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Abstract

He feeling of fear in the face of death is a real and present in all people, to a

greater or lesser. The dread of death show that she is not a natural phenomenon

but something that happened as a phenomenon contrary to nature, as a weakening

of communion with God, the source of life. Death is an inevitable phenomenon

and always a topic of interest to people. Death is a reality and a certainty. Death

is not risipire into nothingness, a source of fear and horror, but just crossing the

threshold or deck to another level. Christianity brings light to this issue through

the teachings of the revealed by our Savior Jesus Christ. According to Christian

doctrine, death does not mean the extinction, but rather a new beginning, eternal

life. The first humans, concupiscence disobedience, brought Sin into the world,

and death by sin has caused. The significance of life is death, but the pre]uirea of

God given to man since creation. Terror of death has been wasted by victory over

the death of the person who is the Lord of life and death, bringing us both hope

and the hope of eternal life. This study brings an innovative approach to the

problem of death from a Christian point of view, flipped in the writings of imno-

grafice in Orthodox religious books.
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Introducere

Biserica este prezent\ [i-l asist\ cu harul [i cu binecuvântarea ei

pe om `n toate momentele [i `mprejur\rile mai importante ale vie]ii

lui, de la leag\n pân\ la mormânt. Ea `l `ntâmpin\ pe om `nc\ de la

venirea lui pe lume [i `l `nso]e[te pân\ `n ultimele lui clipe ale

existen]ei lui p\mânte[ti, petrecându-l [i pe calea cea f\r\ de `ntoar-

cere a mormântului. Dar, [i mai mult, grija ei pentru cei adormi]i se

prelunge[te [i dincolo de pragul mormântului. Biserica nu d\ uit\rii
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pe cei care s-au dus din aceast\ lume, ci p\streaz\ leg\tura nev\-

zut\, dar strâns\, care trebuie s\ existe `ntre cei vii [i cei mor]i, `n

comuniunea sfin]ilor, pomenindu-i, pentru care se roag\ nemij-

locit [i continuu pentru iertarea p\catelor [i a u[ur\rii st\rii lor, pen-

tru odihna [i fericirea sufletelor lor `n lumea de dincolo1: „Pentru

robi, St\pâne, junghiindu-Te, sângele T\u }i-ai v\rsat ca un ~ndurat,

pl\tind datoria cea pentru dân[ii. Pentru aceasta, ~ndurate, pe Tine

Te rug\m acum, odihne[te sufletele celor adormi]i, Hristoase”2; „Tu

e[ti, Doamne, via]\ celor vii, deci pe cei ce cu credin]\ i-ai mutat de

pe p\mânt, odihne[te-i cu Sfin]ii `ntru lumina fe]ei Tale, d\ruindu-le

lor iertare p\catelor, pentru mult\ `ndurarea Ta, Doamne”3.

Credin]a `n nemurirea sufletului, `n supravie]uirea lui dup\ des-

p\r]irea de trup, este un fenomen universal. La mai toate popoarele

civilizate [i `n toate religiile omenirii se `ntâlne[te convingerea,

ferm\ [i general\, c\ existen]a omului nu se termin\ cu moartea [i

c\ sufletul supravie]uie[te, `ntr-o form\ oarecare, [i dincolo de pra-

gul mormântului. Pe aceast\ credin]\ se `ntemeiaz\ ceea ce numim

„cultul mor]ilor”4, adic\ grija pe care o au cei vii de a men]ine, `ntr-un

fel oarecare, leg\tura spiritual\ cu mor]ii lor, de a-[i aduce aminte

de ei la diferite date, de a le cinsti pomenirea `n diverse chipuri, [i

mai ales, de a c\uta s\ le ajute [i s\ le u[ureze situa]ia din lumea de

dincolo, prin diferite rituri [i ceremonii, prin rug\ciunea c\tre Dum-

nezeu, pentru odihna lor netulburat\ [i pentru iertarea p\catelor,

prin jertfe [i fapte de milostenie, sau prin alte diverse acte, consi-

derate ca fiind de folos pentru cei adormi]i.

{i la evreii din epoca veche, credin]a `n nemurirea sufletului [i

cultul mor]ilor au jucat un rol de seam\. Astfel c\, `n cartea Jude-

c\tori (11, 40), vedem c\ era la curent uzul ca amintirea mor]ilor

ilu[tri s\ fie plâns\ patru zile pe an: `n Ziua ~mp\c\rii (Iom Kipur), la

Pa[ti, la Cincizecime [i la S\rb\toarea Corturilor. ~n c\r]ile Tobit [i

1 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, edi]ia a III-a, Editura Nemira,

Bucure[ti, 2002, p. 364.
2 Octoihul Mare, care cuprinde slujba ~nvierii pe opt glasuri, Tipografia c\r-

]ilor biserice[ti, Bucure[ti, 1952, Glasul al III-lea, Sâmb\t\ diminea]\, alt canon al

mor]ilor, Stihira a III-a, p. 265.
3 Ibidem, Peasna a 8-a, Stihira a V-a, p. 271.
4 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica General\, vol. 1, edi]ia a III-a, Editura Epis-

copiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 2002, p. 215.
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Ieremia se arat\ c\ evreii f\ceau ospe]e funerare [i pomeni de pâine

[i de vin la locurile de `nmormântare ale mor]ilor. Iar la II Maca-

bei 12, 43, 46, se arat\ faptul c\ Iuda Macabeul a strâns bani [i i-a

trimis la Templul din Ierusalim, ca s\ se aduc\ jertfe pentru iertarea

p\catelor eroilor mor]i pe câmpul de lupt\5.

„De aceea, `n via]a popoarelor ortodoxe [i `ndeosebi la poporul

nostru, cultul mor]ilor – adic\ ansamblul ierurgiilor [i al rânduielilor

tradi]ionale, prin care Biserica `[i arat\ grija fa]\ de cei r\posa]i –,

este foarte dezvoltat, constituind una din manifest\rile caracteristice

[i esen]iale ale vie]ii religioase ortodoxe. ~n afar\ de scopul lor prin-

cipal, cel soteriologic, aceste slujbe au [i unul catehetic [i pedagogic;

prin ele, Biserica urm\re[te nu numai s\-i ajute pe cei adormi]i, ci

[i s\-i mângâie pe cei r\ma[i `n via]\, s\ le u[ureze durerea, s\ le

aminteasc\ nestatornicia lucrurilor p\mânte[ti [i s\ le `nt\reasc\

speran]a [i credin]a `n nemurirea sufletului [i `n `nvierea mor]ilor,

dogme de c\petenie ale credin]ei ortodoxe.”6

 Dup\ `nv\]\tura Bisericii Ortodoxe, moartea nu este altceva

decât trecerea din via]a p\mânteasc\ la via]a de dincolo de mor-

mânt, unde cei ce sunt uni]i `n credin]\ `n Dumnezeu pe p\mânt nu

sunt desp\r]i]i prin moarte, ca leg\tur\ spiritual\, iar raporturile

mutuale `ntre cei ce sunt `n via]\ [i acei ce au adormit `ntru Domnul

nu pot fi `ntrerupte, ci dimpotriv\ se men]in ca `ntre membrii unei

singure `mp\r\]ii spirituale, ~mp\r\]ia Mântuitorului nostru Iisus

Hristos. Leg\tura, unirea [i comunicarea celor ce sunt `n via]\ cu

r\posa]ii au o expresie ce dovede[te men]inerea leg\turii spirituale,

cât [i a comunic\rii dintre ei. Mântuitorul Iisus Hristos, unind pe

credincio[i prin leg\tura iubirii, ne-a descoperit [i mijloacele de a ne

p\stra leg\tura [i comunicarea celor vii, celor adormi]i. Alte mijloace

sau lucr\ri v\zute din partea credincio[ilor care sunt `n via]\ sunt:

via]a lor cre[tin\ conform\ cu `nv\]\tura Evangheliei, milostenia [i

rug\ciunea pentru cei adormi]i.

Pomenirile celor adormi]i `n Biserica Ortodox\ au temeiuri `n

slujirile Mântuitorului Hristos de arhiereu: „Aceasta s\ face]i `ntru

pomenirea Mea” (Luca 22, 19), de `mp\rat: „~mp\r\]ia Mea nu este

din lumea aceasta” (Ioan 18, 36) [i de profet: „Eu sunt plinirea Legii

5 Ibidem, p. 216.
6 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\…, p. 364.
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[i a profe]ilor” (Matei 5, 17). Rostul rug\ciunilor [i pomenirilor este

descoperit de Mântuitorul Hristos `n Pilda bogatului nemilostiv [i a

s\racului Laz\r (Luca 16, 19-31)7. Sfântul Apostol Pavel ne `ndeamn\:

„Ruga]i-v\ pentru to]i...” (Coloseni 1, 9). De aceea, m\rturia: „Po-

mene[te-m\, Doamne, când vei veni `ntru ~mp\r\]ia Ta” (Luca 23, 2),

ca [i folosul acestei pomeniri: „Adev\rat zic ]ie, ast\zi vei fi cu Mine

`n rai” (Luca 23, 43), dezleag\ dintru `nceput aceast\ tain\. 

Biserica se roag\ pentru sufletul celui adormit, `n perspectiva

eshatologic\ a u[ur\rii pedepsei [i milostivirii Judec\torului la defi-

nitivarea sentin]ei. 

Cultul pentru cei adormi]i, ca [i pomenirile de tot felul sunt

`nchinate vie]ii de dincolo. Hristos, fiind plinirea credin]ei noastre

(Evrei 1, 1-2), „Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6), noi suntem

datori s\ ap\r\m, s\ conserv\m [i s\ oferim via]a lui Dumnezeu,

ca dar al S\u. Pentru aceasta, sinuciga[ilor li se refuz\ depunerea

`n biseric\ [i slujba `nmormânt\rii, `ntrucât s-au revoltat `mpotriva

vie]ii, `mpotriva lui Dumnezeu [i au s\vâr[it p\cat `mpotriva Du-

hului Sfânt (Marcu 3, 29). De[i mor]ilor li s-au descompus trupurile,

sufletul acestora tr\ie[te sau este chinuit, dup\ poftele trupului [i

ale sufletului (Luca 16, 22-31). Moartea este un accident al vie]ii `n

timp, nu are ve[nicie. Mai mult, izvorul vie]ii este Dumnezeu cel

adev\rat – viu [i ve[nic (Apocalipsa 4, 10-11). Sufletele cre[tinilor

pecetluite de prima `nviere (Botezul) fac parte din Biserica v\zut\,

iar cele trecute dincolo, prin moartea dintâi (Evrei 9, 27) fac parte

din Biserica nev\zut\, triumf\toare (Romani 14, 7-9; Efeseni 1, 9-10,

Filipeni 2, 10-11), dac\ au lucrat cât a fost ziu\, adic\ `n trup (Ioan

9, 4). Cei vii se pot ruga pentru cei pleca]i dincolo (Ioan 14, 13-14). 

