existe, chiar

dac\ vedem c\ se preface în p\mântul din care a fost luat. El con-

tinu\ s\ existe în îns\[i putrezirea sa, ca s\mân]a în p\mânt, în a[-

teptarea unirii de a doua cu sufletul, dup\ care devine nemuritor

(In 12, 24). O excep]ie de la regula descompunerii în elementele p\-

mântului o reprezint\ trupurile multor sfin]i, care rezist\ putrezirii,

fiind p\trunse din bel[ug de harul lui Dumnezeu [i, „în îns\[i tinda

mor]ii, ele ivesc începutul sl\vitei lor învieri (...). Asemenea trupuri

sunt moarte [i vii totodat\ – moarte dup\ natura uman\, vii dup\

prezen]a în ele a Sfântului Duh. Ele m\rturisesc în ce m\re]ie [i sfin-

]enie a fost creat omul de c\tre Dumnezeu [i c\ aceast\ m\re]ie,

aceast\ sfin]enie i-au fost restituite prin r\scump\rare”11.

În ce prive[te sufletul, cuvântul lui Dumnezeu ne descoper\ c\

el este nemuritor, p\strând identitatea noastr\ personal\ în mod

deplin, cu înc\rc\tura însu[irilor bune sau rele, a[a cum s-a pre-

g\tit în timpul vie]ii p\mânte[ti. Conform însu[irilor bune sau rele

pe care le-au deprins în mod liber, sufletele au parte dincolo fie de

compania îngerilor luminii, fie de a celor c\zu]i. Dup\ natura lor,

sufletele fac parte din aceea[i categorie de fiin]e cu îngerii, deose-

bindu-se calitativ, la fel ca [i ei, în func]ie de calitatea bun\ sau rea

însu[it\ prin voin]\ liber\ de îns\[i firea lor, la origine neprih\nit\

[i sfânt\12.

Dovezi suficiente [i incontestabile în acest sens g\sim atât în

Sfânta Scriptur\, cât [i în scrierile Sfin]ilor P\rin]i.

Mântuitorul Hristos a f\g\duit tâlharului poc\it mutarea neîntâr-

ziat\ a sufletului de pe cruce în rai: „Adev\rat gr\iesc ]ie, ast\zi

vei fi cu mine în rai” (Lc. 23, 43). Dup\ moarte, s\racul Laz\r a fost

dus de îngeri într-o parte a raiului numit\ „sânul lui Avraam”, iar

bogatul nemilostiv a avut parte de iad (Lc. 16, 22-23). Sufletele drep-

]ilor, desp\r]ite de trupuri, a[teapt\ fericite în cer învierea trupurilor,

11 Ignatie Briancianinov, Cuvânt despre moarte, traducere din limba rus\ de Ale-

xandru Monciu-Sudinschi, edi]ia a II-a, Editura Ileana, f.a., p. 9.
12 Ibidem, p. 10.
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iar în iad, aceea[i înviere este a[teptat\ de p\c\to[i în chinuri groaz-

nice (Apoc. 6, 10-11). Când trâmbi]a învierii va suna, mor]ii vor

învia la chemarea Fiului lui Dumnezeu (Mt. 24, 31; In 5, 25), la fel

cum, oarecând, Laz\r cel mort de patru zile, auzind acest glas, a

înviat (In 11, 43-44).

Potrivit înv\]\turii Sfin]ilor P\rin]i, adânc înr\d\cinat\ în cuvân-

tul inspirat al Scripturii, dup\ moarte, sufletele sunt supuse Judec\]ii

particulare, în urma c\reia merg în rai sau în iad, dup\ cum au f\cut

binele sau r\ul în via]a p\mânteasc\13.

Parabola bogatului nemilostiv [i a s\racului Laz\r constituie,

în general, punctul de sprijin în existen]a raiului [i a iadului îndat\

dup\ Judecata particular\. De altfel, Sfântul Apostol Pavel are aceast\

convingere, când spune: „{i precum este rânduit oamenilor o dat\

s\ moar\, iar dup\ aceea s\ fie judecata” (Evr. 9, 27).

Credin]a aceasta o g\sim afirmat\ de Biseric\ de la început. Sfin]ii

P\rin]i: Clement Romanul, Iustin Martirul [i Filosoful, Ciprian al

Cartaginei, Grigorie de Nyssa, Macarie Egipteanul, Ioan Gur\ de Aur,

Chiril Alexandrinul, Nil Ascetul [i al]ii, afirm\ în termeni aproape

identici aceast\ înv\]\tur\, potrivit c\reia, existen]a dup\ moarte,

at\t în rai cât [i în iad, este personal\ [i con[tient\. Sufletele î[i

amintesc tot ceea ce au f\cut [i recunosc dreapta lor rânduire acolo

unde sunt, cu toate c\ atât recompensele, cât [i pedepsele de dup\

Judecata particular\ sunt provizorii, ele urmând a deveni definitive

abia dup\ Judecata universal\14.

Dar atât Judecata particular\, cât [i Judecata universal\ au fost

rânduite pentru c\ a p\truns p\catul în lume [i prin p\cat moar-

tea. Tema mor]ii ca plat\ pentru p\cat revine în actualitate cu un

interes deosebit, cu atât mai mult cu cât omul contemporan este

din ce în ce mai nemul]umit de „explica]iile” spiritualiste din spa-

]iul extracre[tin.

În ultimele decenii, problema existen]ei sufletului dup\ moarte –

uitat\ în mare parte în Occidentul dominat de ra]ionalism [i scep-

ticism – a început s\ fie pus\ în discu]ie din ce în ce mai serios,

dup\ relat\rile despre a[a-numitele „tr\iri de dup\ moarte” ale unor

oameni care au „revenit” la via]\ [i au descris ceea ce au v\zut.

13 IPS dr. Antonie Pl\m\deal\, Despre rai [i iad, Sibiu, 1995, p. 15.
14 Ibidem, p. 17.
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Aceste „tr\iri” contemporane, cunoscute sub numele de „expe-

rien]e de dup\ moarte” sau „experien]e din pragul mor]ii”, nu au

l\sat o amprent\ prea adânc\ în lumea ortodox\, deoarece ele sunt

realit\]i tainice, tratate în scrierile Sfin]ilor P\rin]i, [i reprezint\ teme

cunoscute în R\s\ritul cre[tin.

Trebuie subliniat faptul c\ au existat mai multe învieri din mor]i,

cum ar fi: învierea fiului v\duvei din Sarepta Sidonului de c\tre

Proorocul Ilie (III Rg. 17, 21), cele trei învieri s\vâr[ite de Mântui-

torul Hristos: a fiului v\duvei din Nain (Lc. 7, 14), a fiicei lui Iair

(Lc. 8, 54), a lui Laz\r cel mort de patru zile (In 11, 44); învierea

Tavitei prin credin]a Apostolului Petru (Fp. 9, 40), precum [i în-

vierea lui Eutihie la interven]ia Sfântului Apostol Pavel (Fp. 20, 12).

Totu[i nici unul dintre ace[ti învia]i nu ne-a l\sat o descriere exact\

a ceea ce se întâmpl\ atunci când se desparte sufletul de trup sau

aspecte ale vie]ii de dincolo. Noi nu avem în Biseric\ scrieri care

s\ arate cu lux de am\nunte ceea ce simte sufletul când tr\ie[te în

afara trupului [i care sunt sentimentele care îl st\pânesc când intr\

din nou în trup, în afar\ de unele descoperiri f\cute de Dumnezeu

anumitor sfin]i despre realitatea raiului [i a iadului, mai bine zis ni[te

avertismente sau aten]ion\ri cu privire la responsabilitatea vie]ii

p\mânte[ti a omului.

O explica]ie este faptul c\ adev\ra]ii cre[tini nu sunt st\pâni]i

de o asemenea curiozitate, atât timp cât ei au cuvântul Revela]iei

dumnezeie[ti în care cred [i nu sunt interesa]i s\ afle altfel de „con-

firm\ri” ale vie]ii de dincolo. Potrivit cuvântului lui Avraam din pilda

bogatului nemilostiv [i a s\racului Laz\r: „Dac\ nu ascult\ de Moise

[i de prooroci, nu vor crede nici dac\ ar învia cineva din mor]i”

(Lc. 16, 31), adev\ra]ii cre[tini [tiu c\ omul dominat de ispitele tru-

pului nu va crede în cuvântul lui Dumnezeu nici dac\ va auzi [i

cele mai uimitoare lucruri, el fiind gata s\ le atribuie altor cauze15.

Exist\ [i m\rturii mai vechi, chiar din afara spiritualit\]ii cre[tine,

care atest\ anumite „tr\iri extracorporale”, dar ceea ce a f\cut sen-

za]ie în ultimul timp provine din observa]iile psihiatrului american

Raymond Moody asupra unui num\r însemnat de persoane care

au trecut prin starea de moarte clinic\ [i au relatat „tr\irile” lor16.

15 Hierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos, Via]a dup\ moarte, traducere

de Adrian T\n\sescu Vlas, Editura Buna Vestire, Gala]i, 2000, p. 88.
16 Dr. Raymond Moody, Via]a dup\ via]\, Editura Axul Z, Chi[in\u, 1993.
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P\rintele Serafim Rose, care trateaz\ aceast\ tem\ din perspectiva

experien]ei patristice ortodoxe, face o analiz\ critic\ a concep]iilor

sus]inute de dr. Moody.

Cercet\torii din Occident au observat c\ unii oameni, în clipa

mor]ii sau dup\ ce [i-au revenit din starea de moarte clinic\, au

v\zut multe fapte ciudate care nu pot fi interpretate de [tiin]a me-

dical\ clasic\. Exist\ mai multe cauze ale acestor tr\iri, prima fiind

apropierea de moarte, când sufletul se afl\ între via]a biologic\ [i

via]a extracorporal\. A doua cauz\ o reprezint\ apropierea duhu-

rilor bune [i a celor rele, lucru afirmat de numero[i sfin]i, fapt cu

atât mai evident cu cât omul sufer\ [i în via]\ înrâuririle demonilor

[i se bucur\ de ocrotirea îngerilor. Cu atât mai mult se întâmpl\ acest

lucru în clipa desp\r]irii sufletului de trup. O a treia cauz\ ar re-

prezenta-o progresul [tiin]elor medicale, care face ca oamenii s\ tr\-

iasc\ experien]a mor]ii clinice pentru mai multe ore [i chiar zile17. 

Faptul c\ dr. Moody încearc\ s\ sistematizeze [tiin]ific aceste

m\rturii [i fenomene, f\r\ a avea îns\ o concep]ie clar\, dinainte

stabilit\, asupra st\rilor pe care sufletul le are de suportat în mo-

mentul mor]ii, îl predispune la numeroase confuzii [i concep]ii

gre[ite cu privire la aceast\ experien]\, care, în nici un caz, nu

pot fi corectate ulterior printr-o simpl\ colec]ie de relat\ri [i inter-

pret\ri particulare. Autorul însu[i admite c\, de fapt, este impo-

sibil s\ studiezi [tiin]ific aceast\ problem\ [i, în cele din urm\,

accept\ ipoteza explic\rii fenomenului prin experien]e paralele,

precum cele oferite de scrieri oculte, cele ale lui Swedenborg sau

Cartea tibetan\ a mor]ilor, afirmând c\ inten]ioneaz\ s\ cerceteze

îndeaproape „vasta literatur\ a fenomenelor oculte [i paranormale”,

pentru a-[i îmbog\]i capacitatea de în]elegere a fenomenelor studiate18.

Analiza pe care o face P\rintele Serafim Rose c\r]ii lui Moody

[i altora similare eviden]iaz\ faptul c\, de[i ele ne ofer\ suficiente

date despre experien]ele efective de moarte clinic\ [i din pragul

mor]ii, unele demne de toat\ aten]ia, totu[i unii oameni interpre-

teaz\ deja aceste experien]e într-un mod ostil înv\]\turii cre[tine

tradi]ionale despre via]a de apoi. Lipsa „datului revelat” al religiei

cre[tine, lipsa credin]ei în Hristos [i în Înviere îi fac pe interpre]ii

17 Ierom. Serafim Rose, Sufletul dup\ moarte, traducere din limba englez\ de

Constantin Jinga, Editura Anastasia, 1996, p. 17.
18 Ibidem, p. 18.
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acestor experien]e s\ le considere ca [i cum ele ar „dezaproba” fie

existen]a raiului, fie (mai cu seam\) pe cea a iadului.

Preocuparea major\ fa]\ de acest fenomen, care pare s\ fi de-

venit unul dintre „semnele vremii”, un simptom al interesului re-

ligios al zilelor noastre, nu este, a[adar, lipsit\ de riscuri. Cei care

descriu astfel de experien]e „post-mortem” nu au ei în[i[i, cel mai

adesea, o interpretare clar\ a fenomenului, fapt pentru care ei caut\,

adeseori, asemenea interpret\ri în textele spiritiste sau în ocultism.

Exist\ [i oameni religio[i care, sim]indu-[i stabilitatea propriilor

credin]e în pericol, neag\ pur [i simplu experien]ele de acest gen,

a[a cum sunt ele descrise, situându-le pe t\râmul halucina]iilor.