Adev\ra]ii cre[tini simt nevoia leg\turii cu fra]ii lor prin rug\-

ciune, prin pomeniri [i slujbe speciale [i au obliga]ia fireasc\ s\-i

pomeneasc\ pe cei adormi]i (1 Timotei 2, 1); `n special, cre[tinii

`nduhovnici]i se pot ruga, fiindc\ mult poate rug\ciunea dreptului

(Iacov 5, 16), iar dincolo, dreptului se cuvine laud\ (Romani 6, 7)

[i de la cei r\ma[i. Pomenirile [i rug\ciunile pentru cei adormi]i sunt

mai ales o dovad\ a dragostei de aproapele, fiindc\ to]i suntem pe-

cetlui]i `n Hristos, iar harul face `nceputul mântuirii (Ioan 1, 17).

7 Diac. prof. Petre I. David, C\l\uz\ cre[tin\. Sectologie, edi]ia a II-a, Editura

Episcopiei Arge[ului, Curtea de Arge[, 1994, p. 405.
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Cre[tinii rug\tori s\vâr[esc totul `n perspectiva judec\]ii de apoi

(Matei 25, 35-36, 42-43; 1 Corinteni 13, 8, 13)8. „S\vâr[ind pome-

nirile celor ce au murit `n dreapta credin]\, din veac, strig\m: Bine

e[ti cuvântat `n veci, Doamne, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.”9 „Mul]i-

mile b\rba]ilor [i ale femeilor, ale pruncilor [i ale b\trânilor, ale ro-

bilor s\raci [i ale boga]ilor, care cu credin]\ s-au mutat de aici la

Tine, odihne[te-i [i `i mântuie[te, ca pe un lesne Iert\tor.”10 „Mân-

tuie[te, o, St\pâne Hristoase! Mântuie[te, miluie[te [i odihne[te

sufletele credincio[ilor T\i, cei ce [i-au sfâr[it via]a, `n orice chip, cu

credin]\, `n orice loc [i latur\, [i-i izb\ve[te din gheena [i din am\-

r\ciunea chinurilor, ca s\ Te l\ud\m pe Tine `n to]i vecii.”11

Important este de re]inut c\ nu se pot face rug\ciuni [i mijlociri
pentru cei adormi]i dac\ aceasta nu este dup\ voia lor. „~n antro-
pologia [i teologia ortodox\, libertatea persoanei st\ la loc de cinste.
Dumnezeu ~nsu[i nu face nimic `mpotriva voii omului, nici chiar
ceea ce i-ar fi de folos. Mor]ii nu se pot folosi de mijlocirile celor vii,
decât `n m\sura `n care ei nu li se `mpotrivesc, ba mai mult, chiar
le doresc `n chipul cel mai profund. De aceea, rug\ciunile nu le sunt
de nici un folos celor care au st\ruit `n p\cat, nec\indu-se `ntreaga
via]\, lep\dându-se de Dumnezeu [i de mila Lui. Dar cei secera]i
de moarte mai `nainte de a face roade vrednice de c\in]\, `ns\ cu
inima zdrobit\, care au voit [i dorit bun\t\]ile dumnezeie[ti [i s-au
g\tit pentru ele `n timpul vie]ii, pe cât le-a stat `n putin]\, au mare
folos din aceste soliri.”12 Biserica a resim]it `ntotdeauna ca pe o da-
torie rug\ciunea pentru adormi]i. Ea este o tradi]ie a Bisericii, insti-
tuit\ chiar de Sfin]ii Apostoli, iar aceste mijlociri pentru cei mor]i
`mbrac\ trei forme principale: rug\ciunea, sfânta jertf\ [i milostenia. 

Dintre ierurgiile [i rânduielile `n leg\tur\ cu moartea [i cu `n-

mormântarea putem aminti „Slujba la ie[irea cu greu a sufletului”,

8 Ibidem.
9 Triodul, care cuprinde slujbele biserice[ti de la Duminica Vame[ului [i Fari-

seului pân\ la Sfânta ~nviere, EIBMBOR, Bucure[ti, 2000, Sâmb\ta L\satului sec

de carne, la Utrenie, Canonul, glasul al VIII-lea, Cântarea a 7-a, Stihira I, p. 34.
10 Penticostarul, adic\ sfintele slujbe de la Duminica Pa[tilor pân\ la Dumi-

nica Tuturor Sfin]ilor, EIBMBOR, Bucure[ti, 1999, Sâmb\t\ `n s\pt\mâna a [aptea

dup\ Pa[ti, la Utrenie, Canoanele-alc\tuire a lui Arsenie, Cântarea a 5-a, Slav\…,

glasul al VI-lea, p. 307.
11 Ibidem, Cântarea a 8-a, Stihira a III-a, glasul al VI-lea, p. 309.
12 Jean-Claude Larchet, Tradi]ia Ortodox\ despre via]a de dup\ moarte, traducere

din limba francez\ de Marinela Bojin, Editura Sofia, Bucure[ti, 2006, pp. 272-273.
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care este cea dintâi slujb\ cu care Biserica `l asist\ pe cre[tin `n clipa

grea a sfâr[itului s\u, c\utând s\-i u[ureze starea acestuia. Ea se

s\vâr[e[te la c\p\tâiul muribundului, care lupt\ greu cu moartea [i

timp `ndelungat, adic\ cei care nu-[i pot da sufletul, dar nici nu se

`ns\n\to[esc. Este bine ca aceast\ rug\ciune s\ se fac\ cu cea mai

mare responsabilitate, s\ nu se banalizeze rostul ei, ci s\ se rosteasc\

numai `n cazuri extreme, dup\ o cercetare am\nun]it\, `n prealabil,

a cazului cu care ne confrunt\m13. Aceast\ slujb\ cuprinde Bine-

cuvântarea mic\, rug\ciuni `ncep\toare, Canonul Sfântului Andrei

Criteanul Ierusalimiteanul [i dou\ rug\ciuni cu un cuprins `n\l]\tor

[i cu adev\rat\ cerere a milei lui Dumnezeu. Una este pentru sufle-

tul celui osândit: „St\pâne Doamne, Dumnezeul nostru, Atot]iitorule,

Cel ce voie[ti ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i s\ vin\ la cuno[tin]a

adev\rului; Care nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci s\ se `ntoarc\

[i s\ fie viu, ne rug\m [i cu umilin]\ cerem }ie: sufletul robului T\u,

dezleag\-l de toat\ leg\tura [i-l sloboze[te de tot blestemul, c\ci

Tu e[ti Cel ce dezlegi pe cei lega]i [i ridici pe cei c\zu]i, n\dejdea

celor dezn\d\jdui]i. Porunce[te, dar, St\pâne, s\ se dezlege `n pace

sufletul robului T\u [i s\ se odihneasc\ `n l\ca[urile cele ve[nice cu

to]i sfin]ii T\i, prin Unul-N\scut Fiul T\u cu Care `mpreun\ bine

e[ti cuvântat, cu Preasfântul [i bunul [i de-via]\-f\c\torul T\u Duh,

acum [i pururea [i-n vecii vecilor. Amin.”14, [i cea de-a doua este

pentru cel ce se lupt\ greu cu moartea: „Doamne, Dumnezeul nos-

tru, Cel ce cu `n]elepciunea Ta cea de negr\it ai zidit pe om din ]\-

rân\ [i, `ntocmindu-l dup\ chipul [i dup\ asem\narea Ta, l-ai `mpo-

dobit cu `nf\]i[are [i frumuse]e, ca pe o cinstit\ f\ptur\ cereasc\,

spre m\re]ia [i str\lucirea slavei [i a `mp\r\]iei Tale; dar el c\lcând

cuvântul poruncii Tale, [i nep\zind chipul T\u de care era `mp\r-

t\[it – 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 ameste-

cului [i `mpreun\rii acesteia [i acestei leg\turi a Ta – prin vrerea

Ta cea dumnezeiasc\ – s\ se desfac\ [i s\ se risipeasc\, pentru ca

sufletul s\ mearg\ acolo de unde [i-a luat fiin]\, pân\ la ob[teasca

`nviere, iar trupul s\ se desfac\ `n cele dintru care a fost alc\tuit.

13 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, pp. 364-365.
14 Molitfelnic, care cuprinde slujbe, rânduieli [i rug\ciuni s\vâr[ite de preot la

diferite trebuin]e din via]a cre[tinilor, EIBMBOR, Bucure[ti, 2002, Slujba la ie[irea cu

greu a sufletului, Rug\ciune pentru sufletul cel osândit, p. 181.
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Pentru aceasta ne rug\m Ţie, P\rintelui f\r\ de `nceput [i f\r\ de

moarte [i Unuia-N\scut Fiului T\u [i Preasfântului T\u Duh, ca s\ faci

f\r\ durere dezlegarea din trup a sufletului robului T\u. {i orice a

gre[it bun\t\]ii Tale, cu [tiin]\ sau cu ne[tiin]\, sau sub blestem preo-

]esc a fost, sau pe p\rin]ii s\i i-a am\rât, sau vreun jur\mânt a c\lcat,

sau a c\zut `n n\luciri diavole[ti [i `n farmece de ru[ine prin pizma

vicleanului diavol, iart\-i, `mblânzit fiind de bun\tatea Ta cea ne-

gr\it\. A[a, St\pâne Doamne, Dumnezeule, auzi-m\ pe mine p\c\-

tosul [i nevrednicul slujitorul T\u `n acest ceas, [i dezleag\ pe robul

T\u, de aceast\ durere de nesuferit [i de aceast\ neputin]\ amar\

ce-l ]ine, [i-l odihne[te pe dânsul unde sunt sufletele drep]ilor. C\

Tu e[ti odihna sufletelor [i a trupurilor noastre [i }ie slav\ `n\l]\m,

`mpreun\ [i Unuia-N\scut Fiului T\u [i Preasfântului Duh, acum

[i pururea [i `n vecii vecilor. Amin”15. 

 Canonul cuprins `n aceast\ ierurgie are ca tem\ principal\ cea-

sul mor]ii [i lupta desp\r]irii sufletului de trup, dar [i strig\tul de

ajutor al sufletului c\tre Dumnezeu [i sfin]ii S\i, precum urmeaz\:

„Acum, toat\ vremea vie]ii mele ca fumul a trecut [i, iat\, stau `na-

inte-mi `ngeri trimi[i de la Dumnezeu, cerând f\r\ mil\ tic\losul

meu suflet”16; „Iat\ s-au `nf\]i[at mul]ime mult\ de duhuri viclene,

]inând zapisul p\catelor mele, [i strig\ foarte, cerând f\r\ ru[ine umi-

litul meu suflet”17; „Vai mie, desfrânatul! Amar mie, tic\losul! C\ci

mâinile-mi tind c\tre prietenii mei [i lacrimi v\rs din ochi, dar nu

este nimeni s\ m\ miluiasc\”18; „Plânge]i-m\ pe mine, tângui]i-m\,

cete `ngere[ti [i voi, to]i iubitorii de Hristos p\mânteni, c\, f\r\ `n-

durare, sufletul meu este desp\r]it de trup”19; „F\ s\ lumineze peste

mine lumina cea duhovniceasc\, pentru ca s\ Te v\d m\car cât de

pu]in, Hristoase; c\ci de acum nu te voi mai vedea, c\ ceat\ mare

de diavoli, f\r\ de veste, a venit asupra mea, [i mul]imea faptelor

mele cele ru[inoase m\ acoper\”20; „Mântuie[te-m\, mare Arhan-

ghele al lui Dumnezeu, Mihaile, c\petenia `ngerilor, c\ de acum nu

15 Ibidem, Rug\ciune pentru cel ce se lupt\ greu cu moartea, pp. 181-182.
16 Ibidem, Slujba la ie[irea cu greu a sufletului, Canonul, alc\tuire a lui Andrei

al Cretei, Ierusalimiteanul, Cântarea 1, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 175.
17 Ibidem, Cântarea 1, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 175.
18 Ibidem, Cântarea a 4-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 176.
19 Ibidem, Cântarea a 4-a, Slav\, glasul al VI-lea, p. 176.
20 Ibidem, Cântarea a 5-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 177.
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voi mai chema `n ajutor numele t\u cel sfânt, c\ buzele mi-au t\cut

[i limba mi s-a legat”21; „Iat\, tr\gând, au smuls cu durere din trup,

f\r\ de veste, tic\losul meu suflet [i-l duc la Judec\torul, de Care

trebuie s\ te temi [i s\ te `nfrico[ezi. Deci, aducându-v\ aminte,

iubi]ilor, de petrecerea mea `mpreun\ cu voi, face]i pomenire pentru

mine”22; „Acum suspina]i, pentru mine tic\losul, toate marginile p\-

mântului [i `mpreun\ l\crima]i, c\ci a venit de sus hot\râre cum-

plit\: s\ mi se lege mâinile [i picioarele [i s\ fiu lep\dat afar\”23.

Din punct de vedere cronologic, `ndat\ dup\ moartea celui su-

ferind, urmeaz\ primele rânduieli tradi]ionale, cu privire la proho-

direa adormitului, printre care amintim trasul clopotelor bisericii pân\

`n clipa `nmormânt\rii, pentru ca s\ vesteasc\ tuturor faptul c\ unul

dintre cre[tini a plecat pe calea ve[niciei, s\-i `ndemne s\ se roage

pentru el [i, foarte important, fiecare, de acolo de unde aude dan-

g\tul de jale al clopotului, s\ se gândeasc\ [i el la clipa mor]ii pe

care nu o cunoa[te nimeni. „Glasul clopotului ne duce totodat\ cu

gândul la trâmbi]a cu care `ngerul va vesti sfâr[itul lumii [i scularea

celor mor]i din morminte pentru `nfrico[\toarea Judecat\ de Apoi

(Matei 25, 31; I Corinteni 15, 52; 1 Tesaloniceni 4, 16). Apoi, trupul

mortului este sc\ldat `n semn de cur\]ire, cu ap\ curat\, care ne

aduce aminte de apa Botezului, prin care r\posatul a intrat `n Bise-

ric\; `n continuare, este `mbr\cat `n straie noi [i curate, `nchipuind

ve[mântul cel nou al nestric\ciunii, cu care vom `nvia la ziua jude-

c\]ii (I Corinteni 15, 42-44). Trupul este pus apoi `n sicriu pentru a

fi ocrotit de greutatea p\mântului [i pentru c\ el se afl\ sub acope-

r\mântul Celui Prea`nalt [i odihne[te sub umbra Celui Atotputernic.

Mortul este a[ezat cu privirea spre r\s\rit, ca [i la Botez, pentru c\

dinspre r\s\rit ne-a r\s\rit Hristos, lumina cea adev\rat\, [i tot de

acolo va veni El la judecata viitoare (Matei 24, 27). Pe piept se pune

o icoan\ sau o cruce pentru c\ un cre[tin `[i d\ duhul lui Hristos,

iar Crucea Lui sau sfântul zugr\vit pe icoan\ este scut [i arm\ `m-

potriva `ngerilor r\i. La capul mortului [i `n sfe[nicele aduse `n jurul

mortului se aprind lumân\ri, c\ci lumina este, pe de o parte, c\l\uz\

sufletului pe calea spre ve[nicie, risipind `ntunericul mor]ii, iar pe

21 Ibidem, Cântarea a 5-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 177.
22 Ibidem, Cântarea a 7-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 178.
23 Ibidem, Cântarea a 8-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 179.
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de alt\ parte, ea ~l simbolizeaz\ pe Hristos [i Evanghelia Sa. Lumâ-

n\rile simbolizeaz\ apoi candelele sau lumina faptelor bune cu care

cre[tinul ~l va `ntâmpina pe Mirele Hristos la Judecata de Apoi. Ace-

la[i lucru `l simbolizeaz\ [i lumânarea care se pune `n mâinile celui

ce trage s\ moar\, precum [i lumân\rile care se `mpart celor de fa]\

la `nmormântare [i la parastas.”24 

Exist\ obiceiul ca `n unele p\r]i s\ se stropeasc\ trupul mortului

cu agheasm\ mic\, ar\tând dorin]a rudelor [i prietenilor ca sufletul

r\posatului s\ se `nf\]i[eze sfin]it la `nfrico[ata judecat\ particular\

[i apoi universal\. Exist\ totodat\ obiceiul de se `nchide ochii mor-

tului, ar\tându-se c\ acesta doarme un somn mai lung decât cel

obi[nuit, pân\ dup\ sfâr[itul lumii acesteia trec\toare. Apoi, se unge

trupul mortului cu untdelemn la `ncheieturi, ceea ce `nseamn\ mi-

lostivirea pe care o va avea Dreptul Judec\tor cu el. A[ezarea r\po-

satului cu mâinile pe piept `n sicriu semnific\ faptul c\ el a `ncetat

a mai lucra, c\ el doarme cu trupul somn ve[nic, pân\ la `nvierea

de ob[te, iar a[ezarea mâinilor pe piept, `n chip de rug\ciune, sem-

nific\ faptul c\ r\posatul `i roag\ pe to]i s\-l ierte, [i s\ se roage

pentru iertarea p\catelor lui [i odihna ve[nic\25. 

Trebuie s\ ne ferim a face priveghi p\gânesc prin legarea la

mâna mortului a unui b\nu], spartul vaselor, darea coco[ului pe

sub co[ciug etc. Un lucru care face parte tot din pio[enia poporului

nostru este acela de a acoperi oglinda din cas\ cât timp este repau-

satul `n cas\, ceea ce desemneaz\ `ntristarea, tânguirea, plângerea

celor vii, care nu doresc s\ se `ngrijeasc\ de sine, uitându-se `n oglind\.

Este gre[it\ ideea c\ mortul dac\ se reflect\ `n oglind\ sau `ntr-un alt

obiect str\lucitor se preface `n strigoi, moroi sau stafie, toate aceste

creaturi nefiind altceva decât n\luciri [i n\scociri omene[ti, legende

sau basme populare. 

Rânduiala Bisericii prevede ca `n cele trei zile, cât st\ mortul

acas\, s\ mearg\ preotul acolo [i s\ fac\ anumite citiri din Sfânta

Evanghelie, numite stâlpi. „Preotul s\vâr[e[te o scurt\ slujb\ la c\p\-

tâiul celui adormit, iar `ntre ectenia pentru mor]i [i otpust cite[te stâl-

pii, adic\ Evangheliile ~nvierii, grupate `n dou\ serii: prima con]ine

24 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, pp. 365-366.
25 Protos. Nicodim M\ndi]\, Priveghiul cre[tinesc, Editura Agapis, Bucure[ti,

2004, pp. 82-88.
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11 Evanghelii ale ~nvierii, care se citesc Duminica la Utrenie, iar cea

de-a doua, 15 Evanghelii care cuprind texte [i idei legate de moarte,

`nviere [i judecat\. ~n alte p\r]i ale ]\rii noastre, astfel de Evanghelii

se citesc pe parcursul procesiunii ducerii mortului la biseric\, la

r\spântii de drum, unde se roste[te ectenia mor]ilor, urmat\ de Evan-

ghelie. ~n afar\ de pericopele amintite, `n unele locuri preo]ii obi[-

nuiesc s\ citeasc\ [i Evangheliile Patimilor, Evangheliile mor]ilor sau

cele de la slujba `nmormânt\rii preo]ilor sau de la Maslu, ceea ce este

cu totul nepotrivit. Citirea acestor stâlpi este un mijloc eficient de

pastora]ie. Prin citirea lor se `ndepline[te scopul didactic al cultu-

lui divin ortodox, acela de propov\duire a cuvântului Evangheliei,

de `nv\]are a credincio[ilor. Locul cel mai potrivit al citirii lor este la

c\p\tâiul mortului, seara la priveghi.”26

~n ziua `nmormânt\rii, preotul merge la casa mortului [i s\vâr-

[e[te slujba Panihidei, o anticipare pe scurt a slujbei `nmormân-

t\rii. Rânduiala acesteia se afl\ `n cartea de cult numit\ Panihid\, `n

Aghiasmatar sau `n Molitfelnic. Termenul „Panihid\” vine din greces-

cul παννυχίς [i `nseamn\ „priveghere” sau „slujb\ de toat\ noaptea”,

deoarece aceast\ slujb\ `nlocuie[te priveghiile, adic\ cânt\rile [i

rug\ciunile din timpul nop]ii, pe care credincio[ii le f\ceau odini-

oar\ `n biseric\, `n ajunul marilor s\rb\tori, sau `n case la c\p\tâiul

mor]ilor27, lucru `nf\ptuit [i ast\zi de credincio[i `n cadrul cultului

nostru. 

Pentru s\vâr[irea Slujbei `nmormânt\rii este nevoie de urm\toa-

rele: „Coliva, care se face de regul\ din grâu sau arpaca[, care pro-

vine tot din grâu, orz sau mei, [i se amestec\ cu zah\r, miere sau alte

ingrediente mirositoare [i miez de nuc\, se a[az\ pe un vas `ntins,

imprimat\ deasupra cu semnul crucii. Coliva este simbol al trupului

celui r\posat, iar leg\narea [i ]inerea de coliv\ `n timpul cânt\rii «Ve[-

nic\ pomenire!» sunt expresia leg\turii sau comuniunii suflete[ti

cu cel r\posat, pentru care ne rug\m s\ fie pomenit `n `mp\r\]ia lui

Dumnezeu, a[a cum s-a rugat [i tâlharul pe cruce. Coliva se face din

grâu, pentru c\ bobul de grâu este dat exemplu de Mântuitorul [i

de Sfântul Pavel ca simbol al `nvierii mor]ilor. Dup\ cum grâul,

pentru ca s\ `ncol]easc\, s\ creasc\ [i s\ aduc\ road\, trebuie s\

26 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Tradi]ie [i `nnoire `n slujirea liturgic\, vol. II,