Aceasta este atitudinea adoptat\ [i de unele grup\ri protestante, care

consider\ c\ sufletul, dup\ moarte, ori se scufund\ într-o stare de

incon[tien]\, ori se duce imediat s\ fie „cu Hristos”. Exist\ de ase-

menea [i concep]ia neoprotestant\ advent\, care respinge cu totul

ideea supravie]uirii sufletului, indiferent de eviden]a care i-ar putea

fi prezentat\19.

Biserica Ortodox\ are o înv\]\tur\ [i o perspectiv\ cât se poate

de precise asupra vie]ii de apoi, începând chiar din momentul mor]ii.

Aceast\ doctrin\ este cuprins\ în Sfânta Scriptur\, în scrierile Sfin-

]ilor P\rin]i (în special în cele privitoare la experien]ele specifice

sufletului dup\ moarte) [i în numeroase „Vie]i” ale sfin]ilor [i an-

tologii cu experien]e personale de acest tip. Cre[tinul ortodox are

la dispozi]ie, a[adar, o adev\rat\ comoar\ de scrieri, cu ajutorul

c\rora poate dobândi o bun\ în]elegere a noilor experien]e „post-

mortem” [i le poate evalua în lumina întregii înv\]\turi cre[tine

despre via]a de apoi20.

Când vorbim despre moarte, ne gândim la p\catul protop\rin]ilor

no[tri Adam [i Eva, care au cauzat-o. În acest sens, trebuie spus

c\ la început moartea nu era ceva firesc pentru oameni, dar c\ ea

a fost implantat\ în firea uman\ [i ac]ioneaz\ ca un parazit21.

În Sfânta Scriptur\ se afirm\ în mod repetat c\ nu Dumnezeu

a creat moartea, ci c\ moartea a p\truns în lume din cauza p\catului

primilor oameni. „C\ci Dumnezeu n-a f\cut moartea [i nu se bucur\

de pieirea celor vii” (Cartea în]elepciunii lui Solomon 1, 13-14).

19 Ibidem, p. 14.
20 Ibidem, p. 15.
21 H. Vlachos, op. cit., p. 33.
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Dumnezeu, fiind binele des\vâr[it, nu putea s\ produc\ r\ul. El l-a

creat pe om cu posibilitatea de a deveni nemuritor sau muritor, iar

aceasta rezid\ în taina libert\]ii. Moartea este ca un intrus, un pa-

razit pentru natura uman\, rezultatul [i rodul p\catului lui Adam,

care s-a transmis [i urma[ilor s\i prin firea contaminat\ pe care o

poart\: „Precum printr-un om a intrat p\catul în lume [i prin p\cat

moartea, a[a moartea a trecut la to]i oamenii, pentru c\ to]i au p\-

c\tuit în el” (Rom. 5, 12).

Dup\ p\catul str\mo[esc, moartea a devenit ceva obi[nuit pen-

tru oameni, mai întâi moartea spiritual\, care reprezint\ desp\r]irea

omului de Dumnezeu, [i apoi moartea fizic\, adic\ desp\r]irea su-

fletului de trup la momentul rânduit pentru fiecare.

Dar, spre deosebire de teologia Sfin]ilor P\rin]i, care este aceea

a Bisericii nedivizate, teologia apusean\ prive[te dintr-un unghi

diferit aceast\ problem\22, iar acest lucru nu este lipsit de conse-

cin]e majore în planul recept\rii în lume a cuvântului lui Dumnezeu.

Teologia apusean\ prive[te moartea ca pe o modalitate aleas\ de

Dumnezeu pentru a-l pedepsi pe om pentru p\catul s\u, urmând

presupunerilor Fericitului Augustin, care consider\ moartea rezul-

tatul hot\rârii lui Dumnezeu de a privi neamul omenesc ca fiind

vinovat [i de a-l pedepsi pentru p\catul pe care l-a comis Adam.

Unele concep]ii protestante au ajuns la concluzia c\ Dumnezeu

este cauza mor]ii, iar o alt\ teorie, inseparabil legat\ de aceasta,

sus]ine c\ diavolul este unealta lui Dumnezeu în îndeplinirea hot\-

rârii Sale de a pedepsi neamul omenesc. Cu astfel de concep]ii,

teologia apusean\ nu poate oferi o explica]ie plauzibil\ a scopului

întrup\rii lui Hristos, Care a desfiin]at puterea diavolului [i a mor]ii,

[i nici nu poate s\ interpreteze corect scopul Tainelor [i al lucr\rii

Bisericii în lume.

În înv\]\tura patristic\, moartea nu reprezint\ în mod exclusiv

o pedeaps\ de la Dumnezeu, ci rodul [i rezultatul p\catului lui

Adam sau, mai bine zis, o autopedepsire a omului care, prin înde-

p\rtarea de Dumnezeu, a c\zut în starea de moarte spiritual\.

b) Moartea spiritual\ [i moartea fizic\

În scrierile Sfin]ilor P\rin]i, termenul de „moarte” este folosit, în

primul rând, pentru a defini îndep\rtarea [i desp\r]irea omului de

22 Ibidem, p. 34. 
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Dumnezeu, în Care se afl\, de fapt, adev\rata via]\. În acest sens,

oricine fuge de Dumnezeu este atins de moarte.

Sfântul Grigorie Palama spune c\ „primul care a suferit aceast\

omorâre a fost Satan, pe care Dumnezeu l-a p\r\sit în chip îndrep-

t\]it, din pricina neascult\rii sale”. Diavolul atins de moarte a trans-

mis moartea [i omului, pentru c\ omul i-a urmat sfatul [i nu L-a

ascultat pe Dumnezeu, pierzând astfel harul cel preasfânt23.

Sfântul Maxim M\rturisitorul spune c\ atunci când vorbim despre

moarte ne referim mai ales la îndep\rtarea de Dumnezeu: „Moar-

tea înseamn\, propriu-zis, desp\r]irea de Dumnezeu. Iar boldul

mor]ii este p\catul, pe care primindu-l Adam a fost izgonit [i de la

pomul vie]ii, [i din rai, [i de la Dumnezeu. Acestei mor]i i-a urmat,

în chip necesar, [i moartea trupului. C\ci via]a este, propriu-zis,

Cel ce a zis: «Eu sunt via]a». Acesta coborându-Se în moarte, l-a adus

pe cel omorât iar\[i la via]\”24.

Sfântul Ioan Damaschin vede lucrurile în aceast\ lumin\ atunci

când spune c\ „moartea a venit mai degrab\ prin om, adic\ prin

p\catul lui Adam, [i la fel celelalte pedepse”25. Moartea a p\truns

în lume ca „o fiar\ s\lbatic\ [i neîmblânzit\ ce vrea s\ pr\p\deasc\

via]a oamenilor”, iar aceast\ s\lb\ticie a mor]ii o tr\im cu to]ii

prin pierderea celor dragi26.

Moartea spiritual\ a p\truns în firea uman\ odat\ cu p\catul

protop\rin]ilor. Dându-i porunca de a nu mânca din pomul cuno[-

tin]ei binelui [i r\ului, Dumnezeu l-a avertizat pe Adam: „C\ci, în

ziua în care vei mânca din el, vei muri negre[it” (Gen. 2, 17).

Primii oameni nu au murit trupe[te atunci când au înc\lcat porunca,

ci suflete[te, îndep\rtându-se de izvorul vie]ii prin îndârjirea de a

nu-[i recunoa[te vina [i de a o transfera asupra celuilalt (Gen. 3,

10-13), iar moartea trupeasc\ a urmat mai târziu, ca o consecin]\

a mor]ii spirituale. Tot astfel trebuie s\ în]elegem [i cuvintele Mân-

tuitorului spuse unuia dintre ucenici, care-I cerea voie s\ se duc\

s\-[i îngroape tat\l: „Vino dup\ Mine [i las\ mor]ii s\-[i îngroape

23 Cf. ibidem, p. 35.
24 Sf. Maxim M\rturisitorul, „A doua sut\ de capete despre dragoste”, în Filo-

calia, vol. II, traducere, introducere [i note de pr. prof. dr. Dumitru St\niloae,

edi]ia a II-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 100, nr. 93.
25 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, edi]ia a III-a, traducere de pr. Dumitru Fe-

cioru, Editura Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 89.
26 Ibidem, p. 95.
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mor]ii lor” (Mt. 8, 22); precum [i cuvintele tat\lui din pilda fiului

risipitor: „C\ci acest fiu al meu mort era [i a înviat” (Lc. 15, 24); sau

cuvintele Domnului: „Vine ceasul, [i acum este (în acest veac), când

mor]ii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu” (In 5, 25).

Sfântul Macarie Egipteanul subliniaz\ aceast\ realitate a firii

umane c\zute în starea de moarte sufleteasc\: „Nu zicem c\ omul

a pierdut totul, c\ a murit [i a disp\rut. El a murit fa]\ de Dum-

nezeu, dar tr\ie[te dup\ firea sa”27.

Din cele spuse pân\ acum se poate observa clar c\ nu Dumne-

zeu este cauza mor]ii, ci p\catul pe care l-au s\vâr[it primii oa-

meni în rai prin libera lor alegere. Dar din înv\]\tura patristic\ reiese

evident faptul c\ Dumnezeu din iubire de oameni a l\sat moartea

s\ intre în firea omeneasc\28. 

Dumnezeu l-a l\sat pe Adam s\ tr\iasc\ [i dup\ s\vâr[irea p\-

catului, dându-i timp de poc\in]\, adic\ putin]a de a redobândi

comuniunea cu El, c\ci toate suferin]ele legate de stric\ciune [i

moarte devin prilejuri de a dori o via]\ mai bun\ [i de a râvni

paradisul pierdut. 

Sfântul Vasile cel Mare, în omilia intitulat\ C\ Dumnezeu nu

este autorul relelor, arat\ c\ Dumnezeu a l\sat moartea tocmai ca

omul s\ nu r\mân\ pentru totdeauna într-o moarte ve[nic\: „Dum-

nezeu a îng\duit desfacerea trupului ca s\ nu se p\streze pentru

noi nemuritoare boala, întocmai ca un olar care nu vrea s\ bage

în foc un vas de lut stricat înainte de a îndrepta, prin refacerea lui,

stric\ciunea pe care o are”29. Cuvintele acestea, exprimate în con-

textul general al înv\]\turii patristice, l-au inspirat pe autorul pri-

mei rug\ciuni de iertare de la slujba înmormânt\rii, care este eloc-

vent\ în acest sens30.

27 Sf. Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, traducere de pr. prof. dr. Con-

stantin Corni]escu, în col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 34, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1992, p. 142.
28 H. Vlachos, op. cit., p. 36.
29 Sf. Vasile cel Mare, Scrieri, partea I, traducere, introducere [i indici de Pr.

Dumitru Fecioru, în col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 17, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1986, p. 443.
30 În prima rug\ciune de la slujba înmormânt\rii se spune c\ omul, împodo-

bit cu înf\]i[are [i frumuse]e ca o cinstit\ f\ptur\ cereasc\, spre m\re]ia [i str\-

lucirea slavei [i a împ\r\]iei lui Dumnezeu, s-a ab\tut, prin neascultare, de la aceast\

demnitate, c\zând în moarte: „Dar el c\lcând cuvântul poruncii Tale [i nep\zind
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Concep]ia patristic\ despre moarte, potrivit c\reia aceasta s-a

produs mai întâi în plan spiritual, alterând firea lui Adam – fire su-

pus\ stric\ciunii [i mor]ii, pe care o mo[tenim [i noi – comport\

ideea unei restaur\ri ontologice a naturii umane, prin moartea [i

învierea lui Hristos, care începe în plan subiectiv prin învierea

spiritual\ a fiec\ruia dintre noi.

Spre deosebire de teologia scolastic\, influen]at\ mult de con-

cep]ia Fericitului Augustin, conform c\reia mo[tenirea mor]ii repre-

zint\ de fapt mo[tenirea vinov\]iei, teologia r\s\ritean\ accentueaz\

ideea de mo[tenire a consecin]elor p\catului lui Adam, care nu

sunt altele decât stric\ciunea [i moartea. De vreme ce fiin]a uman\

a fost sl\b\nogit\ prin p\catul lui Adam, este firesc ca fiecare per-

soan\, fiind o parte inseparabil\ a acestei naturi, s\ nu scape stri-

c\ciunii [i mor]ii. Mai mult decât atât, toate p\catele [i patimile sunt

inseparabil legate de stric\ciune [i moarte.

Putem spune c\ moartea nu reprezint\ numai rezultatul p\ca-

tului, ci [i cauza acestuia, c\ci, din cauza stric\ciunii [i a mor]ii pe

care le mo[tenim de la p\rin]i, se dezvolt\ în noi numeroase pa-

timi31. Aceasta este starea de moarte spiritual\ pe care o mo[tenim

prin na[tere [i de aceasta nu putem sc\pa decât înviind spiritual

prin Hristos, n\scându-ne din nou „din ap\ [i din Duh”, prin Taina

Sfântului Botez (In 3, 5).