Editura Dun\rii de Jos, Gala]i, 1996, pp. 249-251. 
27 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, p. 366.
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fie mai `ntâi sem\nat sub brazd\ de p\mânt, ca s\ putrezeasc\, tot
a[a [i trupul celui r\posat se `ngroap\ `n p\mânt, ca s\ putrezeasc\
[i dup\ aceea s\ `nvieze `ntru nestric\ciune. Este argumentul prin-
cipal `mpotriva practicii inciner\rii, pe care Biserica o respinge ca-
tegoric. Cât prive[te dulciurile sau ingredientele cu care se amestec\
grâul din coliv\, ele simbolizeaz\ virtu]ile celui r\posat [i cele ale
sfin]ilor pe care `i invoc\m `n rug\ciunea pentru cei adormi]i [i lâng\
care dorim s\ ajung\ [i ace[tia. ~n coliv\ se a[az\ `ntotdeauna o lu-
mânare aprins\, simbol al vie]ii celui r\posat [i al luminii `nv\]\-
turii lui Hristos `n care acesta a adormit. Apoi este nevoie de pâine
sau colac, numit [i «cap\t», la care se adaug\ prescura. Ele sunt f\-
cute tot din grâu [i au acela[i simbolism ca [i coliva. Cel de-al treilea
element sau lucru absolut necesar la `nmormântare este vinul, `ntre-
buin]at `n dou\ situa]ii. Dintr-o sticl\ cu vin simplu se toarn\ peste
coliv\, iar din alt\ sticl\ `n care acesta se amestec\ cu untdelemn,
se vars\ peste trupul celui r\posat, `nainte de `nhumare, ca [i peste
osemintele eventual dezgropate. Cât prive[te icoana de pe pieptul
mortului, aceasta nu se `ngroap\, ci se ia [i se d\ de poman\.”28 

De acas\, trupul mortului este dus `n procesiune la biseric\, aici
r\posatul aflându-se pentru ultima dat\ `n mijlocul parohiei sau
familiei sale cre[tine din care face parte. Acum acesta nu-[i ia r\mas
bun doar de la familie [i prieteni, ci [i de la loca[ul sfânt unde a luat
parte la sfintele slujbe [i `n jurul c\ruia [i-a desf\[urat `ntreaga sa
via]\ religioas\. Slujba `nmormânt\rii nu este `ns\ aceea[i pentru
to]i cei adormi]i, ci ea difer\ pentru credincio[ii laici `n vârst\, de cea
pentru prunci [i copii pân\ la [apte ani, de cea pentru preo]i [i dia-
coni de mir, de cea pentru c\lug\ri [i arhierei, [i de cea care se face
celor care mor `n S\pt\mâna Luminat\29, pentru c\ `n aceast\ s\pt\-
mân\ nu se poate s\vâr[i Slujba `nmormânt\rii a[a cum este ea s\-
vâr[it\ `n mod normal `n restul anului, deoarece aceste zile de dup\
Pa[ti sunt zile de bucurie, iar nu de jale [i de plângere, iar noi, to]i,
câ]i murim `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii celei ve[nice, `ntru Hris-
tos `nviem.

Toate alc\tuirile imnografice din timpul slujbei la ie[irea grea

a sufletului, dimpreun\ cu cele de la Slujba `nmormânt\rii [i a Pa-

nihidei, cuprind o gam\ larg\ de teme din eshatologia cre[tin\, pre-

cum urmeaz\:

28 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, op. cit., pp. 251-254.
29 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, p. 368.
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1. Ceasul mor]ii: „Acum, toat\ vremea vie]ii mele ca fumul a tre-

cut [i, iat\, stau `nainte-mi `ngeri trimi[i de la Dumnezeu, cerând f\r\

mil\ tic\losul meu suflet”30. „Iat\ s-au `nf\]i[at mul]ime mult\ de du-

huri viclene, ]inând zapisul p\catelor mele, [i strig\ foarte, cerând

f\r\ ru[ine umilitul meu suflet.”31 „Vai mie, desfrânatul! Amar mie,

tic\losul! C\ci mâinile-mi tind c\tre prietenii mei [i lacrimi v\rs din

ochi, dar nu este nimeni s\ m\ miluiasc\.”32 „Plânge]i-m\ pe mine,

tângui]i-m\, cete `ngere[ti [i voi, to]i iubitorii de Hristos p\mân-

teni, c\, f\r\ `ndurare, sufletul meu este desp\r]it de trup.”33 „F\ s\

lumineze peste mine lumina cea duhovniceasc\, pentru ca s\ Te v\d

m\car cât de pu]in, Hristoase; c\ci de acum nu te voi mai vedea,

c\ ceat\ mare de diavoli, f\r\ de veste, a venit asupra mea, [i mul-

]imea faptelor mele cele ru[inoase m\ acoper\.”34 „Mântuie[te-m\,

mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, c\petenia `ngerilor, c\

de acum nu voi mai chema `n ajutor numele t\u cel sfânt, c\ buzele

mi-au t\cut [i limba mi s-a legat.”35 „Mântuie[te-m\ [i tu, St\pân\

preacurat\, Maica Hristosului [i Dumnezeului meu, c\, de acum, eu,

tic\losul, nu voi mai vedea chipul t\u, din pricina gre[elilor mele;

c\ci s-a stins lumina mea [i noaptea m\ acoper\.”36 „Iat\, acum se

desparte cu durere sufletul de tic\losul meu trup. Deci, s\ nu-l `n-

gropa]i `n p\mânt, c\ci nu este vrednic de aceasta; ci, târându-l

afar\, s\-l arunca]i la câini.”37 „Iat\, tr\gând, au smuls cu durere din

trup, f\r\ de veste, tic\losul meu suflet [i-l duc la Judec\torul, de

Care trebuie s\ te temi [i s\ te `nfrico[ezi. Deci, aducându-v\ aminte,

iubi]ilor, de petrecerea mea `mpreun\ cu voi, face]i pomenire pentru

mine.”38 „Acum suspina]i, pentru mine tic\losul, toate marginile p\-

mântului [i `mpreun\ l\crima]i, c\ci a venit de sus hot\râre cum-

plit\: s\ mi se lege mâinile [i picioarele [i s\ fiu lep\dat afar\.”39

30 Molitfelnic, Slujba la ie[irea cu greu a sufletului, Canonul-alc\tuire a lui An-

drei al Cretei, Ierusalimiteanul, Cântarea 1, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 175.
31 Ibidem, Cântarea 1, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 175.
32 Ibidem, Cântarea a 4-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 176.
33 Ibidem, Cântarea a 4-a, Slav\, glasul al VI-lea, p. 176.
34 Ibidem, Cântarea a 5-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 177.
35 Ibidem, Cântarea a 5-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 177.
36 Ibidem, Cântarea a 5-a, {i acum..., glasul al VI-lea, p. 177.
37 Ibidem, Cântarea a 6-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 177.
38 Ibidem, Cântarea a 7-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 178.
39 Ibidem, Cântarea a 8-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 179.
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„Vai, cât\ lupt\ are sufletul când se desparte de trup! Vai, cât l\cri-

meaz\ atunci [i nu este cine s\-l miluiasc\ pe dânsul! C\tre `ngeri

ridicându-[i ochii, `n zadar se roag\; c\tre oameni mâinile tinzându-[i,

nu are cine s\-i ajute.”40 „Plâng [i m\ tânguiesc când gândesc la

moarte [i v\d `n morminte frumuse]ea noastr\, cea zidit\ dup\

chipul lui Dumnezeu, zicând: grozav\, f\r\ m\rire [i f\r\ chip. O,

minune! Ce tain\ este aceasta, ce s-a f\cut cu noi? Cum ne-am dat

stric\ciunii? Cum ne-am `njugat cu moartea? Cu adev\rat, precum

este scris dup\ porunca lui Dumnezeu, Care d\ adormitului odihn\.”41

„Mare plâns [i tânguire, mare suspin [i nevoie este desp\r]irea sufle-

tului. Atunci apare iadul [i pierzarea pentru via]a cea trec\toare,

care este umbr\ f\r\ fiin]\, vis de `n[el\ciune care se arat\ ca o n\-

luc\, chin al vie]ii pe p\mânt. S\ fugim departe de tot p\catul lu-

mesc, ca s\ mo[tenim cele cere[ti.”42 „Desp\r]irea sufletului de trup

este tain\ `nfrico[\toare [i `nsp\imânt\toare pentru to]i; c\ci sufletul

se duce tânguindu-se, iar trupul se acoper\, fiind dat p\mântului.

Pentru aceasta, [i noi, cunoscând moartea trupului, s\ alerg\m cu

lacrimi la Mântuitorul, strigând: pomene[te-ne [i pe noi, când vei

veni `ntru `mp\r\]ia Ta.”43 „Tinere]ile [i frumuse]ea trupului `n vre-

mea mor]ii se ve[tejesc; limba atunci arde cumplit [i gâtlejul uscat

se aprinde; atunci frumuse]ea ochilor se stinge [i toat\ podoaba

obrazului se schimb\, iar frumuse]ea glasului se destram\.”44 „Veni]i

[i privi]i to]i str\ina [i `nfrico[\toarea vedere cunoscut\ tuturor,

chipul care acum se arat\, [i s\ nu mai gândi]i la cele trec\toare, c\ci

ast\zi sufletul se desparte de trup, mutându-se la lumea cea ve[-

nic\, mergând pe o cale `n care niciodat\ n-a umblat, [i la Judec\-

torul cel nef\]arnic, unde stau `nainte cetele `ngere[ti; [i `nfrico-

[\toare este judecata aceea, unde to]i vom sta goi: unii ru[ina]i,

iar al]ii `ncununa]i.”45

2. St\pânirea mor]ii: „Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul, Care

ai c\lcat moartea [i pe diavol l-ai surpat [i ai d\ruit via]\ lumii Tale,

40 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Stihirile Sfântului Ioan Damaschin,

Stihira a II-a, glasul al II-lea, p. 228.
41 Ibidem, Stihira a VIII-a, glasul al VIII-lea, p. 229.
42 Ibidem, Stihirile, Stihira a V-a, glasul al II-lea, p. 237.
43 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Fericirile,

Stihira a III-a, glasul al II-lea, p. 273.
44 Ibidem, Troparele, glasul al VIII-lea, Troparul al XIX-lea, p. 284.
45 Ibidem, dup\ Laude, alte stihiri idiomele, Slav\…, glasul al VI-lea, p. 297.