2. În]elesul învierii prin Taina Sfântului Botez 
[i al reînnoirii ei prin celelalte lucr\ri sacramentale 
ale Bisericii [i tr\irea cre[tin\

Scopul întrup\rii Fiului lui Dumnezeu a fost ca moartea [i p\-

catul s\ fie desfiin]ate, iar diavolul s\ fie biruit. Hristos a luat asupra Sa

firea noastr\ p\tima[\ [i muritoare pentru a o face liber\ [i nemuri-

toare. Acest scop îl cunoa[te foarte bine Mântuitorul [i îl afirm\

categoric: „Pentru c\ M-am pogorât din cer, nu ca s\ fac voia Mea,

30 chipul T\u, de care era învrednicit, pentru ca r\utatea s\ nu fie f\r\ de moarte,

din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al p\rin]ilor no[tri, ai poruncit amestecului

[i împreun\rii acesteia [i acestei negr\ite leg\turi a Tale – prin vrerea Ta cea dum-

nezeiasc\ – s\ se desfac\ [i s\ se risipeasc\, pentru ca sufletul s\ mearg\ acolo

de unde fiin]\ [i-a luat, pân\ la ob[teasca înviere, iar trupul s\ se desfac\ în cele

din care a fost alc\tuit”. Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 1992, p. 215.
31 H. Vlachos, op. cit., p. 37.

chipul T\u, de care era învrednicit, pentru ca r\utatea s\ nu fie f\r\ de moarte,

din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al p\rin]ilor no[tri, ai poruncit amestecului

[i împreun\rii acesteia [i acestei negr\ite leg\turi a Tale – prin vrerea Ta cea dum-

nezeiasc\ – s\ se desfac\ [i s\ se risipeasc\, pentru ca sufletul s\ mearg\ acolo

de unde fiin]\ [i-a luat, pân\ la ob[teasca înviere, iar trupul s\ se desfac\ în cele

din care a fost alc\tuit”. Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 1992, p. 215.
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ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. {i aceasta este voia Celui ce

M-a trimis, ca din to]i pe care Mi i-a dat Mie s\ nu pierd pe nici

unul, ci s\-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. C\ci aceasta este

voia Tat\lui Meu, ca oricine vede pe Fiul [i crede în El s\ aib\

via]\ ve[nic\ [i Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 38-40).

Prin r\stignirea [i învierea Sa, El a biruit moartea, dând omului

posibilitatea ca, prin unirea cu Hristos, s\ o biruie el însu[i în

via]a personal\. Acest scop este, mai întâi, învierea spiritual\ [i se

realizeaz\ prin tainele Bisericii.

Biserica nu elibereaz\ omul de ceea ce se nume[te „vinov\]ie

psihologic\” [i nici nu-L satisface pe Dumnezeu pentru p\catul lui

Adam, ci biruie moartea. Prin Botez înviem spiritual, devenind

p\rta[i ai Trupului înviat al Mântuitorului, iar prin Sfânta Împ\rt\[anie

cu Trupul [i Sângele lui Hristos primim, de fapt, hrana nemuririi32.

Este adev\rat c\ dup\ Botez [i Sfânta Împ\rt\[anie moartea

înc\ r\mâne, c\ci – dup\ cum spune Sfântul Maxim M\rturisitorul –

ceea ce s-a întâmplat în via]a lui Hristos se întâmpl\ [i acum. La na[-

terea f\r\ de p\cat a lui Hristos, trupul S\u a r\mas supus stric\ciunii

cu un anume scop: Patimile cele mântuitoare, ca astfel s\ poat\ birui

moartea. Tot a[a, chiar [i pentru un copil care este botezat, fiin]a

sa r\mâne stric\cioas\ dup\ Botez, nu ca o osând\, ci ca un mij-

loc de osândire [i desfiin]are a p\catului. Prin Botez, omului i se d\

[ansa s\ aleag\, s\ lupte împotriva p\catului, care este inseparabil

legat de stric\ciunea [i moartea trupului s\u, prin împreun\-lu-

crarea cu harul divin pe care l-a primit33.

Sfântul Apostol Pavel nume[te Taina Sfântului Botez participarea

noastr\ la moartea [i învierea lui Hristos, pentru ca, dobândind

arvuna învierii primit\ de la El, în urma mor]ii fa]\ de p\cat, s\

avem via]\ ve[nic\: „Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin

botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din mor]i, prin slava Ta-

t\lui, a[a s\ umbl\m [i noi întru înnoirea vie]ii; C\ci dac\ am fost

altoi]i pe El prin asem\narea mor]ii Lui, atunci vom fi p\rta[i [i ai

învierii Lui, cunoscând aceasta, c\ omul nostru cel vechi a fost

r\stignit împreun\ cu El, ca s\ se nimiceasc\ trupul p\catului, pen-

tru a nu mai fi robi ai p\catului” (Rom. 6, 4-6).

32 Ibidem, p. 38.
33 Cf. ibidem, p. 39.
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Prin urmare, Botezul este taina eliber\rii noastre de adev\rata

moarte, moartea sufleteasc\, fiindc\, de fapt, desp\r]irea sufletului

de trup nu constituie moartea propriu-zis\, ci numai consecin]a

mor]ii. Moartea spiritual\, încuibat\ în taina inimii, este începutul

degrad\rii noastre suflete[ti [i trupe[ti [i de aceea mântuirea în-

cepe cu învierea în plan spiritual, prin Taina Sfântului Botez, prin

care primim în adâncul inimii arvuna învierii.

Sfântul Macarie cel Mare spune, în acest sens, c\ „moartea ade-

v\rat\ e ascuns\ înl\untru, în taina inimii, [i, prin aceea, omul cel

din afar\ a murit de viu. Dac\ cineva a trecut în taina inimii de la

moarte la via]\, acela într-adev\r tr\ie[te în veci [i întru aceasta nu

mai moare. Chiar dac\ sufletele unor asemenea oameni se despart

pentru o vreme de trupuri, ele fiind sfin]ite, vor învia cu slav\. În-

tru aceasta moartea sfin]ilor e numit\ [i adormire”34.

Sfântul Vasile cel Mare, în Omilia îndemn\toare la Sfântul Botez,

spune c\ învierea spiritual\ e totuna cu na[terea spiritual\ [i c\ aceast\

realitate dobândit\ în Hristos dep\[e[te ordinea fireasc\ a lucrurilor:

„Solomon, vorbind despre cele supuse na[terii [i pieirii, a urmat

cursul ordinii naturale [i a pus na[terea înaintea mor]ii; c\ este cu

neputin]\ s\ mori înainte de a te na[te. Eu îns\, voind s\ vorbesc

de na[terea cea duhovniceasc\, am pus moartea înaintea vie]ii. C\

pentru noi (cre[tinii) mor]ii în trup îi urmeaz\ na[terea în Duh,

dup\ cum spune [i Domnul: «Eu voi ucide [i Eu voi face viu»

(Deut. 32, 39). S\ murim dar ca s\ tr\im. S\ omorâm cugetul tru-

pului, care nu poate s\ se supun\ legii lui Dumnezeu, ca s\ se nasc\

în noi cugetul Duhului, prin Care ia na[tere via]a [i pacea. S\ ne

înmormânt\m cu Hristos, Care a murit pentru noi, ca s\ [i înviem

împreun\ cu Cel ce ne-a adus învierea”35.

Dar învierea spiritual\ dobândit\ prin Botez este o stare care

trebuie între]inut\ [i hr\nit\ în noi permanent, de credin]a „lucr\-

toare prin iubire” (Gal. 5, 6), c\ci altfel ea poate fi întunecat\ sau

chiar pierdut\, în urma p\catelor care readuc asupra noastr\ starea

de moarte sufleteasc\. În acest sens, Sfântul Ioan Teologul spune

c\ este „p\cat de moarte” [i este p\cat „nu de moarte” (I In 5, 16).

El a numit p\cat de moarte p\catul care ucide sufletul, care-l des-

parte pe om de harul lui Dumnezeu [i-l face rob diavolului. 

34 Cf. I. Briancianinov, op. cit., p. 43.
35 Sf. Vasile cel Mare, op. cit., p. 488.
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De aceea, învierea spiritual\ primit\ prin Botez trebuie reîn-

noit\ mereu prin Taina Poc\in]ei, numit\ „cel de-al doilea Botez”

sau „baia lacrimilor”, potrivit cuvintelor Domnului: „Ferici]i cei ce

plâng, c\ aceia se vor mângâia” (Mt. 5, 4).

Poc\in]a sau m\rturisirea p\catelor înaintea lui Hristos prin

preotul duhovnic (Mt. 18, 18; In 20, 22-23; I In 1, 9) este taina

regener\rii vie]ii noastre spirituale [i a reînvierii din moartea p\ca-

tului. Cu o asemenea poc\in]\, regele David [i-a vindecat sufletul

de cele dou\ p\cate de moarte: preacurvia [i omuciderea (Ps. 50),

iar Sfântul Apostol Petru, tot prin „baia lacrimilor”, a fost rea[ezat în

demnitatea lui, în urma p\catului lep\d\rii de Hristos (In 21, 15-17).

Poc\in]a pentru p\catul de moarte este recunoscut\ ca adev\rat\

atunci când omul, c\indu-se de p\catul s\u [i spovedindu-se, p\-

r\se[te p\catul [i progreseaz\ în virtute. Cu o asemenea poc\in]\,

desfrâna]ii, vame[ii [i tâlharii au dobândit Împ\r\]ia cerurilor [i

c\tre o astfel de înviere a sufletului din moarte cheam\ Sfântul Apos-

tol Pavel: „De[teapt\-te, cel ce dormi, [i te scoal\ din mor]i [i te va

lumina Hristos” (Efes. 5, 14)36.

Sfântul Grigorie Palama spune c\ intervalul de timp rânduit de

Dumnezeu pentru învierea spiritual\ a oamenilor se cuprinde între

cele dou\ veniri ale lui Hristos, prima, care a avut loc, [i a doua,

care urmeaz\. Sfântul Ioan Evanghelistul, în Apocalips\, cap. 20,

precizeaz\ acest timp [i arat\ c\ cei care au parte de învierea spi-

ritual\, „de prima înviere”, moartea cea de a doua nu mai are putere

asupra lor, ci vor împ\r\]i cu Hristos „mii de ani” (Apoc. 20, 6). Aici

este vorba de un interval considerabil de timp, dat de milostivirea

[i îndelunga r\bdare a lui Dumnezeu, pentru ca tot rodul p\mân-

tului care e vrednic de cer s\ se coac\ [i s\ nu se piard\ nimic.

Când în[i[i sfin]ii vor considera c\ p\catul lumii a dep\[it orice

margini [i c\ judecata lui Dumnezeu se impune cu necesitate, ei vor

cere de la Dumnezeu restabilirea drept\]ii finale (Apoc. 6, 10)37.

De la începutul acestui timp eclezial, inaugurat prin trimiterea

în lume a Mângâietorului, dup\ învierea Sa, Hristos nu înceteaz\

s\ înf\ptuiasc\ învierea în suflete a miliarde de oameni care ascult\

[i împlinesc cuvântul S\u. Aceast\ înviere va continua s\ se înf\p-

tuiasc\ pân\ la sfâr[itul veacurilor, dup\ care va avea loc [i învierea

36 I. Briancianinov, op. cit., p. 44.
37 Ibidem, p. 45.
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trupurilor, a[a cum a promis: „Adev\rat, adev\rat zic vou\: cel ce

ascult\ cuvântul Meu [i crede în Cel ce M-a trimis are via]\ ve[-

nic\ [i la judecat\ nu va veni, ci s-a mutat din moarte la via]\.

Adev\rat, adev\rat zic vou\, c\ vine ceasul [i acum este, când mor]ii

vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu [i cei ce vor auzi vor învia. (...)

Nu v\ mira]i de aceasta; c\ vine ceasul în care to]i cei din mor-

minte vor auzi glasul Lui; [i vor ie[i cei ce au f\cut cele bune, spre

învierea vie]ii, iar cei ce au f\cut cele rele, spre învierea osândirii”

(In 5, 24-29).

Explicând aceste cuvinte ale Mântuitorului, Fericitul Teofilact

spune c\ cel ce crede în Hristos nu va merge la judecat\, adic\ în

chinul ve[nic, ci tr\ie[te cu via]a de acum pentru eternitate, nefiind

supus mor]ii suflete[ti [i celei ve[nice, chiar dac\ trebuie s\ guste

prin fire moartea vremelnic\. Aceea[i însemn\tate o au [i cuvin-

tele Domnului spuse Mariei, sora lui Laz\r: „Eu sunt învierea [i

via]a; cel ce crede în Mine, chiar dac\ va muri, va tr\i” (In 11, 25).

Aceast\ înviere duhovniceasc\ este neobservat\ de ochii sen-

zoriali [i nu poate fi în]eleas\ de mintea omeneasc\, dar devine

limpede [i „palpabil\” sufletului care o dobânde[te. În acest sens,

Sfântul Macarie cel Mare spune din experien]a sa duhovniceasc\:

„Când auzi c\ Hristos, coborând la iad, a eliberat sufletele robite

acolo, nu crede c\ acest lucru e departe de ceea ce se întâmpl\ în

prezent. În]elege: mormântul e inima; acolo sunt înmormântate [i

robite în bezn\ de nep\truns mintea [i gândurile tale. Domnul

vine la sufletele care r\cnesc la El din iad, adic\ din adâncimea inimii,

[i acolo (în adâncul ei) porunce[te mor]ii s\ sloboad\ sufletul în-

temni]at [i care-L roag\ pe El, Puternicul, întru a elibera, s\-l eli-

bereze. Apoi, d\râmând la o parte bolovanul greu care zace pe

suflet, deschide mormântul [i învie cu adev\rat sufletul omorât [i

îl scoate pe el, întemni]atul, la lumin\”.

Prima înviere se s\vâr[e[te, a[adar, prin mijlocul a dou\ taine:

Botezul [i Poc\in]a, iar unirea deplin\ cu Hristos [i împ\rt\[irea din

osp\]ul St\pânului se realizeaz\ prin Taina Euharistiei. Prin Sfântul

Botez, sufletul învie din mormântul necredin]ei [i al întunericului

mor]ii spirituale cauzat de p\catul originar, iar prin Poc\in]\, su-

fletul credinciosului învie din moartea adus\ lui de p\catele de

moarte sau de via]a trândav\, iubitoare de pl\ceri, de dup\ Botez. 
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Pe cei care au înviat din moartea sufleteasc\ i-a v\zut Sfântul

Ioan Teologul în descoperirea pe care i-a f\cut-o Dumnezeu: „{i

am v\zut tronuri [i celor ce [edeau pe ele li s-a dat s\ fac\ jude-

cat\. {i am v\zut sufletele celor t\ia]i pentru m\rturia lui Iisus [i

pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici

chipului ei, [i nu au primit semnul ei pe fruntea [i pe mâna lor. {i

ei au înviat [i au împ\r\]it cu Hristos mii de ani (...). Aceasta este

învierea cea dintâi” (Apoc. 20, 4-5), care const\ în învierea sufle-

tului din moartea lui prin credin]a în Domnul nostru Iisus Hristos,

prin sp\larea p\catelor în Botez [i intrarea într-o via]\ nou\, dup\

testamentul pe care ni l-a l\sat, [i în cur\]irea p\catelor f\cute dup\

Botez, prin Poc\in]\.

Tronurile sufletelor reprezint\ aici st\pânirea asupra patimilor,

asupra demonilor [i a tuturor r\ut\]ilor. Acestor suflete le este dat\

judecata, adic\ discern\mântul duhovnicesc prin care ei demasc\

p\catul, oricât ar fi el de acceptat sub aparen]e nevinovate; lor le

este dat\ judecata cu care vor judeca pe îngerii întunericului pen-

tru c\ nu s-au l\sat în[ela]i de ei [i i-au biruit înc\ din aceast\ lume.

Ei nu s-au închinat nici lui antihrist, nici prigonitorilor cre[tin\t\]ii

care îl prefigureaz\, persecutându-i pe cre[tini, ci împropriindu-[i

„mintea lui Hristos”, Îl exprim\ constant în chipul gândurilor [i ac-

]iunilor lor, neprecupe]indu-[i sângele pentru pecetluirea credin-

cio[iei lor în Domnul. Pentru ei nu exist\ moarte, iar desp\r]irea

sufletului de trup este o trecere din amara pribegie p\mânteasc\

în bucuria ve[nic\ [i odihn\. A doua moarte, adic\ osândirea defi-

nitiv\ la chinurile ve[nice ale iadului, nu are putere asupra celor

învia]i cu prima înviere, c\ci aceast\ demnitate de preo]i ai lui

Dumnezeu, în Duhul Sfânt, nu poate fi întrerupt\ de desp\r]irea

sufletului de trup38.

Atunci când se vor sfâr[i „miile de ani”, când se vor împlini

timpurile [i se va coace rodul cuvânt\tor al p\mântului, va avea loc

învierea a doua, învierea trupurilor. Atunci, fericirea drep]ilor în-

via]i spiritual la prima înviere se va definitiva, dup\ cum se va defi-

nitiva, tot atunci, [i moartea p\c\to[ilor care au pierdut prima înviere,

nu prin aneantizare, ci printr-o existen]\ ve[nic\ nefericit\. 

38 Ibidem, pp. 47-48.
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II. Eshatologia general\. Transfigurare datorit\ învierii 
lui Hristos, iar nu aneantizare nihilist\

1. Învierea tuturor oamenilor la sfâr[itul 
chipului actual al lumii

Sfântul Apostol Pavel arat\ foarte clar scopul învierii Mântuito-

rului: „Hristos a înviat din mor]i, fiind încep\tur\ (a învierii) celor

adormi]i” (I Cor. 15, 20).

Învierea mor]ilor (gr. anevstasi" twvn nekrwvn; lat. resurrectio

mortuorum) este doctrina formulat\ în Simbolul niceo-constanti-

nopolitan ca o f\g\duin]\ [i o a[teptare: „A[tept învierea mor]ilor

[i via]a veacului ce va s\ vin\”.

Prima concluzie care se desprinde din adev\rul Învierii este

aceea c\ va veni o zi în care to]i oamenii vor învia. Pozi]ia gene-

ral\ a Noului Testament este c\ Învierea lui Hristos atrage dup\

sine învierea tuturor credincio[ilor: „Eu sunt învierea [i via]a; cel

ce crede în Mine, chiar dac\ va muri, va tr\i” (In 11, 25). Mân-

tuitorul a comb\tut scepticismul saducheilor în privin]a aceasta cu

un argument din Scriptur\ (Mt. 22, 31-32) [i a vorbit de mai multe

ori despre învierea credincio[ilor în ziua cea de apoi (In 6, 39-40,

44, 54). Saducheii s-au sup\rat pentru c\ Apostolii „înva]\ poporul

[i vestesc întru Iisus învierea din mor]i”, dar ei r\spund ferm în

fa]a persecutorilor c\ fac aceasta în numele Celui r\stignit [i înviat

(Fp. 4, 2-10). Sfântul Apostol Pavel spune, mai departe, „c\ de vreme

ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om [i învierea mor-

]ilor. C\ci, precum în Adam to]i mor, a[a [i în Hristos to]i vor învia”

(I Cor. 15, 21-22). 

Prin urmare, învierea credincio[ilor decurge din învierea Mân-

tuitorului lor, dar aceasta nu exclude învierea general\, a tuturor

oamenilor, ci, dimpotriv\, o presupune, c\ci învierea este sensul

crea]iei39. Înv\]\tura clar\ a Noului Testament este c\ to]i vor în-

via, dar fiecare în starea pentru care s-a preg\tit, spre via]\ fericit\

sau spre osând\ ve[nic\: „{i vor ie[i cei ce au f\cut cele bune, spre

învierea vie]ii, iar cei ce au f\cut cele rele spre învierea osândirii”

(In 5, 29).

39 Isabelle Chareire, La résurrection de morts, Les Éditions de l’Atelier / Éditions

Ouvrières, Paris, 1999, p. 77.
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În teologia patristic\, învierea mor]ilor este mai degrab\ o con-

cluzie a Întrup\rii [i Învierii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

În virtutea consubstan]ialit\]ii omului cu firea omeneasc\ a Logo-

sului întrupat, aceasta particip\ la toate actele lui Hristos: „Dumnezeu

Tat\l, prin învierea lui Iisus Hristos din mor]i, ne-a n\scut din nou,

spre n\dejde vie” (I Pt. 1, 3). Sfântul Grigorie de Nazianz vorbe[te

de un raport de reciprocitate între Dumnezeu [i om în actele lui Hris-

tos: „Ieri m-am îngropat împreun\ cu Tine, Hristoase; ast\zi m\

ridic împreun\ cu Tine, Cel ce ai înviat. R\stignitu-m-am ieri îm-

preun\ cu Tine; Însu]i împreun\ m\ pream\re[te, Mântuitorule,

întru împ\r\]ia Ta”40.

Învierea trupului din moarte este un har al înnoirii firii noastre

[i are ca surs\ puterea care iradiaz\ din trupul înviat al lui Hristos.

Prin înviere, Hristos a înnoit firea noastr\, ar\tând posibilitatea ne-

stric\ciunii în crea]ie, chiar dup\ c\dere, c\ci scopul crea]iei este

des\vâr[irea ei prin har.

Prin înv\]\tura despre învierea mor]ilor, cre[tinismul pune în

valoare ideea c\ moartea nu este o pierdere sau o aneantizare a per-

soanei [i personalit\]ii omului, ci o trecere spre o existen]\ unit\

cu Dumnezeu în ve[nicie. În acest sens, condi]ia natural\ a trupului

se p\streaz\, iar corup]ia în sens de disolu]ie dispare. Trupul r\mâne

ca substan]\ material\, dar func]iile lui exercitate de sim]uri sunt

covâr[ite de facult\]ile sufletului. De asemenea, sufletul exist\ ca

substan]\ diferit\ [i este nemuritor, dar el particip\ la slava lui Dum-

nezeu, împreun\ cu trupul, care este absorbit de sufletul spiritua-

lizat, iar acesta este covâr[it de energiile divine necreate41.

Când vom învia, vom avea un trup duhovnicesc, care nu va

mai fi supus mor]ii [i nici p\catului care a cauzat-o42. „A[a este în-

vierea mor]ilor: Se seam\n\ (trupul) întru stric\ciune, înviaz\ întru

nestric\ciune; se seam\n\ întru necinste, înviaz\ întru slav\; se sea-

m\n\ întru sl\biciune, înviaz\ întru putere; se seam\n\ trup firesc,

înviaz\ trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 42-44)

40 Pr. prof. dr. Ion Bria, Dic]ionar de teologie ortodox\, EIBMBOR, edi]ia a II-a,

rev\zut\ [i completat\, Bucure[ti, 1994, p. 223.
41 Ibidem, p. 224.
42 Pr. Gheorghe N. B\lana, Despre învierea trupurilor [i natura lor dup\ înviere,

în „Studii Teologice”, anul IX (1957), nr. 5-6, pp. 371-372.
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Dar doctrina despre învierea mor]ilor nu se bazeaz\ pe o idee

vag\ despre nemurire, ci pe f\g\duin]a [i a[teptarea celei de a doua

veniri a Domnului. De aceea, Învierea [i Parusia nu se pot disocia:

„Acest Iisus, Care S-a în\l]at de la voi la cer, astfel va [i veni, pre-

cum L-a]i v\zut mergând la cer” (Fp. 1, 11).

2. Sfâr[itul lumii, învierea cea de ob[te, a doua Venire 
a Domnului [i Judecata universal\ (Parusia) 

Parusia sau a doua Venire a Domnului Hristos întru slav\, s\

judece viii [i mor]ii [i s\ instaureze Împ\r\]ia drept\]ii [i a p\cii

eterne, este unul din adev\rurile fundamentale ale înv\]\turii cre[-

tine, cuprins în „Crez” prin dou\ articole: „{i iar\[i va s\ vin\ cu

slav\, s\ judece viii [i mor]ii, a C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it”

[i „A[tept învierea mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ vin\”.

Dumnezeu nu a creat lumea pentru ca s\ o lase ve[nic într-o

form\ relativ\ sau chiar degradant\, dup\ c\derea omului în p\cat,

ci ca s\ o restaureze [i s\ o des\vâr[easc\. „El nu a creat pe oa-

meni, ca s\-i des\vâr[easc\ numai pe unul câte unul, trecându-i prin

moarte, [i numai în sufletul lor, ci pe to]i împreun\ [i în fiin]a lor

întreag\, deci [i trupul legat de cadrul lumii. Numai a[a va fi de-

s\vâr[it omul ca om. În aceasta va consta împlinirea ultim\ a sco-

pului unirii intime a Fiului lui Dumnezeu cu lumea prin întrupa-

rea [i prin învierea Sa cu trupul, ca parte a lumii. Numai ducând-o

la des\vâr[ire, Dumnezeu împline[te planul cre\rii lumii [i al în-

dumnezeirii ei în Hristos, dup\ ce, prin ajutorul dat de El, s-a

împlinit în forma actual\ a ei tot ce se putea împlini pe p\mânt

pentru a face str\vezii în ea ra]iunile ei divine.”43

A doua Venire a Fiului lui Dumnezeu în slava Sa reprezint\

punctul culminant al lucr\rii Lui în lume, având drept scop final

„des\vâr[irea lumii trecute prin sfâr[itul formei actuale a ei; a doua

Venire a lui Hristos, învierea general\ a mor]ilor [i schimbarea tru-

purilor celor de pe p\mânt; judecata universal\ din urm\; via]a ve[-

nic\ întru fericire sau nefericire”44.

Textele din Sfânta Scriptur\ cu privire la evenimentele care vor

avea loc la sfâr[itul istoriei lumii sunt multe, între ele existând o

43 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. III, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1978, p. 351.
44 Ibidem, p. 353.
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strâns\ corela]ie, [i numai privite în ansamblu ne dau o imagine

luminoas\ în aceast\ privin]\.

Despre a doua Venire a Sa vorbe[te, mai întâi, Însu[i Mântui-
torul Hristos [i, apoi, Sfin]ii Apostoli în predica [i în scrierile lor.
„De cel ce se va ru[ina de Mine – zice Mântuitorul – [i de cuvin-
tele Mele, în neamul acesta desfrânat [i p\c\tos, [i Fiul Omului Se
va ru[ina de el, când va veni întru slava Tat\lui S\u cu sfin]ii îngeri”
(Mc. 8, 38). Tot Mântuitorul arat\ c\ „Venirea Fiului Omului” va fi
„pe norii cerului, cu putere [i slav\ mult\”, când toate neamurile,
v\zându-L, vor plânge (Mt. 24, 30) „[i se vor jeli” (Apoc. 1, 7). 