104 Teologie [i Via]\

~nsu]i, Doamne, odihne[te sufletele adormi]ilor robilor T\i, `n loc
luminat, `n loc cu verdea]\, `n loc de odihn\, de unde a fugit toat\

durerea, `ntristarea [i suspinarea. {i orice gre[eal\ au s\vâr[it ei, cu

cuvântul, sau cu fapta, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun [i iubitor
de oameni, iart\-i. C\ nu este om care s\ fie viu [i s\ nu gre[easc\;

numai Tu singur e[ti f\r\ de p\cat, dreptatea Ta este dreptate `n

veac [i cuvântul T\u este adev\rul.”46 „Cel ce cu mâna dintru nefiin]\
m-ai zidit [i cu chipul T\u cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru

c\lcarea poruncii iar\[i m-ai `ntors `n p\mânt, din care am fost luat,
la cel dup\ asem\nare m\ ridic\, cu frumuse]ea cea dintâi iar\[i `m-

podobindu-m\.”47 „Tu singur e[ti f\r\ de moarte, Cel ce ai f\cut [i

ai zidit pe om; iar noi p\mântenii din p\mânt suntem zidi]i [i `n
acela[i p\mânt vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit [i

mi-ai zis: p\mânt e[ti [i `n p\mânt vei merge, unde to]i p\mânte-

nii mergem, f\când tânguire de `ngropare cântarea: Aliluia.”48 „Care
desf\tare lumeasc\ este lipsit\ de `ntristare? Care m\rire st\ pe p\-

mânt neschimbat\? Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate

mai `n[el\toare decât visurile; o clip\ numai [i pe toate acestea moar-
tea le prime[te.”49 „De[ert\ciuni sunt toate cele omene[ti. Câte nu

r\mân dup\ moarte! Nu merge cu noi bog\]ia, nu ne `nso]e[te m\-

rirea, c\ci venind moartea, toate acestea pier.”50 „Dup\ chipul [i dup\
asem\narea Ta ai pl\smuit pe om [i l-ai pus `n rai s\ st\pâneasc\

peste f\pturile Tale; dar, din pizma diavolului, fiind am\git, s-a f\cut
p\rta[ mânc\rii, c\lc\tor poruncilor Tale f\cându-se. Pentru aceasta,

l-ai osândit s\ se `ntoarc\ iar\[i `n p\mântul din care a fost luat, [i

s\-[i cear\ odihn\.”51 „Ce desp\r]ire este, o, fra]ilor! Ce tânguire,
ce plângere `n ceasul de acum! Deci, veni]i s\ s\rut\m pe cel ce

pu]in mai `nainte a fost cu noi. C\ se d\ gropii, cu p\mânt se aco-

per\, `n `ntuneric se s\l\[luie[te, cu mor]ii se `ngroap\. Toate rudele
[i prietenii, acum, când ne desp\r]im, s\ ne rug\m ca Domnul s\-i

fac\ odihn\.”52 „Acum toat\ m\rirea cea `n[el\toare a de[ert\ciunii

46 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Rug\ciunea de la Ectenia mor-

]ilor, pp. 204-205.
47 Ibidem, Binecuvânt\rile ~nmormânt\rii, Stihira a V-a, glasul al V-lea, pp. 219-220.
48 Ibidem, Canonul-alc\tuire a lui Teofan, Cântarea a 6-a, Slav\…, glasul al VI-lea,

p. 224.
49 Ibidem, Stihirile Sfântului Ioan Damaschin, Stihira I, glasul I, p. 227.
50 Ibidem, Stihira a III-a, glasul al III-lea, p. 228.
51 Ibidem, Stihira a VII-a, glasul al VII-lea, p. 229.
52 Ibidem, Stihirile, Stihira a II-a, glasul al II-lea, p. 237.
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vie]ii se desface; pentru c\ sufletul a p\r\sit loca[ul s\u, vasul s-a spart;

lutul s-a f\cut negru, f\r\ glas, f\r\ sim]ire, mort, nemi[cat.”53 „Ce

este via]a noastr\? Cu adev\rat floare [i abur [i rou\ de diminea]\.

Veni]i s\ vedem l\murit `n morminte: unde este frumuse]ea trupului,

unde sunt tinere]ile? Unde sunt ochii [i chipul trupului?”54 „Pentru

ce m\ tângui]i cu jale, oamenilor, pentru ce v\ tulbura]i `n de[ert,

gr\ie[te cel adormit c\tre to]i. Moartea este odihn\ pentru to]i, pre-

cum am auzit glasul lui Iov, care zice: moartea este odihna omului.”55

„Oare, unde se duc acum sufletele? Oare, cum petrec acum acolo?

A[ dori s\ [tiu taina, nu este nimeni `n stare s\ mi-o spun\. Oare, [i

ei `[i aduc aminte de ai lor, precum noi de dân[ii?”56 „Cumplit\ este

calea pe care m\ duc [i pe care niciodat\ n-am mai umblat; [i locul

acela `mi este necunoscut, unde nimeni nicidecum nu m\ cunoa[te:

`nfrico[\tor lucru este s\ vezi pe cei ce ne conduc, dar [i mai `nfri-

co[\tor este s\ vezi pe Cel ce m-a chemat, St\pânul vie]ii [i al mor]ii,

Care ne cheam\ pe noi acolo, când voie[te: Aliluia.”57 „Str\in\ este

taina mor]ii, pentru c\ vine asupra tuturor f\r\ de veste; firea se stric\;

moartea ia cu sila pe b\trâni, pe dreg\tori, pe c\rturari, pe dasc\li

[i pe cei care cuget\ cele de[arte; surp\ pe episcopi, pe p\stori [i pe

tot omul muritor.”58

3. Judecata Particular\: „Când v\ ve]i sui, sfin]ii mei `ngeri, s\

sta]i `naintea scaunului lui Hristos, plecând genunchii, cu plângere

s\ striga]i Lui: miluie[te, F\c\torule al tuturor, f\ptura mâinilor Tale,

Bunule, [i nu o lep\da de la Tine.”59 „Pentru c\ m\ duc la Judec\-

torul, unde nu este p\rtinire; c\ci sluga [i st\pânul `mpreun\ vor

sta; `mp\ratul [i osta[ul, bogatul [i s\racul `n aceea[i cinste vor fi; [i

fiecare, dup\ faptele sale, sau se va pream\ri, sau se va ru[ina.”60

„Nimeni nu va sc\pa acolo de `nfrico[\torul scaun al judec\]ii Tale:

53 Ibidem, Stihira a III-a, glasul al II-lea, p. 237.
54 Ibidem, Stihira a IV-a, glasul al II-lea, p. 237.
55 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Fericirile,

Stihira a IV-a, glasul al II-lea, pp. 273-274.
56 Ibidem, Troparele, glasul al VIII-lea, Troparul al VI-lea, p. 282.
57 Ibidem, Troparul al XVI-lea, p. 284.
58 Ibidem, la Laude, Stihirile, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 289.
59 Ibidem, Slujba la ie[irea cu greu a sufletului, Canonul-alc\tuire a lui Andrei

al Cretei, Ierusalimiteanul, Cântarea a 7-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 179.
60 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Stihirile, Slav\…, glasul al VI-lea,

p. 239.
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to]i `mp\ra]ii [i puternicii, `mpreun\ cu robii vor sta `nainte, [i glasul

cel `nfrico[\tor al Judec\torului va chema popoarele cele p\c\toase

la judecata osândei.”61 „Veni]i to]i, aduna]i-v\ [i, [ezând, asculta]i cu-

vânt: fra]ilor, `nfrico[\toare este judecata `naintea c\reia to]i vom sta;

nu este acolo nici rob, nici slobod; nu este acolo nici mare, nici mic,

ci to]i ne vom `nf\]i[a goi.”62 „Cei ce se supun patimilor trupe[ti,

aceia nu vor avea acolo nicidecum iertare, c\ci acolo vor fi `nvi-

nuitori `nfrico[\tori; acolo [i c\r]ile se vor deschide.”63 „Moartea [i

groapa [i judecata care v\de[te toate faptele ne a[teapt\ pe noi.”64

4. Hristos – Judec\torul Suprem: „Fiul, pe Care L-ai `ntrupat mai

presus de fire, curat\, este Judec\torul celor vii [i a celor mor]i; El

judec\ tot p\mântul [i mântuie[te din chinuri pe care voie[te [i mai

vârtos pe cei ce cu dragoste se `nchin\ Lui [i pe Tine Te laud\ `ntru

to]i vecii.”65.

5. Iadul: „C\ci ce folos am eu, dac\ sufletul meu este tras la

`nfrico[\toarele chinuri, iar trupul este cântat de voi! L\sa]i-l ne`n-

gropat, ca s\ m\nânce câinii inima mea.”66 „Pentru c\ am fost dat

demonilor [i sunt coborât cu sila `n adâncul iadului, [tiu c\ acum

to]i m\ vor uita; tu `ns\, `ngerul Domnului, pomene[te-m\.”67 „Dum-

nezeu de acum nu-{i va mai aduce aminte de mine, nici mul]imea

`ngerilor, nici adunarea arhanghelilor, nici cetele proorocilor [i ale

apostolilor, nici mul]imile mucenicilor [i ale tuturor drep]ilor, ci

singur voi suferi relele pe care le-am adunat.”68 „Plânge]i-m\ de

acum [i m\ tângui]i: adâncul iadului [i amar, viermele [i tartarul [i

toate chinurile; suspina]i pentru mine, pentru c\ numai eu singur am

fost adus [i am fost dat vou\, Cel ce {i-a dat sângele pentru mine.”69

„De ce te tulburi `n de[ert, omule? ~nc\ un ceas [i toate trec. ~n iad

nu este poc\in]\, nu este acolo nici un fel de odihn\; acolo-i viermele

61 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Canonul,

Cântarea a 5-a, Slav\…, glasul al VI-lea, pp. 279-280.
62 Ibidem, Troparele, glasul al VIII-lea, Troparul al III-lea, p. 281.
63 Ibidem, Troparul al XVIII-lea, p. 284.
64 Ibidem, Canonul, Cântarea a 6-a, Stihira 1, glasul al VI-lea, p. 280.
65 Ibidem, Cântarea a 8-a, {i acum…, glasul al VI-lea, p. 287.
66 Ibidem, Slujba la ie[irea cu greu a sufletului, Canonul-alc\tuire a lui Andrei

al Cretei, Ierusalimiteanul, Cântarea a 5-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 178.
67 Ibidem, Cântarea a 8-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 179.
68 Ibidem, Cântarea a 9-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 180.
69 Ibidem, Cântarea a 9-a, Slav\..., glasul al VI-lea, p. 180.
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cel neadormit; acolo totul este `ntuneric [i bezn\.”70 „Mare este jude-

cata, dar urgia gheenei este de negr\it, c\ci acolo sufletele ard dim-

preun\ cu trupurile [i cu durerea l\crimeaz\, strigând: Izb\vitorule,

Dumnezeule, binecuvântat e[ti.”71 „O, ce ceas `nfrico[\tor a[teapt\

pe p\c\to[i! O, ce fric\ `i va cuprinde atunci când focul gheenei `i va

mistui [i [arpele cel târâtor `i va `nghi]i! Pentru aceasta, Hristoase

`ndurate, izb\ve[te-ne de ziua cea `nfrico[\toare a gheenei.”72 „Cel

ce Te-ai pogorât `n iad [i ai sf\râmat `ncuietorile cele ve[nice, [i celor

ce [edeau `ntru `ntuneric le-ai ar\tat ie[ire; iar pe [arpele cel din

adânc, `ncep\torul r\ut\]ii, l-ai vânat cu `n]eleapta Ta me[te[ugire

dumnezeiasc\ [i l-ai legat cu lan]urile `ntunericului `n iad [i l-ai

`nchis cu puterea Ta cea nem\surat\ `n focul cel nestins [i `ntru `n-

tunericul cel mai din afar\.”73

6. Raiul: „Ceata sfin]ilor a aflat izvorul vie]ii [i u[a raiului; s\ aflu

[i eu calea prin poc\in]\; eu sunt oaia cea pierdut\; cheam\-m\, Mân-

tuitorule, [i m\ mântuie[te.”74 „Chipul slavei Tale celei negr\ite sunt,

de[i port r\nile p\catelor; miluie[te zidirea Ta, St\pâne, [i o cur\]e[te

cu `ndurarea Ta; [i mo[tenirea cea dorit\ d\ruie[te-mi, f\cându-m\

pe mine iar\[i cet\]ean raiului.”75 „Odihne[te, Dumnezeule, pe robul

T\u [i-l a[az\ `n rai, unde cetele sfin]ilor, Doamne, [i drep]ii ca lumi-

n\torii str\lucesc; pe adormitul robul T\u odihne[te-l, trecându-i

lui toate gre[elile.”76 „Locuitor [i lucr\tor al raiului m-ai rânduit din

`nceput, dar, c\lcând porunca Ta, m-ai izgonit. Pentru aceasta, Mân-

tuitorule, sufletul robului T\u odihne[te-l.”77 „Pe acesta ce s-a mutat

la Tine, acolo unde este loca[ul celor ce se veselesc [i glasul cura-

tei bucurii, `nvrednice[te-l, Hristoase, s\ dobândeasc\ m\rirea Ta

cea de negr\it.”78 „~nvrednice[te, Doamne, de via]a cea cereasc\ [i

70 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Troparele,

glasul al VIII-lea, Troparul al XI-lea, p. 283.
71 Ibidem, Canonul, Cântarea a 7-a, Slav\…, glasul al VI-lea, p. 286.
72 Ibidem, Cântarea a 8-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 286.
73 Ibidem, Slujba Vecerniei din Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Rug\ciunea

a cincea, p. 709.
74 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Binecuvânt\rile ~nmormânt\rii,