Parusia va fi o apari]ie observat\ de oameni, pentru c\ venirea
Lui va fi trâmbi]at\ de îngeri: „{i va trimite pe îngerii S\i, cu sunet
mare de trâmbi]\, [i vor aduna pe cei ale[i ai Lui din cele patru
vânturi, de la marginile cerurilor pân\ la celelalte margini” (Mt.
24, 31; I Cor. 15, 52; I Tes. 4, 16). De aceea, cre[tinii nu trebuie s\
se lase am\gi]i de hristo[ii [i proorocii mincino[i, care nu vor în-
târzia s\ apar\, c\utând s\-i am\geasc\ pe cei ale[i chiar [i prin semne
sau minuni false (Mt. 24, 24-26; Lc. 17, 23). Mântuitorul precizeaz\
c\ Venirea Sa va fi un act extraordinar [i universal, s\vâr[it în v\zul
întregii lumi, fiindc\ va fi „ca un fulger” care se arat\ de la un cap\t
la altul al p\mântului, luminând totul (Mt. 24, 27; Lc. 17, 24).

În ce prive[te timpul sau data la care va veni Fiul Omului, Mân-
tuitorul r\spunde ferm Ucenicilor: „Iar de ziua [i de ceasul acela
nimeni nu [tie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat\l”
(Mt. 24, 36) [i c\ ziua Domnului va veni prin surprindere, „ca un
fur noaptea” (Mt. 24, 43; Lc. 12, 39; I Tes. 5, 2; II Pt. 3, 10). „Mân-
tuitorul le-a f\cut ucenicilor aceste preciz\ri pentru ca, pe de-o
parte, s\ nu se lase am\gi]i de hristo[ii [i proorocii mincino[i, iar
pe de alta, s\ fie preg\ti]i în tot momentul, pentru c\ nimeni nu [tie
când vine sfâr[itul s\u, nicidecum al Venirii Lui”45. Când Mântui-
torul îi îndeamn\ pe ucenici: „Priveghea]i deci, c\ nu [ti]i în care
zi vine Domnul vostru” (Mt. 24, 42; 25, 13), El [tie c\ ucenicii nu
vor ajunge s\ vad\ ziua celei de a doua Veniri, dar le d\ acest în-
demn pentru c\ are în vedere „eshatologia individual\”, adic\ tre-
cerea la cele ve[nice a fiec\ruia în parte, când, desigur, dac\ s-a
preg\tit în via]a sa, se va întâlni cu Hristos la Judecata particular\,
a sufletului dup\ moarte. Numai a[a se explic\ de ce Mântuitorul

45 Pr. dr. Ioan Mircea, A doua Venire a Domnului, Parusia, în vol. Îndrum\ri

misionare, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986, p. 910.
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d\ diferite exemple, asem\nând Venirea Lui cu sfâr[itul fiec\ruia,
care vine când nimeni nu se a[teapt\, ca potopul în vremea lui
Noe [i ca furul noaptea.

Când Mântuitorul a spus ucenicilor S\i c\ sunt unii dintre ei

„care nu vor gusta moartea pân\ ce nu vor vedea pe Fiul Omului,

venind întru Împ\r\]ia Sa” (Mt. 16, 28), El îi asigur\ nu în sensul

c\ vor vedea cu ochii lor trupe[ti Parusia, ci c\ unii dintre ei vor

tr\i [i vor vedea cum Fiul Omului va veni [i Se va manifesta în

toat\ puterea Sa în sânul Bisericii, care, a[a cum vom vedea mai

departe, este începutul Împ\r\]iei lui Dumnezeu. De altfel, în acest

sens avea s\-i încredin]eze Hristos pe Apostoli, dup\ Înviere: „{i iat\,

Eu cu voi sunt în toate zilele, pân\ la sfâr[itul veacurilor” (Mt. 28, 20). 

În paralel cu îndemnurile pe care le face în leg\tur\ cu venirea

Sa întru slav\, Mântuitorul profe]e[te [i un mare eveniment care

va avea loc chiar sub ochii lor. Este vorba de distrugerea cet\]ii Ie-

rusalimului [i nimicirea statului necredincios al iudeilor, care avea

s\ se întâmple, întocmai cum prevestise El, în anul 70 d.Hr. Dar re-

latarea profetic\ a d\râm\rii Ierusalimului în acela[i timp cu înv\-

]\turile despre sfâr[itul lumii nu este o simpl\ coinciden]\. Iisus le

vorbe[te ucenicilor despre cele dou\ evenimente aproape simultan

[i pentru a le oferi o imagine plastic\, o icoan\ palid\ a celor ce se

vor petrece la sfâr[itul chipului actual al acestei lumi. Distrugerea

Ierusalimului constituie dovada faptului c\ Hristos va veni cu pu-

tere în Împ\r\]ia Sa [i c\ acest eveniment a reprezentat judecata

particular\ asupra Ierusalimului. „Faptul c\ d\râmarea Ierusalimului

a fost considerat\ ca o venire a Domnului întru putere [i ca jude-

cata lui particular\ accentueaz\ grija deosebit\ a Mântuitorului

pentru ucenicii Lui, de atunci [i de totdeauna, pentru cre[tini de-a

lungul veacurilor, de a se îngriji fiecare de sfâr[itul s\u.”46

Pe lâng\ îndemnurile directe de a priveghea asupra felului

vie]uirii lor, Mântuitorul a dat ucenicilor S\i [i nou\ o serie de

parabole a[a-zise „eshatologice”, în leg\tur\ cu sfâr[itul fiec\ruia

[i sfâr[itul lumii. Dintre parabolele cu caracter eshatologic men]io-

n\m: parabola despre furul care vine noaptea s\ prade; parabola

despre sluga credincioas\ (Mt. 24, 43-51 [i paralelele); parabola

celor zece fecioare [i cea a talan]ilor (Mt. 25, 1-31); parabola cu

s\mân]a din ]arin\ (Mt. 13, 24-30) [i altele.

46 Ibidem, p. 911.
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Aceste parabole au un caracter unitar, fapt care înt\re[te [i cla-

rific\ mai bine problema eshatologic\, împotriva tuturor doctri-

nelor ereziarhe47. Scriitorul cre[tin din secolul al III-lea Origen,

tâlcuind aceste parabole, trage concluzia c\ este vorba de îndem-

nul adresat de Mântuitorul la preg\tirea personal\ a fiec\ruia în

vederea „parusiei particulare”, la sfâr[itul vie]ii fiec\ruia, dar [i

pentru a întâmpina cum se cuvine „Parusia cea mare”. El arat\ c\

„peste fiecare din noi vine ziua Domnului «ca un fur». Pentru aceasta,

se cuvine s\ veghem: fie «seara», adic\ în tinere]e, fie «în miezul

nop]ii», adic\ în mijlocul vie]ii noastre, fie «la cântatul coco[ilor»,

adic\ la b\trâne]e, fie «diminea]a», adic\ la adânci b\trâne]i”48.

Pentru ca s\ înl\ture concep]ia iudaic\ despre o împ\r\]ie p\-

mânteasc\ a lui Israel prin venirea lui Mesia, adânc înr\d\cinat\

în mintea Apostolilor, dar [i a primilor cre[tini (Mt. 20, 21; 21, 5),

Mântuitorul arat\ c\ Parusia va fi precedat\ de anumite semne, din

împlinirea c\rora vom putea în]elege c\ ea este aproape. Domnul

Hristos, înainte de a-{i încheia misiunea Sa p\mânteasc\, trebuia

s\-{i educe ucenicii în a[a fel, încât atât ei, cât [i urma[ii lor peste

veacuri s\ fie convin[i c\ Iisus Hristos nu este un Mesia na]ional-

politic, ci un Mesia-Împ\rat peste sufletele oamenilor, Care Se va

întoarce s\ des\vâr[easc\ opera început\, la o alt\ „plinire a vremii”

(Gal. 4, 4), atunci când „seceri[ul” va fi copt (Mt. 13, 30).

Evenimentul ultim al istoriei omenirii nu va avea loc la întâm-

plare. El necesit\ o maturizare moral-spiritual\ a lumii, un progres

al ei, o ascensiune spre cele mai înalte culmi ale binelui, în ve-

derea întâmpin\rii cu cât mai mult\ vrednicie, de c\tre întreaga

omenire, a Împ\ratului ei. Acest moment este a[teptat cu înfrigu-

rare nu numai de cre[tinii vie]uitori, ci [i de sfin]i, pentru ca, prin

învierea trupurilor la Parusie, spre judecata final\, s\ ajung\ a tr\i

din plin comuniunea lor cu Dumnezeu49. 

A[adar, Mântuitorul a l\sat data [i circumstan]ele revenirii Sale

pline de slav\ într-un mister de nep\truns. Ceea ce El a voit s\ ne

descopere cu anticipa]ie au fost doar unele indica]ii generale cu

privire la câteva dintre semnele premerg\toare celei de a doua

Veniri a Sale. Unele dintre aceste semne sunt anterioare, iar altele

47 Pr. Petre Chiricu]\, Parusia sau a doua Venire, Bucure[ti, 1935, p. 26.
48 Ibidem, p. 28.
49 I. Mircea, op. cit., p. 913.
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sunt concomitente. Dintre semnele anterioare men]ion\m: predi-

carea Evangheliei la toate popoarele (Mt. 24, 14); apari]ia unor

prooroci, taumaturgi [i hristo[i mincino[i (Mt. 24, 24); înmul]irea

f\r\delegii [i r\cirea iubirii fr\]e[ti între cre[tini (Mt. 24, 10-12) [i

altele. Semnele concomitente ar fi: întunecarea soarelui, c\derea a[-

trilor, perturb\ri grave în legile naturii (Mt. 24, 7, 29), ar\tarea pe

cer a „semnului Fiului Omului” (Mt. 24, 30), adic\ a Sfintei Cruci50.

La acestea, Sfântul Apostol Pavel, dup\ revela]ia pe care a pri-

mit-o, adaug\: convertirea poporului evreu (Rom. 11, 25-26), lep\-

darea de credin]\ sau apostazia cvasigeneral\ (II Tes. 2, 3) [i activi-

tatea desf\[urat\ de un personaj sinistru numit „omul p\catului”,

„fiul pierz\rii”, „cel f\r\ de lege”, „potrivnicul”, care va s\vâr[i minuni

false, se va instala în fruntea Bisericii [i se va da pe sine însu[i drept

Dumnezeu suprem, cerând credincio[ilor adorare (II Tes. 2, 3-10).

Acest personaj, desemnat îndeob[te ca „Antihrist”, este considerat

de mul]i comentatori ca fiind o persoan\ din afara Bisericii [i os-

til\ ei. Putem observa îns\, din epistolele Sfântului Evanghelist Ioan,

c\ numele de „antihrist” este dat doche]ilor, cerintienilor [i nico-

lai]ilor – eretici de la finele veacului apostolic – [i, în general, tu-

turor celor care neag\ dumnezeirea lui Iisus Hristos (I In 2, 18, 22;

4, 3; II In 7). Al]i comentatori identific\ acest personaj cu cel descris

simbolic în Apocalipsa 20, 7-10, dar stilul acestei scrieri biblice este

cu totul simbolic [i nu îng\duie nicidecum o interpretare literal\51.

Apari]ia multor hristo[i [i prooroci mincino[i în decursul

istoriei, luptând împotriva Bisericii lui Hristos (Mt. 7, 15; 24, 5; II Pt.

2, 1; I In 2, 22; 4, 3; II In 7), poate fi numit\ la modul general

ac]iunea lui Antihrist. To]i ace[tia care au luptat [i se vor împotrivi

în continuare credin]ei în mântuirea adus\ de Iisus Hristos sau

vor înv\]a gre[it despre aceasta pot fi numi]i, într-un sens mai

larg, antihri[ti. Cu toate acestea, Sfântul Ioan Damaschin spune:

„În sens propriu [i special, antihrist se nume[te acela care vine la

sfâr[itul veacului”52.

50 Pr. prof. Dionisie Stamatoiu, Epistola a doua c\tre Tesaloniceni: introdu-

cere, tratare [i comentariu, teologia [i actualitatea epistolei, lucrare de doctorat,

în „Teologie [i Via]\”, anul V (1995), nr. 4-6, p. 107.
51 Ibidem, p. 108.
52 Este interesant s\ cunoa[tem pozi]ia clar\ a Sfântului Ioan Damaschin cu privire

la Antihrist (nu în întregime acceptat\ de unii exege]i moderni), cu atât mai mult

cu cât Dogmatica sa reprezint\ sinteza teologiei patristice: „Trebuie îns\, mai întâi,



76 Teologie [i Via]\

„Apostolul neamurilor” vorbe[te de „taina f\r\delegii” care se

lucreaz\ neîncetat (II Tes. 2, 7), dup\ cum [i Mântuitorul Însu[i a

vorbit despre „înmul]irea f\r\delegii” din pricina c\reia iubirea

multora se va r\ci (Mt. 24, 12). Prin f\r\delege se în]elege împotri-

virea fa]\ de legea divin\, prin urmare, p\catul. Taina f\r\delegii

52 s\ se propov\duiasc\ Evanghelia la toate neamurile, dup\ cum spune Domnul.