Stihira I, glasul al V-lea, p. 219.
75 Ibidem, Stihira a IV-a, glasul al V-lea, p. 219.
76 Ibidem, Stihira a VI-a, glasul al V-lea, p. 220.
77 Ibidem, Canonul-alc\tuire a lui Teofan, Cântarea 1, Slav\…, glasul al VI-lea,

p. 221.
78 Ibidem, Cântarea a 4-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 223.
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de `mp\r\]ia darurilor pe credinciosul robul T\u cel adormit, dându-i

dezlegare de p\cate.”79 „Izvor de via]\ e[ti, St\pâne, Care, cu b\rb\]ie

dumnezeiasc\, dezlegi pe cei fereca]i; pe robul T\u acesta, care cu

credin]\ a venit la tine, a[az\-l `n desf\tarea raiului.”80 „Ne bucur\m,

chiar numai auzind, c\ acolo este ve[nic\ lumin\, c\ acolo este iz-

vorul vie]ii noastre [i c\ acolo este desf\tarea cea ve[nic\; acolo este

raiul, unde toate sufletele drep]ilor se bucur\.”81 

7. Pomenirea mor]ilor: „Cela ce prin adâncul `n]elepciunii, cu

iubire de oameni, toate le chivernise[ti, [i ceea ce este de folos tutu-

ror d\ruie[ti; Unule, Ziditorule, odihne[te, Doamne, sufletul ador-

mitului robului T\u, c\ spre tine n\dejdea [i-a pus, spre F\c\torul

[i Ziditorul [i Dumnezeul nostru.”82 „Pe cel ce a trecut la Tine din stri-

c\ciunea aceasta nestatornic\ `nvrednice[te-l, Bunule, s\ locuiasc\

cu bucurie `n corturile cele ve[nice, socotindu-l drept prin credin]\ [i

prin har.”83 „Cu sfin]ii odihne[te, Hristoase, sufletul adormitului ro-

bului T\u, unde nu este durere, nici `ntristare, nici suspin, ci via]\ f\r\

de sfâr[it.”84 „Cel ce e[ti St\pânul vie]ii [i al mor]ii, odihne[te `n lo-

ca[urile sfin]ilor pe acesta pe care l-ai mutat din cele trec\toare,

care strig\: pomene[te-m\ când vei veni `ntru `mp\r\]ia Ta.”85 Cel ce

e[ti St\pânul sufletelor [i al trupurilor, `n a C\rui mân\ este suflarea

noastr\, mângâierea celor `ntrista]i, odihne[te `n latura drep]ilor pe

acesta pe care l-ai mutat86. „Hristos s\ te odihneasc\ `n latura celor

vii, [i u[ile raiului s\-]i deschid\ [i mo[tenitor `mp\r\]iei Sale s\ te

arate, [i iertare s\-]i d\ruiasc\ de cele ce ai gre[it `n via]\, Iubitorule

de oameni.”87 „V\zând pe mort z\când, to]i ne gândim la ceasul din

urm\, c\ci omul trece ca fumul pe p\mânt, ca floarea a `nflorit, ca iarba

s-a t\iat, cu pânz\ se `nf\[oar\, cu p\mânt se acoper\. Pe acesta l\-

sându-l acoperit, lui Hristos s\ ne rug\m, ca s\-i dea odihn\ `n veci.”88

79 Ibidem, Cântarea a 5-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 223.
80 Ibidem, Cântarea a 6-a, Slav\…, glasul al VI-lea, p. 224.
81 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Tropa-

rele, glasul al VIII-lea, Troparul al XXIII-lea, p. 285.
82 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Troparul, glasul al VIII-lea, p. 207.
83 Ibidem, Canonul-alc\tuire a lui Teofan, Cântarea a 3-a, Slav\…, glasul al

VI-lea, p. 222.
84 Ibidem, Condacul, glasul al VIII-lea, p. 225.
85 Ibidem, Fericirile, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 230.
86 Ibidem, Stihira a III-a, glasul al VI-lea, p. 230.
87 Ibidem, Stihira a IV-a, glasul al VI-lea, p. 230.
88 Ibidem, Stihirile, Stihira a VI-a, glasul al II-lea, p. 237.
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8. Semnele Parusiei: „Cine va putea `ndura, Hristoase, amenin-

]area venirii Tale celei `nfrico[\toare? Atunci cerul se va zbate ca o

hârtie b\tut\ de vânt [i vor c\dea stelele; toat\ f\ptura se va cl\tina

de fric\ [i lumina se va schimba”89.

9. Parusia: „Când vei veni `ntru slava Ta cea de negr\it `n chip

`nfrico[\tor s\ judeci toat\ lumea, binevoie[te, Izb\vitorule, s\ Te `n-

tâmpine cu bucurie pe nori credinciosul robul T\u, pe care l-ai luat

de pe p\mânt”90. „C\ci aceasta v\ spunem, dup\ cuvântul Domnului,

c\ noi, cei vii, care vom fi r\mas pân\ la venirea Domnului, nu vom

lua `nainte celor adormi]i, pentru c\ ~nsu[i Domnul, `ntru porunc\,

la glasul arhanghelului [i `ntru trâmbi]a lui Dumnezeu, Se va po-

gor` din cer, [i cei mor]i `ntru Hristos vor `nvia `ntâi. Dup\ aceea,

noi, cei vii, care vom fi r\mas, vom fi r\pi]i, `mpreun\ cu ei, `n nori,

ca s\ `ntâmpin\m pe Domnul, `n v\zduh, [i a[a pururea cu Dom-

nul vom fi.”91 „Iat\, [i stihiile, cerul [i p\mântul se vor schimba [i

toat\ f\ptura `n nestric\ciune se va `mbr\ca. Pieri-va stric\ciunea

[i se va risipi `ntunericul la venirea Ta; c\ci iar\[i ai s\ vii cu slav\,

precum s-a scris, ca s\ r\spl\te[ti fiec\ruia dup\ faptele lui.”92

10. ~nvierea mor]ilor: „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 `nvia. C\ci, precum Tat\l are via]\ `n Sine, a[a

I-a dat [i Fiului s\ aib\ via]\ `n Sine; [i I-a dat Lui putere s\ fac\

judecat\, pentru c\ este Fiul Omului. Nu v\ mira]i de aceasta, c\ci

vine ceasul când to]i cei din morminte vor auzi glasul Lui; [i vor ie[i,

cei ce au f\cut cele bune spre `nvierea vie]ii, [i cei ce au f\cut cele

rele, spre `nvierea osândirii. Eu nu pot s\ fac de la Mine nimic; pre-

cum aud, judec; dar judecata Mea este dreapt\, pentru c\ nu caut la

voia Mea, ci voia Tat\lui Meu, Care M-a trimis”93. „Doamne, Dumne-

zeul nostru, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al p\rin]ilor

89 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Canonul,

Cântarea a 8-a, Stihira a III-a, glasul al VI-lea, pp. 286-287.
90 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Canonul-alc\tuire a lui Teofan,

Cântarea a 6-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 224.
91 Ibidem, Apostolul, p. 232.
92 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, dup\ Laude,

alte stihiri idiomele, Stihira a III-a, glasul al VIII-lea, p. 297.
93 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Sfânta Evanghelie de la Ioan,

pp. 232-233.
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no[tri, ai poruncit amestecului [i `mpreun\rii acesteia [i acestei ne-

gr\ite leg\turi a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiasc\, s\ se desfac\

[i s\ se risipeasc\, pentru ca sufletul s\ mearg\ acolo unde fiin]\

[i-a luat, pân\ la ob[teasca `nviere, iar trupul s\ se desfac\ `n cele

din care a fost alc\tuit.”94 „Prea`n]eleptul Pavel a vestit l\murit mai

dinainte mutarea, `nv\]ând pe to]i c\ mor]ii se vor scula nestrica]i

[i noi ne vom schimba, la porunca lui Dumnezeu. Pentru aceasta,

trâmbi]a va r\suna `nfrico[\tor [i pe cei adormi]i din veac `i va

scula din somn.”95 „Va r\suna trâmbi]a [i mor]ii ca dintr-un somn se

vor scula, dorind s\ ia via]\ cereasc\; s\ nu osânde[ti pe robii T\i,

care au n\d\jduit `n Tine, F\c\torul [i Domnul, c\ muritor pentru

noi Te-ai ar\tat, Cel ce e[ti nemuritor.”96

11. Ziua ~nfrico[\toarei Judec\]i: „S\ auzim ce strig\ Atot]iitorul:

vai de cei ce caut\ s\ vad\ ziua cea `nfrico[\toare a Domnului! C\ci

aceea este `ntuneric, pentru c\ va l\muri toate prin foc”97. „Pe cei ce

s-au mutat `i a[teapt\ judecata cea nemitarnic\ a zilei aceleia de

`nfrico[\toare amenin]are; de aceea cu st\ruin]\ s\ cerem, prin cre-

din]\, de la Hristos `nvierea.”98

12. Via]a ve[nic\: „~n c\m\rile cere[ti, biruitorii mucenici pururea

Te roag\ pe Tine, Hristoase; pe acest credincios, pe care l-ai mutat

de pe p\mânt, `nvrednice[te-l s\ dobândeasc\ bun\t\]ile cele ve[-

nice. Odihne[te, Dumnezeule, pe robul T\u [i-l a[az\ `n rai, unde

cetele sfin]ilor, Doamne, [i drep]ii ca lumin\torii str\lucesc; pe ador-

mitul robul T\u odihne[te-l, trecându-i lui toate gre[elile”99. „Bine-

voie[te, Hristoase, ca [i cel mutat `n credin]\ s\ se fac\ p\rta[ al

str\lucirii Tale celei luminoase [i dumnezeie[ti, d\ruindu-i, ca un

singur Mult-milostiv, odihn\ `n sânurile lui Avraam [i f\cându-l vred-

nic de fericirea cea ve[nic\.”100 „Adev\rat, adev\rat zic vou\: Cel

94 Ibidem, Rug\ciunile de iertare, Rug\ciunea `ntâi, p. 234.
95 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Fericirile,