{i atunci va veni spre mustrarea iudeilor potrivnici lui Dumnezeu. Domnul le-a spus

lor: «Eu am venit în numele Tat\lui Meu [i nu M\ primi]i; vine altul în numele lui

[i pe acela îl ve]i primi» iar Apostolul: «Pentru aceea, pentru c\ n-au primit dra-

gostea adev\rului ca s\ se mântuiasc\, va trimite lor Dumnezeu lucrarea în[el\-

ciunii, ca s\ cread\ minciunii, pentru a fi osândi]i to]i aceia care n-au crezut ade-

v\rului, ci le-a pl\cut nedreptatea». A[adar, iudeii n-au primit pe Domnul Iisus

Hristos [i Dumnezeu, dar vor primi pe în[el\tor, pe cel ce se nume[te pe sine Dum-

nezeu. C\ se va numi pe sine însu[i Dumnezeu, îl înva]\ îngerul pe Daniel, spunând

a[a: «Nu va ]ine seama de Dumnezeul p\rin]ilor lui». Iar Apostolul spune: «S\ nu

v\ am\geasc\ pe voi nici într-un chip, c\ va veni mai întâi lep\darea de credin]\ [i

se va ar\ta omul p\catului, fiul pierz\rii, potrivnicul, care se înal]\ mai presus de

tot ce se nume[te Dumnezeu sau e f\cut pentru închinare, a[a încât s\ [ad\ el în

Biserica lui Dumnezeu, ar\tându-se pe sine însu[i cum c\ ar fi Dumnezeu». Când

spune Apostolul «în Biserica lui Dumnezeu», nu vorbe[te de Biserica noastr\, ci de

cea veche, cea iudaic\. C\ci Antihrist nu va veni la noi, ci la iudei. Nu va veni pentru

Hristos, ci contra lui Hristos; pentru acest motiv se [i nume[te «antihrist». Trebuie

mai întâi s\ se predice Evanghelia la toate neamurile «{i atunci se va ar\ta cel f\r\

de lege, a c\rui venire va fi cu lucrarea satanei, cu toat\ puterea [i cu semne [i

cu minuni mincinoase, cu toat\ am\girea nedrept\]ii la cei care pier, pe care Dom-

nul îl va omorî cu cuvântul gurii Sale [i-l va pierde cu venirea ar\t\rii Sale». Deci

nu însu[i diavolul se face om, a[a cum S-a înomenit Domnul – s\ nu fie! –, ci se na[te

om din desfrânare [i prime[te toat\ energia lui satan. C\ci Dumnezeu, cunos-

când mai dinainte toat\ perversitatea voin]ei lui, pe care o va avea, îng\duie ca

s\ locuiasc\ diavolul în el. Se na[te deci din desfrânare, dup\ cum am spus, este

crescut în ascuns [i pe nea[teptate se r\scoal\, se împotrive[te [i împ\r\]e[te. La

începutul împ\r\]iei lui, dar mai degrab\ a tiraniei lui, ia chipul sfin]eniei, dar

când ajunge st\pânitor persecut\ Biserica lui Dumnezeu [i-[i face cunoscut\ toat\

r\utatea lui. Va veni cu «semne [i minuni mincinoase», în[el\toare [i nu adev\rate

[i pe cei care au slab\ [i neînt\rit\ temelia min]ii îi va în[ela [i-i va desp\r]i de

Dumnezeu cel viu, încât «s\ se sminteasc\ de va fi cu putin]\ [i cei ale[i». Vor fi

trimi[i Enoh [i Ilie Tesviteanul [i «vor întoarce inima p\rin]ilor c\tre copii», adic\

sinagoga c\tre Domnul nostru Iisus Hristos [i c\tre predica Apostolilor, dar ei

vor fi omorâ]i de Antihrist. {i va veni Domnul din cer, în chipul în care Sfin]ii

Apostoli L-au v\zut mergând la cer, Dumnezeu des\vâr[it [i om des\vâr[it, cu

slav\ [i putere [i va omorî pe omul f\r\delegii [i pe fiul pierz\rii cu Duhul gurii

Lui. A[adar, nimeni s\ nu a[tepte pe Domnul de pe p\mânt, ci din cer, dup\ cum

El Însu[i ne-a dat încredin]are” (Sf. Ioan Damaschin, op. cit., pp. 201-202).

s\ se propov\duiasc\ Evanghelia la toate neamurile, dup\ cum spune Domnul.

{i atunci va veni spre mustrarea iudeilor potrivnici lui Dumnezeu. Domnul le-a spus

lor: «Eu am venit în numele Tat\lui Meu [i nu M\ primi]i; vine altul în numele lui

[i pe acela îl ve]i primi», iar Apostolul: «Pentru aceea, pentru c\ n-au primit dra-

gostea adev\rului ca s\ se mântuiasc\, va trimite lor Dumnezeu lucrarea în[el\-

ciunii, ca s\ cread\ minciunii, pentru a fi osândi]i to]i aceia care n-au crezut ade-

v\rului, ci le-a pl\cut nedreptatea». A[adar, iudeii n-au primit pe Domnul Iisus

Hristos [i Dumnezeu, dar vor primi pe în[el\tor, pe cel ce se nume[te pe sine Dum-

nezeu. C\ se va numi pe sine însu[i Dumnezeu, îl înva]\ îngerul pe Daniel, spunând

a[a: «Nu va ]ine seama de Dumnezeul p\rin]ilor lui». Iar Apostolul spune: «S\ nu

v\ am\geasc\ pe voi nici într-un chip, c\ va veni mai întâi lep\darea de credin]\ [i

se va ar\ta omul p\catului, fiul pierz\rii, potrivnicul, care se înal]\ mai presus de

tot ce se nume[te Dumnezeu sau e f\cut pentru închinare, a[a încât s\ [ad\ el în

Biserica lui Dumnezeu, ar\tându-se pe sine însu[i cum c\ ar fi Dumnezeu». Când

spune Apostolul «în Biserica lui Dumnezeu», nu vorbe[te de Biserica noastr\, ci de

cea veche, cea iudaic\. C\ci Antihrist nu va veni la noi, ci la iudei. Nu va veni pentru

Hristos, ci contra lui Hristos; pentru acest motiv se [i nume[te «antihrist». Trebuie

mai întâi s\ se predice Evanghelia la toate neamurile: «{i atunci se va ar\ta cel f\r\

de lege, a c\rui venire va fi cu lucrarea satanei, cu toat\ puterea [i cu semne [i

cu minuni mincinoase, cu toat\ am\girea nedrept\]ii la cei care pier, pe care Dom-

nul îl va omorî cu cuvântul gurii Sale [i-l va pierde cu venirea ar\t\rii Sale». Deci

nu însu[i diavolul se face om, a[a cum S-a înomenit Domnul – s\ nu fie! –, ci se na[te

om din desfrânare [i prime[te toat\ energia lui satan. C\ci Dumnezeu, cunoscând

mai dinainte toat\ perversitatea voin]ei lui, pe care o va avea, îng\duie ca s\ lo-

cuiasc\ diavolul în el. Se na[te deci din desfrânare, dup\ cum am spus, este cres-

cut în ascuns [i pe nea[teptate se r\scoal\, se împotrive[te [i împ\r\]e[te. La în-

ceputul împ\r\]iei lui, dar mai degrab\ a tiraniei lui, ia chipul sfin]eniei, dar când

ajunge st\pânitor persecut\ Biserica lui Dumnezeu [i-[i face cunoscut\ toat\ r\uta-

tea lui. Va veni cu «semne [i minuni mincinoase», în[el\toare [i nu adev\rate, [i pe

cei care au slab\ [i neînt\rit\ temelia min]ii îi va în[ela [i-i va desp\r]i de Dum-

nezeu cel viu, încât «s\ se sminteasc\ de va fi cu putin]\ [i cei ale[i». Vor fi trimi[i

Enoh [i Ilie Tesviteanul [i «vor întoarce inima p\rin]ilor c\tre copii», adic\ sinago-

ga c\tre Domnul nostru Iisus Hristos [i c\tre predica Apostolilor, dar ei vor fi

omorâ]i de Antihrist. {i va veni Domnul din cer, în chipul în care Sfin]ii Apostoli

L-au v\zut mergând la cer, Dumnezeu des\vâr[it [i om des\vâr[it, cu slav\ [i pu-

tere [i va omorî pe omul f\r\delegii [i pe fiul pierz\rii cu Duhul gurii Lui. A[adar,

nimeni s\ nu a[tepte pe Domnul de pe p\mânt, ci din cer, dup\ cum El Însu[i

ne-a dat încredin]are” (Sf. Ioan Damaschin, op. cit., pp. 201-202).
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care se lucreaz\ în lume este p\catul, influen]a diavolului care ac-

]ioneaz\ prin ispitele sale [i d\ na[tere la tot felul de p\cate. Este

numit\ „tain\”, pentru c\ lucreaz\ în chip tainic, ascuns [i de cei

mai mul]i nesesizat\, [i se afl\, potrivit limbajului paulin, în opo-

zi]ie cu „taina dreptei credin]e” (I Tim. 3, 16). Antihristul, care va

ap\rea în lume la sfâr[itul veacurilor, va fi tot o ac]iune mai puter-

nic\ a lui Satan, care va lucra printr-o puternic\ personalitate reli-

gioas\ [i va am\gi pe mul]i. Ceea ce se împotrive[te influen]elor

lui Satan [i care acum se opune ac]iunilor lui Antihrist – dup\

opinia exege]ilor – este opera predicatorilor cre[tini [i a tuturor

cre[tinilor ce urmeaz\ modul de vie]uire în Hristos53.

Parusia va fi, prin urmare, precedat\ de anumite semne pre-

vestitoare, pe care Mântuitorul le compar\ cu ml\di]a verde care

veste[te c\ vara este aproape (Mt. 24, 32-33) [i le nume[te „înce-

putul durerilor” (Mt. 24, 8). Cu toate acestea, data Parusiei r\mâne

absolut necunoscut\ [i nimic nu impune ca ea s\ urmeze imediat

semnele indicate. Din felul cum sunt anun]ate în textele biblice,

rezult\ c\ toate aceste semne se vor ar\ta înainte de Parusia Dom-

nului Hristos [i de înnoirea lumii, dar nici unul dintre ele nu are

caracterul unui pronostic precis, sigur [i indiscutabil54.

A doua venire a Domnului, înnoirea întregii crea]ii, învierea

mor]ilor [i Judecata universal\ se vor petrece într-o succesiune

extrem de rapid\ sau aproape simultan. La Parusie, drep]ii vor în-

tâmpina pe Domnul în v\zduh, „întru porunc\” [i „cu sfin]ii îngeri”

(Mt. 26, 27; I Tes. 4, 16-17). Domnul Se va coborî pe norii cerului,

cu putere [i cu slav\ mult\, înconjurat de îngeri, cu acela[i trup cu

care S-a în\l]at la cer: „Acest Iisus, Care S-a în\l]at de la voi la cer,

astfel va [i veni, precum L-a]i v\zut mergând la cer” (Fp. 1, 11).

Despre învierea mor]ilor, Sfânta Scriptur\ spune c\ Însu[i Dom-

nul „va trimite pe îngerii S\i cu sunet mare de trâmbi]\ [i vor aduna

pe cei ale[i (trupurile lor) ai Lui din cele patru vânturi” (Mt. 24, 31) [i

întru porunc\, la glasul Arhanghelului [i întru trâmbi]a lui Dumnezeu,

„Se va pogorî (Hristos) din cer [i cei mor]i întru Hristos vor învia

întâi. Dup\ aceea, noi cei vii (drep]ii), care vom fi r\mas, vom fi

r\pi]i împreun\ cu ei în nori (cu drep]ii învia]i), ca s\ întâmpin\m

53 D. Stamatoiu, op. cit., p. 109.
54 Prof. dr. Nicolae I. Nicolaescu, Venirea a doua a Domnului. Împ\r\]ia de o

mie de ani, în „Studii Teologice”, anul XXIV (1972), nr. 1-2, pp. 15-16.
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pe Domnul în v\zduh [i a[a pururea vom fi cu Domnul” (I Tes. 4,

16-17)55.

Învierea mor]ilor va avea caracter universal, fiind profe]it\ [i

prefigurat\ de proorocul Iezechiel prin acel câmp imens de oase

care au înviat, potrivit viziunii sale (Iezec. 37, 1-6). Sfântul Apostol

Pavel fundamenteaz\ universalitatea învierii mor]ilor pe învierea

Mântuitorului Hristos, care, de asemenea, are caracter universal

(Rom. 6, 4; I Tim. 2, 4). Învierea mor]ilor este condi]ionat\ [i garan-

tat\ de învierea Mântuitorului, pentru c\: „Dac\ mor]ii nu înviaz\,

nici Hristos n-a înviat, iar dac\ Hristos n-a înviat, zadarnic\ este

credin]a voastr\” (I Cor. 15, 16-17).

„Învierea trupurilor, adic\ refacerea unit\]ii trupului [i sufletului

pentru a primi astfel r\splata definitiv\ [i intrarea vie]ii corporale în

slava cereasc\, este efectul învierii lui Hristos. Teologia oriental\

(ortodox\) a insistat asupra învierii [i pentru a p\stra unitatea fiin]ei

umane contra dualismului trup-suflet, ca [i contra ideii de eterni-

tate [i de necesitate a materiei, în starea ei de creatur\.”56

În textul de la I Tesaloniceni 4, 16-17 se spune c\ odat\ cu ve-

nirea Domnului din cer „vor învia întâi cei mor]i în Hristos”, iar la

I Corinteni 15, 52-53 se arat\ modul în care vor învia: „Deodat\,

într-o clipeal\ de ochi, la trâmbi]a cea de apoi. C\ci trâmbi]a va suna

[i mor]ii vor învia nestric\cio[i, iar noi (cei vii) ne vom schimba”.

Corelând aceste texte cu cel de la I Corinteni 15, 23: „Va învia

fiecare în rândul cetei sale”, neoprotestan]ii mileni[ti încearc\ s\

sus]in\ erezia lor c\ vor învia întâi „cei ale[i”, cu o mie de ani îna-

intea p\c\to[ilor. În aceste texte îns\, Apostolul nu vorbe[te numai

despre înviere, ci [i despre slava [i cinstea de care se vor împ\r-

t\[i cei credincio[i. Din capitolul al 15-lea al Epistolei I Corinteni

reiese clar c\ de înviere se vor bucura to]i oamenii, dar de slav\,

str\lucire [i cinste numai cei drep]i. Cu alte cuvinte, de înviere [i

nestric\ciune to]i se vor învrednici, dar vor intra apoi „fiecare în

rândul cetei sale”, adic\ cei drep]i în fericire ve[nic\, iar cei p\c\-

to[i în osând\ ve[nic\. „Cei mor]i în Hristos” îi reprezint\ pe to]i

cei drep]i, care nu numai în via]\, ci [i dup\ moarte, pân\ la Parusie,

sunt în comuniune cu Mântuitorul. Nu este o distan]\ de timp, ci

55 I. Mircea, op. cit., p. 924.
56 Pr. prof. dr. Ioan Bria, Înv\]\tura ortodox\ despre via]a viitoare, în „Orto-

doxia”, anul XXXVI (1984), nr. 1, p. 18.
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de „loc” sau „stare” [i de „clip\”, de moment. Expresia „vor învia

întâi” este pus\ în compara]ie cu cei vii, care „într-o clip\” se vor

schimba în trupuri nestric\cioase, dup\ învierea celor mor]i, in-

diferent de starea lor moral\57. De altfel, Mântuitorul arat\ foarte clar

simultaneitatea învierii [i judec\]ii tuturor oamenilor, a celor drep]i

[i a celor p\c\to[i, în mai multe parabole, precum cea cu s\mân]a

din ]arin\ (Mt. 13, 37-43); cu n\vodul (Mt. 13, 47-50); în pilda ta-

lan]ilor (Mt. 25, 14-30), dar [i, în mod direct, prin cuvintele Sale:

„C\ci vine ceasul în care to]i cei din morminte vor auzi glasul Lui,

[i vor ie[i cei ce au f\cut cele bune, spre învierea vie]ii, iar cei ce

au f\cut cele rele, spre învierea osândirii” (In 5, 28-29).

Temeiul suprem pe care Sfântul Apostol Pavel îl aduce pentru

dovedirea învierii celor adormi]i este învierea Mântuitorului Însu[i,

Care S-a f\cut „încep\tur\ (a învierii) celor adormi]i” (I Cor. 15, 20).

C\ci dup\ cum credem c\ Iisus a murit [i a înviat, tot a[a trebuie

s\ credem c\ Dumnezeu va învia pe cei adormi]i, prin intermediul

lui Hristos [i împreun\ cu El (I Tes. 4, 14; I Cor. 15, 12). El aduce,

de asemenea, exemplul bobului de grâu, care se seam\n\ în brazda

p\mântului pentru a r\s\ri la o nou\ via]\ (I Cor. 15, 36-37)58. Cu

privire la aceast\ analogie, Sfântul Ioan Damaschin zice: „Prive[te

la semin]ele îngropate în brazd\ ca în morminte! Cine este cel care

a pus în ele r\d\cini, tulpin\, frunze, spice [i ]epii cei foarte fini ai

spicului? Nu Creatorul tuturor? Nu porunca Celui care a creat toate?

Crede, deci, c\ la fel va fi [i învierea mor]ilor, prin voin]a [i sem-

nul dumnezeiesc. C\ci la Dumnezeu puterea coincide cu voin]a.

Prin urmare, vom învia. Sufletele se vor uni cu trupurile, iar aces-

tea vor fi nestric\cioase, pentru c\ vor dezbr\ca stric\ciunea. Astfel

ne vom apropia de înfrico[atul scaun de judecat\ al lui Hristos”59.

Dar învierea general\ a mor]ilor va avea loc deodat\ cu înnoi-

rea întregii crea]ii, cu transfigurarea [i spiritualizarea ei. F\ptura

lui Dumnezeu, care „împreun\ suspin\”, a[teptând ziua izb\virii

ei din robia stric\ciunii în care a fost supus\ odat\ cu c\derea

omului în p\cat (Rom. 8, 19-22), se va transforma într-un „cer nou

[i un p\mânt nou” (Apoc. 21, 1), deodat\ cu restaurarea definitiv\

a oamenilor prin înviere. Sfântul Simeon Noul Teolog zice, în

57 I. Mircea, op. cit., p. 925.
58 D. Stamatoiou, op. cit., p. 116.
59 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 205.
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acest sens: „Trupurile oamenilor nu trebuie s\ învie înainte de în-

noirea tuturor creaturilor. {i precum prima dat\ s-a creat lumea

nestric\cioas\ [i pe urm\ s-a pl\smuit omul, la fel trebuie s\ se

fac\ nestric\cioase [i trupurile oamenilor, ca s\ se fac\ iar\[i du-

hovnice[ti [i nemuritoare [i s\ locuiasc\ într-o locuin]\ nestric\-

cioas\, ve[nic\ [i duhovniceasc\”60.

P\rintele Dumitru St\niloae spune c\ dac\ tehnica mai nou\ a

descoperit posibil\ prezen]a imaginii unui trup la orice distan]\

prin lumina r\spândit\ de el, tot a[a dumnezeiasca lumin\, care

va cople[i materia trupurilor înviate [i a universului întreg, va face

posibil\ prezen]a oamenilor întreolalt\, nu numai prin imagine, ci

în mod real, oriunde, prin voin]\ [i iubire, dac\ se afl\ în aceea[i

lumin\ a lui Hristos. În universul transfigurat de la Parusie, „dis-

tan]ele sunt dep\[ite de cei ce se afl\ în lumina lui Hristos, deci în

Hristos Însu[i, Care cuprinde în lumina trupului S\u toate. To]i cei

ce se vor îmbr\ca deplin în Hristos vor fi uni]i la judecata din urm\

[i dup\ aceea în veci, privindu-L împreun\ pe Hristos [i privindu-se

cu iubire unii pe al]ii. {i lumea, devenit\ mediu des\vâr[it, un organ

transparent al luminii dumnezeie[ti, al prezen]ei Lui, dar [i al iu-

birii între oameni [i al în]elegerii lor, î[i va descoperi frumuse]ile

ei t\inuite, nedesp\r]ite de cele dumnezeie[ti [i omene[ti. Lumina

dumnezeiasc\ va face ar\tate toate frumuse]ile ei ]inute sub întu-

neric de patimile omene[ti, întuneric care arat\ acum în lume mai

mult ceea ce satisface poftele trupe[ti, egoiste”61.

În ce prive[te Judecata universal\, aceasta va înso]i Parusia,

sau mai bine zis va fi una cu ea [i va cuprinde toate creaturile

ra]ionale, oamenii [i îngerii (Fp. 17, 31; Rom. 2, 16; 16, 10; II Cor.

5, 10; I Cor. 6, 3). To]i se vor înf\]i[a înaintea judec\]ii lui Dum-

nezeu [i vor fi judeca]i pentru toate faptele lor, chiar [i cele mai

ascunse (I Cor. 4, 5; Rom. 2, 15-16). Sentin]a va fi irevocabil\ [i va

avea drept consecin]\ separarea ve[nic\ a celor buni de cei r\i.

Primii vor urma pe Domnul întru slava Sa (I Tes. 4, 17), iar cei din

urm\ vor suferi ca pedeaps\ „pieirea ve[nic\ de la fa]a Domnului

60 Syméon le Nouveau Théologicien, Traités théologiques et éthiques, vol. I, p. 11,

apud Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Iisus Hristos lumina lumii [i îndumnezei-

torul omului, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1993, p. 133.
61 Ibidem, p. 134.
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[i de la slava puterii Lui” (II Tes. 1, 9), conform unei drept\]i rigu-

roase (II Tes. 1, 6-7)62.

Dreptul Judec\tor este Mântuitorul Hristos, Care va desp\r]i pe

oameni prin îngerii S\i, în dou\ cete, drep]ii la dreapta, iar p\c\-

to[ii la stânga (Mt. 24, 31; 25, 31-41). {i sfin]ii vor judeca lumea (Mt.

19, 28; I Cor. 6, 2-3), a[a dup\ cum le-a promis Domnul Hristos.

Faptele vor fi apreciate dup\ m\sura luminii primite prin Reve-

la]ia dumnezeiasc\ (numai pe cale natural\ sau [i pe cale pozi-

tiv\, direct\), potrivit cuvântului Sfântului Apostol Pavel: „Câ]i, deci,

f\r\ lege, au p\c\tuit, f\r\ lege vor [i pieri; iar câ]i au p\c\tuit în

lege, prin lege vor fi judeca]i” (Rom. 2, 12). Cei r\i vor fi îndep\r-

ta]i de Domnul [i priva]i pentru totdeauna de vederea slavei Sale

(II Tes. 1, 9), iar cei drep]i vor fi în eternitate uni]i cu Hristos [i se

vor bucura ve[nic de prezen]a Sa, cuprin[i de o fericire care dep\-

[e[te orice în]elegere uman\: „Cele ce ochiul n-a v\zut [i urechea

n-a auzit [i la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a g\tit Dum-

nezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Cor. 2, 9)63.

Când vorbim despre Judecata universal\, cuvintele pe care le

întâlnim în Sfânta Scriptur\ ne duc cu gândul la un tribunal. În

realitate îns\, Judecata de Apoi va reprezenta mai curând o „reve-

la]ie” – revelarea st\rii duhovnice[ti a omului. Toate imaginile fo-

losite cu privire la aceasta au un caracter simbolic; atât sfin]ii, cât

[i Mântuitorul Însu[i folosesc descrieri [i imagini pe care oamenii

s\ le poat\ în]elege. Prin urmare, trebuie s\ trecem dincolo de ima-

gini [i s\ le p\trundem con]inutul [i esen]a. Potrivit Sfântului Simeon

Noul Teolog, „anevoie este de tâlcuit cuvântul despre Judecat\, c\

nu este vorba despre lucruri care sunt de fa]\ [i se v\d, ci despre

lucruri viitoare [i care nu se v\d”64.

Din analiza textelor patristice referitoare la Judecata de Apoi

reiese c\ aceasta nu are nimic în comun cu procesele justi]iei, ci

reprezint\ dezv\luirea de c\tre Hristos a st\rii duhovnice[ti l\untrice

a omului. Cei care în timpul vie]ii au fost ren\scu]i pentru via]a în

Hristos, prin Sfântul Duh, se vor v\di atunci tuturor, se va ar\ta în-

rudirea lor cu Hristos [i vor str\luci ca soarele în împ\r\]ia Tat\lui

lor (Mt. 13, 43). Aceia care îns\ nu au fost ren\scu]i duhovnice[te

62 D. Stamatoiu, op. cit., p. 118.
63 Ibidem, p. 119.
64 Cf. H. Vlachos, op. cit., p. 180.



82 Teologie [i Via]\

[i, mai ales, cei care [i-au întunecat sufletul cu patimi de ocar\ se

vor v\di tuturor ca atare, deoarece ei nu împ\rt\[esc harul dumne-

zeiesc. A[a cum soarele cel v\zut, atunci când r\sare, r\spânde[te

lumin\ asupra tuturor lucrurilor, tot a[a se va întâmpla [i la a doua

venire a Soarelui drept\]ii – Hristos Domnul, Care va dezv\lui prin

lumina Sa toate cele ascunse ale oamenilor65.

Dar aceast\ lumin\, acest foc spiritual [i dumnezeiesc al lui

Hristos, care va str\bate crea]ia transfigurat\ [i care nu poate fi alta

decât lumina cea necreat\ a harului, va fi perceput\ în mod diferit

de fiin]ele personale, ra]ionale [i libere, îngerii [i oamenii. Refe-

rindu-se la aceasta, Sfântul Vasile cel Mare spune c\ acest „foc” are

în sine dou\ puteri: una arz\toare [i neluminoas\ (întunecoas\), iar

alta, nearz\toare [i luminoas\. Glasul Domnului în ziua Judec\]ii

desparte cele dou\ puteri, f\când ca partea crud\, întunecoas\ [i

arz\toare a focului s\ r\mân\ celor vinova]i de ardere, iar partea

cea luminoas\, str\lucitoare [i nearz\toare s\ fie sortit\ celor ce au

s\ se bucure întru veselie66. Din cuvintele Sfântului Vasile cel Mare

ne d\m seama, mai l\murit, de ce în Împ\r\]ia bucuriei ve[nice

„drep]ii vor str\luci ca soarele” (Mt. 13, 43) [i „vor fi asemenea cu

îngerii, fiind fii ai lui Dumnezeu [i fii ai învierii” (Lc. 20, 36).