Stihira a V-a, glasul al II-lea, p. 274.
96 Ibidem, dup\ Laude, alte stihiri-idiomele, Stihira a II-a, glasul al VIII-lea, p. 296.
97 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Fericirile, Stihira a VI-a, glasul

al VI-lea, p. 231.
98 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Preo]ilor [i a Diaconilor de mir, Canonul,

Cântarea a 4-a, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 278.
99 Ibidem, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Canonul-alc\tuire a lui Teofan,

Cântarea 1, Stihira I, glasul al VI-lea, p. 221.
100 Ibidem, Cântarea a 9-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 227.
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ce ascult\ cuvântul Meu [i crede `n Cel ce M-a trimis are via]\ ve[-

nic\ [i la judecat\ nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la via]\.”101

Cu privire la vechimea ritualului liturgic `ntrebuin]at `n Biseric\

pentru `nmormântarea cre[tinilor `n primele trei secole, nu avem

documente clare. Cu timpul au ap\rut rug\ciunile [i cânt\rile care

`nso]eau mortul la groap\, iar aceste lecturi [i cânt\ri cu siguran]\

vor fi fost psalmii biblici, `ndeosebi cei care vorbesc despre via]\ [i

moarte. Date despre tipicul slujbelor la `nceputuri g\sim `n Consti-

tu]iile Apostolice, `n Evhologhionul Episcopului Serapion de Thmuis

`n Egipt (sec. IV), iar `n secolul al V-lea apare scrierea „Despre ierar-

hia bisericeasc\” a lui Dionisie Pseudo-Areopagitul, care ne d\ o

descriere [i o interpretare a rânduielii slujbei pentru `nmormân-

tarea unui cleric. O parte din cânt\rile [i rug\ciunile din rânduiala

actual\ a slujbelor funebre, care provin din fondul vechi al slujbei

Privegherii de toat\ noaptea, Panihida, `l au ca autor, pe Sfântul Gher-

man I, Patriarhul Constantinopolului din sec. al VIII-lea, [i tot de

atunci provin [i Binecuvânt\rile mor]ilor, precum [i cele 8 frumoase

stihiri idiomele din slujba `nmormânt\rii, care se datoreaz\ mare-

lui imnograf [i dogmatist, Sfântul Ioan Damaschinul. Canonul sluj-

belor funebre este opera lui Teofan, episcopul Niceei, dar care a

introdus `n textul s\u formule [i expresii mai vechi. Slujba de as-

t\zi a `nmormânt\rii laicilor adul]i a ap\rut `n Biserica Constantino-

polului `n secolul al XIV-lea, iar cea pentru clerici `n acela[i secol,

pus\ pe seama Patriarhului Ecumenic Filotei Kokinos, precum [i

rânduiala `nmormânt\rii copiilor, care se `ntâlne[te `n manuscris,

`ncepând cu secolul al XV-lea, `ntocmit\, se pare, de un ieromonah

din Sfântul Munte, cu numele de Gavriil102. 

Strâns legate de Slujba `nmormânt\rii sunt [i soroacele. „Dup\

tradi]ia veche [i general\ a Bisericii Ortodoxe, se face pomenirea mor-

tului prin slujbe cu rug\ciuni la urm\toarele termene sau soroace:

ziua a treia (τά τριτά, care corespunde, de obicei, cu ziua `nmormân-

t\rii), ziua a noua (τά  e[ννατα) [i ziua a patruzecea (τά τεσαρακοστά,
[ase s\pt\mâni) dup\ moarte; la trei luni, la [ase luni [i 12 luni (un an)

dup\ moarte; apoi `n fiecare an, `n ziua mor]ii, pân\ la `mplinirea a

[apte ani de la moarte.”103

101 Ibidem, Evanghelia, p. 232.
102 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\…, pp. 375-378.
103 Ibidem, p. 382.



112 Teologie [i Via]\

A[adar, pentru ca leg\tura dintre cei vii [i cei mor]i s\ fie cât mai

apropiat\, mai strâns\ [i ne`ntrerupt\, Biserica a rânduit aceste zile

de pomenire pentru cei adormi]i, dar [i altele, zile de care trebuie s\

ne aducem aminte cu sfin]enie, `ndeplinindu-ne, `n felul acesta, o

datorie de con[tiin]\ cre[tin\ pentru cei care nu mai sunt printre

noi. Aceste zile pot s\ fie zile de pomenire individual\, soroacele,

dar pot fi [i zile de pomenire general\ sau de ob[te, `n care ne pu-

tem aminti de to]i cei mor]i, din toate timpurile [i din toate locurile,

[tiu]i [i ne[tiu]i104. F\r\ dar [i poate c\ ne putem ruga pentru cei

adormi]i ori de câte ori sim]im nevoia [i avem prilej, putem s\vâr[i

fapte de milostenie spre pomenirea lor, dar avem `ns\ datoria de a

ne ruga pentru ace[tia `n mod special `n zilele dedicate pomenirii lor.

Soroacele, aceste zile de pomenire individual\ rânduite de Bise-

ric\, au o interpretare teologic\ [i simbolic\. „Prima pomenire, la trei

zile dup\ moarte, se face `n numele Sfintei Treimi [i `n n\dejdea

~nvierii, a[a dup\ cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos a `nviat a treia

zi din mor]i, f\cându-se pârg\ sau arvun\ a ~nvierii celor r\posa]i.”105

„S\ se veseleasc\ Sionul [i s\ se bucure cerul; Hristos a `nviat, ri-

dicând pe cei mor]i, care ~i cânt\: Tu e[ti Dumnezeul nostru [i pe

Tine Te sl\vim.”106 „~n haine albe str\lucind, s-a ar\tat femeilor `nge-

rul zicând: Nu plânge]i! Via]a voastr\ S-a sculat, dând via]\ mor]ilor

celor din morminte.”107 „~nviat-ai din mormânt ca un nemuritor, Mân-

tuitorule, `mpreun\ ai ridicat lumea Ta, cu puterea Ta, Hristoase,

Dumnezeul nostru; zdrobit-ai cu t\rie puterea mor]ii; ar\tat-ai, Mi-

lostive, tuturor, ~nvierea. Pentru aceasta Te [i sl\vim, Unule, Iubito-

rule de oameni.”108

Pomenirea de nou\ zile dup\ moarte se face `n cinstea celor

nou\ cete `ngere[ti sau ale celor nou\ cete ale sfin]ilor, c\tre care ne

104 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, op. cit., pp. 274-275.
105 Ibidem, p. 275.
106 Penticostarul, Duminica a treia dup\ Pa[ti, a Sfintelor femei mironosi]e [i a

Dreptului Iosif, la Utrenie, Canoanele, Canonul Mironosi]elor-alc\tuire a lui Andrei

Criteanul, Cântarea 1, Stihira a VI-a, glasul al IV-lea, p. 94.
107 Ibidem, Duminica a patra dup\ Pa[ti, a Sl\b\nogului, la Utrenie, Canoanele,

Canonul Sl\b\nogului-alc\tuit de Iosif Tesalonicul, Cântarea a 5-a, Stihira a IV-a,

glasul al III-lea, p. 137.
108 Ibidem, Duminica a cincea dup\ Pa[ti, a Samarinencei, la Utrenie, dup\ `ntâia

Catism\, Sedealna Octoihului, Slav\…, Stihira a III-a, glasul al IV-lea, p. 181. 
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rug\m s\ mijloceasc\ pentru cel r\posat spre a se bucura de comu-

niunea cu ace[tia [i, totodat\, ne aduce aminte de ceasul al IX-lea,

când Domnul a f\g\duit pe Cruce tâlharului Raiul109. Pomenirea celor

40 de zile ne aminte[te de ~n\l]area la cer a Domnului, dorind ca

[i sufletele celor adormi]i s\ se `nal]e la cer110, adic\ s\ dobân-

deasc\, `ndat\ dup\ judecata particular\ care are loc acum, odihna

[i fericirea ve[nic\. „Pe acesta ce s-a mutat la Tine, acolo unde este

loca[ul celor ce se veselesc [i glasul curatei bucurii, `nvrednice[te-l,

Hristoase, s\ dobândeasc\ m\rirea Ta cea de negr\it.”111 „~nvredni-

ce[te, Doamne, de via]a cea cereasc\ [i de `mp\r\]ia darurilor pe cre-

dinciosul robul T\u cel adormit, dându-i dezlegare de p\cate.”112 

Pomenirile de trei, [ase, nou\ luni au caracter trinitar, iar prin

cea de la un an imit\m pe cre[tinii primelor veacuri, care comemo-

rau ziua mor]ii martirilor [i sfin]ilor, s\vâr[ind Dumnezeiasca Li-

turghie chiar pe mormântul lor, astfel ziua mor]ii acestora devenind

na[terea lor la via]a cea ve[nic\. Pomenirea de [apte ani, num\rul

[apte fiind num\r sfânt, ne aminte[te de cele [apte zile `n care Dum-

nezeu a creat lumea. ~n toate aceste zile de pomenire este bine s\ se

s\vâr[easc\ `n primul rând Sfânta Liturghie, la care s\ fie pomeni]i

la Proscomidie cei adormi]i, prin rug\ciunea deosebit\ care se ros-

te[te acum, timp `n care se scot [i miridele pentru ace[tia, care mai

târziu se vor uni `n Sfântul Sânge din Sfântul Potir cu Sfântul Trup

al Domnului [i cu celelalte miride care `nchipuie pe Maica Domnu-

lui, pe sfin]i [i pe cei vii, realizându-se astfel comuniunea sfin]ilor

[i leg\tura dintre cei vii cu cei mor]i, precum [i p\rt\[ia de Hristos

Domnul, piatra cea din capul unghiului, prin Sfântul Agne] [i Sfântul

Sânge: „Pentru pomenirea [i iertarea p\catelor tuturor celor din veac

adormi]i `ntru dreapta credin]\: ale str\mo[ilor, ale mo[ilor, ale p\-

rin]ilor, ale maicilor, ale fra]ilor, ale surorilor, ale fiilor [i fiicelor, ale

celor dintr-o rudenie [i ale celor dintr-o semin]enie cu noi [i ale

tuturor celor ce au adormit `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii ve[-

nice; ale ctitorilor sfântului loca[ului acestuia; ale miluitorilor [i

f\c\torilor de bine; ale tuturor celor ce s-au ostenit [i au slujit `n

109 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, op. cit., p. 275.
110 Ibidem.
111 Molitfelnic, Rânduiala ~nmormânt\rii Mirenilor, Canonul-alc\tuire a lui Teofan,