Chiar [i pentru îngerii buni, Judecata universal\ va însemna o

descoperire a planului lui Dumnezeu, sim]ind mai adânc atotpu-

ternicia [i iubirea Lui atunci când vor constata c\ cei drep]i sunt

asemenea lor, v\zându-L pe Dumnezeu, ca [i ei, „fa]\ c\tre fa]\”

(I Cor. 13, 12). „Prin aceasta se accentueaz\ [i mai mult autoritatea

cople[itoare a Judec\torului, interesul infinit cu care toat\ crea]ia

a[tepta acest act de suprem\ revelare a viitorului ei [i sensul des\-

vâr[irii ei în timp [i frica nem\surat\ a celor ce a[teapt\ decizia lui

Hristos cu privire la ve[nica lor existen]\.”67

Dar cu totul alta va fi starea demonilor [i a p\c\to[ilor la Ju-

decata din urm\. Dac\ în ceruri sunt „mii de mii de îngeri” care

slujesc [i se închin\ lui Dumnezeu (Dan. 7, 10), exist\ [i „întune-

ricuri de întunericuri” de îngeri c\zu]i, de la care Dumnezeu Î[i va

întoarce fa]a, [i ei vor r\mâne în „întunericul cel mai din afar\”

65 Ibidem, p. 188.
66 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, P.G. XXIX, 297, apud I. Mircea, op. cit.,

p. 927.
67 D. St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. III, p. 432.
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(Mt. 25, 30). Pentru demoni [i pentru oamenii care le-au f\cut voia,

Dumnezeu este „foc mistuitor” (Evr. 12, 29). „Ei simt prezen]a lui

Dumnezeu, dar ca foc, nu ca slav\, [i m\rimea întunecimii pro-

dus\ de ei nu-i las\ nici pe cei destina]i întunericului s\ vad\

slava lui Hristos. Astfel, la focul durerii pricinuite de întoarcerea

fe]ei lui Hristos de la ei [i pentru cei ce au refuzat lumina comu-

niunii pe p\mânt [i la întunericul halucinant pus de cei r\i peste

lume se adaug\ focul [i întunericul îngerilor r\i.”68

Prin a doua Venire, prin învierea mor]ilor, prin Judecata uni-

versal\ [i înnoirea lumii, Hristos intr\ într-o nou\ rela]ie cu crea]ia Sa,

descoperindu-[i m\re]ia pe care nu [i-o descoperise înainte. Aceasta

va reprezenta o nou\ revela]ie, a slavei ve[nice în care a ridicat

omenitatea, [i totodat\ o mai deplin\ ar\tare a lui Dumnezeu prin

omenitate. În Hristos-Judec\torul oamenii vor vedea, într-o nou\ lu-

min\, umanitatea Lui, dar [i pe Dumnezeu într-o nou\ descoperire69.

3. „Cer nou [i p\mânt nou” — trupurile înviate, transfigurate 
datorit\ împ\rt\[irii cu Trupul cel înviat al Mântuitorului 

Odat\ cu Parusia, aspectul actual al lumii se va sfâr[i [i va începe

o lume nou\, un „cer nou [i un p\mânt nou” (Apoc. 21, 1). Aceasta

va marca începutul veacului ce va s\ fie, al eternit\]ii, când se va

inaugura pe acest p\mânt înnoit „împ\r\]ia cea f\r\ de sfâr[it” a

lui Hristos, „împ\r\]ia harului” transformându-se astfel în „împ\-

r\]ia slavei”70.

 Apostolul Pavel zice: „Chipul acestei lumi trece” (I Cor. 7, 31),

iar Evanghelistul Ioan scrie cum a v\zut c\ „cerul [i p\mântul au

fugit dinaintea fe]ei Dreptului Judec\tor” (Apoc. 20, 11). S-ar des-

prinde de aici, pe de o parte, ideea c\ lumea actual\ – cosmosul –

va trece [i va ap\rea alta nou\, sau, pe de alt\ parte, c\ aceste

stihii vor fi înnoite, transfigurate [i spiritualizate. Revela]ia dumne-

zeiasc\ ne arat\ c\ este vorba de o transfigurare a universului, în

sensul înnoirii [i eterniz\rii crea]iei, [i nu de distrugere sau anean-

tizare. Acesta este motivul pentru care P\rintele Dumitru St\niloae,

în lumina teologiei patristice, nu folose[te sintagma de „sfâr[it al

lumii”, ci pe aceea de „sfâr[itul chipului actual al lumii”.

68 Ibidem, p. 433.
69 Ibidem, p. 441.
70 I. Mircea, op. cit., p. 928.
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Mântuitorul a spus c\ în Ziua cea mare „puterile cerurilor se

vor cl\tina [i stelele vor c\dea din cer” (Mt. 24, 29), iar Sfântul

Apostol Petru scrie: „Cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând

se vor desface, p\mântul [i lucrurile de pe el se vor mistui (...). Ce-

rurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi” (II Pt.

3, 10-12). Tot el vorbe[te îns\ [i de lumea cea nou\: „Dar noi a[-

tept\m, potrivit f\g\duin]elor Lui, ceruri noi [i p\mânt nou, în

care locuie[te dreptatea” (3, 13). Aceste „f\g\duin]e” despre care

vorbe[te Apostolul privesc tocmai des\vâr[irea sau „plinirea” lumii

[i ele au fost prezise de prooroci (Amos 5, 18; Ps. 101, 6-27; Is. 65,

17; 66, 22). 

Arderea [i consumarea acestei lumi prin foc r\mân pentru noi

o tain\ de nep\truns a descoperirii divine, dar, a[a cum s-a mai spus,

nu poate fi vorba de un foc material, ci de „focul dumnezeiesc”,

care nu nimice[te materia, ci numai o transform\, o purific\, în

scopul înnoirii ei. Este acel „foc” despre care vorbea Sfântul Vasile

cel Mare, care pe cei drep]i îi lumineaz\ [i îi ferice[te, iar pe cei

p\c\to[i îi întunec\ [i îi chinuie[te, îi arde dar nu-i nimice[te71.

Dar în acest context, trebuie s\ mai spunem c\ omenirea nu

st\ pasiv\ în a[teptarea unui cer nou [i p\mânt nou. Ea este che-

mat\, prin structura ei imprimat\ de Creator, s\ participe la trans-

figurarea [i des\vâr[irea lumii, atât cât îi st\ în putin]\. De[i ome-

nirea nu poate realiza integral acest ideal, ea are totu[i tendin]a

de a se apropia de el, pe c\i diferite. De exemplu, medicina vrea

s\ vindece bolile [i, dac\ s-ar putea, s\ ne scape chiar de moarte;

arta vrea s\ ne dea idealul suprem; [tiin]a urm\re[te s\ ne fac\ a

cunoa[te fiin]a lucrurilor, iar tehnica s\ ne procure mijloace pen-

tru a ne putea îmbun\t\]i via]a. Ea ne procur\ ochi (microscopul

[i telescopul) cu care putem vedea cele mai mici sau cele mai în-

dep\rtate lucruri; ofer\ urechi (telefon, radio), cu care auzim la dis-

tan]\; aripi (avion), cu care ne ridic\m în aer etc. Toate acestea sunt

m\rturii c\ tindem spre des\vâr[ire, spre Dumnezeu; tindem spre

o lume superioar\, spre o lume nou\, spre un p\mânt nou [i un cer

nou72. Aceast\ înnoire a lumii este „a[teptat\” [i „gr\bit\”, totodat\,

dup\ cuvântul Apostolului Petru, printr-o tot mai bun\ „vie]uire a

noastr\ în sfin]enie [i cucernicie” (II Pt. 3, 11-12). Ea este „a[teptat\”

71 Ibidem, p. 929.
72 D. Stamatoiu, op. cit., p. 121.
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[i „gr\bit\” de lume, o a[teptare a cre[tinilor în preg\tire continu\

spre a deveni mai buni, mai drep]i, mai sfin]i, atr\gând [i pe al]ii

pe calea mântuirii, pentru a spori num\rul drep]ilor [i sfin]ilor pre-

g\ti]i pentru Împ\r\]ia luminii [i a slavei ve[nice. De aceea se roag\

cre[tinii: „Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apoc. 22, 20). 

Unii gnostici, manihei [i eretici din Evul Mediu înv\]au c\ lu-

mea actual\ se va nimici cu totul. În acela[i fel înv\]a [i Origen,

sus]inând îns\ c\, dup\ dispari]ia lumii actuale, va urma o nou\

apari]ie a ei. Înv\]\tura lui Origen – apocatavstasi" twvn pavntwn  –
a fost condamnat\ de Sinodul V Ecumenic prin aceste cuvinte: „De

va zice cineva c\ Judecata viitoare înseamn\ desfiin]area des\vâr-

[it\ a trupurilor [i c\ la sfâr[itul lumii este firea imaterial\ [i nimic

nu va mai exista dup\ aceea din materie, ci numai spiritul, s\ fie

anatema”73.

Lumea nou\ (universul transfigurat) va fi, a[adar, purificat\ [i

reînnoit\ prin „focul Dumnezeirii”, oferind oamenilor mediul cel

mai favorabil fericirii în comuniune deplin\ de iubire des\vâr[it\.

Trupurile înviate, transfigurate, datorit\ împ\rt\[irii cu Trupul cel

înviat al Mântuitorului, vor fi pline de slav\ [i str\lucire, oferind

sufletelor posibilitatea unei vie]i plenare, de bucurie f\r\ sfâr[it. 

În Împ\r\]ia lui Dumnezeu nu poate fi vorba de monotonie,

de plictiseal\ sau de satura]ie, deoarece via]a ve[nic\ este un urcu[

neîncetat ce între]ine o fericire continu\. Înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i

despre epectaz\ – urcu[ul continuu al sufletelor, de la bucuria unirii

cu Dumnezeu la mai mult\ unire – se opune „s\tur\rii” origeniste,

care a f\cut sufletele s\ ias\ plictisite din starea de fericire de la în-

ceput [i care ar putea s\ le fac\ s\ repete mereu aceast\ ie[ire dup\

ce au ajuns din nou în ea74.

P\rintele Dumitru St\niloae descrie starea bucuriei epectatice

din Împ\r\]ia lui Dumnezeu în cuvinte de o frumuse]e inegala-

bil\: „Via]a viitoare va fi o duminic\ f\r\ sfâr[it sau paradisul re-

g\sit [i eshatologia inaugurat\, clipa aurorii cu al ei minunat «deodat\»

[i lumina f\r\ asfin]it a zilei a opta, în care Dumnezeu va fi totul

în toate. Aceasta arat\ c\ sfâr[itul sau via]a de veci nu e o simpl\

revenire la început, o revenire la un punct de unde poate reîncepe

ciclul temporal, ci o înaintare în acela[i infinit. El nu înseamn\ o

73 Cf. ibidem, p. 122.
74 D. St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. III, p. 450.
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înaintare într-un timp linear nesfâr[it, c\ci st\ la sfâr[itul timpului,

ci într-o infinitate gustat\ mereu, dar care nu satur\ niciodat\”75.

*

În concluzie, studiul de fa]\ vrea s\ r\spund\ angoasei omului

secularizat de ast\zi, care tr\ie[te sub spectrul sfâr[itului iminent,

catastrofal, al lumii. Din perspectiva credin]ei cre[tine ortodoxe –

întemeiat\ pe actul suprem al Învierii lui Hristos –, universul are o

finalitate pozitiv\ imprimat\ de Creator, fapt pentru care nu va fi

desfiin]at, ci transfigurat într-un „cer nou [i p\mânt nou” (Apoc.

21, 1), înv\luit în lumina iubirii divine intratrinitare. Cu atât mai mult,

omului – fiin]\ personal\, ra]ional\ [i liber\ – îi este preg\tit\ via]a

ve[nic\, prin înviere, pe care el trebuie s\ o anticipeze înc\ din

etapa vie]ii biologice. Iat\ de ce, atât timp cât tr\ie[te în lumea p\-

mânteasc\, omului îi revine responsabilitatea maxim\ de a fructi-

fica darul libert\]ii în scopul s\vâr[irii binelui voit de Dumnezeu,

preg\tindu-se astfel pentru via]a ve[nic\ fericit\.

75 Ibidem, p. 451.
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The resurrection of the bodies is a concrete statement and an

essential promise of divine revelation and the eschatology cannot

be separated from the cosmology, because it defines the ultimate

goal of human hope. If we believe that after its dissolution this body

will be someday reconstituted in a “biological” working and that

its resurrection is possible, this means that we accept this dogma

with all its consequences in terms of the universe and matter. This

is not contrary to contemporary scientific research; on the contrary,

in many ways it is consistent with them.

As the foundation of Christian faith, the Resurrection of Christ

reveals the full value of human life which shifts to eternal life, gi-

ving to the man the belief that the death has not the last word, but

the life and the happiness with Christ. To the man – personal being,

rational and free – it is ready eternal life through the resurrection,

that must he anticipate since his biological life. Here’s why, as long

as he lives in the earthly world, the man has the maximum res-

ponsibility to harness the gift of the freedom in order to perpe-

trate the good willed by God, thus preparing himself for the eter-

nal joyful life.