Cântarea a 4-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 223.
112 Ibidem, Cântarea a 5-a, Stihira a II-a, glasul al VI-lea, p. 223.
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sfânt l\ca[ul acesta: arhierei, arhimandri]i, ieromonahi, preo]i, iero-

diaconi, diaconi, monahi, monahii [i slujitori; ale preabinecinstito-

rilor `mp\ra]i, domnitori [i dreg\tori; ale ferici]ilor patriarhi, ale orto-

doc[ilor arhierei [i preo]i; ale dreptm\ritorilor cre[tini, pe care i-au

acoperit apa, marea, râurile, izvoarele, b\l]ile, pu]urile, sau r\zbo-

iul i-a secerat [i cutremurul i-a cuprins, tâlharii i-au ucis [i focul i-a

ars, sau p\s\rilor, jig\niilor [i la toat\ firea celor din mare s-au f\cut

mâncare; ale celor r\pi]i f\r\ de veste; ale celor ar[i de tr\snete [i

ale celor `nghe]a]i `n mun]i, pe cale, `n loc pustiu [i `n sih\strie; ale

celor sfâr[i]i de `ntristare sau de bucurie; ale celor ce au p\timit `n

zile bune [i `n nenorocire; ale celor pe care i-a ucis calul, sau grin-

dina, z\pada, ploaia `nmul]it\, c\r\mida [i ]\râna i-au `mpresurat [i

de n\prasn\ au c\zut; ale celor pe care i-au omorât b\uturile otr\-

vitoare, `nec\rile cu oase; ale celor lovi]i de tot felul de aruncare:

a fierului, a lemnului [i a oric\rui fel de piatr\; ale celor sfâr[i]i de

chiotul tare, de alergarea grabnic\, de palm\, de pumn, de lovitur\

cu piciorul, de cium\, de foame, de sete, de mu[c\turi `nveninate, de

`nghi]irea [erpilor, de c\lcarea cailor, de sugrumare de cel de aproape,

sau marea sau p\mântul desf\cându-se i-a `nghi]it; [i de toat\ vârsta:

b\trâni, tineri, voinici, copilandri, copii, prunci f\r\ de vreme, parte

b\rb\teasc\ [i femeiasc\; [i pe care nu i-am pomenit, din ne[tiin]\

sau uitare, sau din pricina mul]imii numelor, ~nsu]i `i pomene[te,

Dumnezeule, Cel ce [tii numele [i vârsta fiec\ruia”113.

Pomenirile generale pentru cei adormi]i, parastasele din cursul

anului bisericesc se fac `n Sâmb\ta dinaintea L\satului sec de carne

(mo[ii de iarn\), când pomenim pe cei adormi]i, pentru c\ `n dumi-

nica urm\toare Biserica a rânduit s\ se fac\ pomenire de a doua

venire a Domnului [i de ~nfrico[\toarea Judecat\. Ca zile de pome-

nire general\ a mor]ilor sunt rânduite sâmbetele a doua, a treia [i

a patra din P\resimi. Sâmb\ta dinaintea Duminicii Pogorârii Du-

hului Sfânt (mo[ii de var\) se face din nou pomenire pentru cei

adormi]i, pentru ca ei s\ se bucure de darurile Sfântului Duh, a

C\rui Pogorâre se va serba `n duminica urm\toare. De asemenea,

113 Liturghierul, care cuprinde dumnezeie[tile liturghii ale sfin]ilor no[tri p\-

rin]i: Ioan Gur\ de Aur, Vasile cel Mare [i Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite,

precum [i rânduiala Vecerniei, Utreniei, Dumnezeie[tii Proscomidii, Liturghiei

cu arhiereu etc., EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, Rânduiala Dumnezeie[tii Prosco-

midii, Rug\ciunea de la a cincea prescur\ pentru cei adormi]i, p. 105.
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s-a obi[nuit s\ se ]in\ [i Mo[ii de toamn\, `n sâmb\ta dintre 26 sep-

tembrie [i 8 noiembrie, [i tot ca zi de pomenire special\ este [i

Joia ~n\l]\rii, când se face amintire de eroii neamului nostru114.

~n afar\ de soroacele `nd\tinate [i de zilele de pomenire `ndeob[te

a mor]ilor, se mai face [i o pomenire nominal\ a unui repausat la

40 de Liturghii `n [ir, `ndeosebi la 40 de zile dup\ moartea cuiva,

dup\ `ndemnul Sfântului Simeon al Tesalonicului. O astfel de po-

menire poart\ numele de s\rindar, iar la sfâr[itul celor 40 de Litur-

ghii se s\vâr[e[te slujba parastasului, ceea ce se nume[te `n popor

„dezlegarea” sau „slobozirea s\rindarelor”115.

Folosul acestor pomeniri, pe lâng\ cele enumerate mai sus, este

acela de a se `nmul]i dragostea dintre cei vii [i cei adormi]i. Folo-

sul se leag\ nemijlocit de virtutea cre[tin\; se `nt\re[te credin]a `n

via]a de dincolo de mormânt; se `nt\re[te n\dejdea `n mila lui Dum-

nezeu; se propov\duie[te prezen]a necurmat\ a lui Hristos `n lume;

`nva]\ c\ omul este cet\]ean al cerului; se mut\ din Biserica lupt\-

toare de pe p\mânt `n cea biruitoare din cer; Hristos ascult\ rug\-ciu-

nile tuturor [i este `nduplecat de mijlocirile sfin]ilor [i ale Preasfintei

N\sc\toare de Dumnezeu; n\dejdea de mântuire a cre[tinilor nu

se pierde nici dup\ moarte; d\ruie[te iertare p\catelor celor pentru

care se s\vâr[esc parastasele, c\ci Iubitorul de oameni, Dumnezeu,

ascult\ `ntotdeauna rug\ciunile Bisericii Lui; se `nmul]e[te dragostea

fr\]easc\; se mângâie cei vii [i `ntrista]i pentru moartea persoanei

iubite, c\ci moartea este amar\, pricinuie[te mâhnire nesuferit\ [i

`i desparte brusc de cei iubi]i; rug\ciunea [i parastasul este singurul

mod de comuniune cu ei, c\ci nu exist\ un alt mod de comuniune

cu persoanele dragi; pricinuie[te aducerea aminte de moarte, de de-

[ert\ciunea lumii [i a lucrurilor ei116.

Prin urmare, `ntotdeauna Dumnezeu a iubit pe om [i i-a purtat

de grij\, dându-ne spre ajutor [i rug\ciune pe sfin]i, pe Maica noas-

tr\, Biserica, cu slujba de `nmormântare [i parastasele `n]elept rân-

duite, cu rug\ciunile pentru cei adormi]i, toate alc\tuite de Sfin]ii

P\rin]i insufla]i de Sfântul Duh. Din ele se vede limpede felul `n

114 Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Liturgica General\…, pp. 219-222.
115 Idem, Liturgica Special\…, p. 385.
116 Ierom. Benedict Aghioritul, Parastasele [i folosul lor, traducere din limba greac\

de Ierom. {tefan Nu]escu, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2002, pp. 45-47.
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care Biserica prive[te moartea, fie când fiii ei se afl\ pe patul mor]ii,

fie când clipa mor]ii a sosit, [i apoi `n toat\ cealalt\ vreme; vedem din

nou cum se `ngrije[te [i se cinste[te trupul ce se pune `n groap\, [i

cum se cuget\ soarta sufletului pornit pe calea ve[niciei117. Majori-

tatea c\r]ilor de slujb\ ale Bisericii Ortodoxe cuprind `n alc\tuirile

imnografice texte cu trimitere direct\ la pomenirea celor adormi]i,

din toate timpurile [i toate locurile, [tiu]i [i ne[tiu]i, care au murit

sub o form\ sau alta, precum urmeaz\: „Pe Tine Te rug\m, Dumne-

zeule lesne iert\torule, odihne[te `n sânurile lui Avraam pe robii

T\i Hristoase, pe care i-ai mutat cu credin]\ din tulbur\rile vie]ii,

[i-i `nvrednice[te pe dân[ii ve[nicei lumini, trecându-le lor gre[e-

lile ca un bun”118. „Cu ale[ii T\i odihne[te Dumnezeule sufletele celor

mai `nainte adormi]i, trecându-le cu vederea gre[elile lor.”119 „As-

t\zi s\vâr[ind noi, credincio[ii, pomenirea, dup\ nume, a tuturor

mor]ilor celor din veac, care cu credin]\ au vie]uit cre[tine[te, s\

l\ud\m pe Mântuitorul [i Domnul, cerând cu st\ruin]\, ca s\ dea

ei r\spuns bun, `n ceasul judec\]ii, Dumnezeului nostru, ~nsu[i celui

ce va s\ judece tot p\mântul, dobândind cu bucurie starea cea de-a

dreapta Lui, `n partea drep]ilor, [i `n mo[tenirea cea luminat\ a Sfin-

]ilor, [i s\ se fac\ vrednici de `mp\r\]ia Lui cea cereasc\.”120 „Po-

mene[te, Doamne, pe cei ce `n n\dejdea `nvierii [i a vie]ii ve[nice

au adormit, p\rin]ii [i fra]ii no[tri, [i pe to]i care `n cucernicie [i `n

credin]\ s-au s\vâr[it; [i iart\ lor toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\

de voie, cea cu cuvântul sau cu lucrul, sau cu gândul [i-i a[az\ pe

dân[ii `n locuri luminoase, `n locuri r\coroase, `n locuri de odihn\,

de unde a fugit toat\ durerea, `ntristarea [i suspinul, unde cerce-

tarea fe]ei tale vesele[te pe to]i sfin]ii T\i cei din veac. D\ruie[te

lor [i nou\ `mp\r\]ia Ta [i `mp\rt\[irea bun\t\]ilor Tale celor ne-

gr\ite [i ve[nice [i desf\tarea vie]ii Tale celei nesfâr[ite [i fericite.

C\ tu e[ti via]a [i `nvierea [i odihna robilor T\i celor adormi]i, Hris-

toase Dumnezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ cu Cel f\r\

117 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 7.
118 Octoihul Mare, Glasul al V-lea, Sâmb\t\ diminea]\, Canonul tuturor sfin-

]ilor, Peasna I, Stihira a VI-a, pp. 447-448.
119 Ibidem, Glasul al VI-lea, Sâmb\t\ diminea]\, alt Canon al mor]ilor, Peasna

a 6-a, Stihira a V-a, p. 539.
120 Penticostarul, Sâmb\t\ `n s\pt\mâna a [aptea dup\ Pa[ti, la Vecernie, la

Doamne strigat-am..., Stihiri ale mor]ilor, Stihira I, glasul al VIII-lea, p. 298.



117Hermeneutica textului religios, `n perspectiv\ soteriologic\ 

de `nceput al T\u P\rinte [i cu Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\-

torul T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.”121 

A[adar, pentru c\ ziua mor]ii noastre este atât de nesigur\, tre-

buie s\ fim `ntotdeauna preg\ti]i, priveghind, postind, rugându-ne

ne`ncetat, m\rturisindu-ne [i `mp\rt\[indu-ne cu Trupul [i Sângele

Mântuitorului Hristos `n mod regulat, ca nu cumva ast\zi s\ fim `n

via]\, iar mâine `n mormânt, cu toate c\ avem n\dejdea `nvierii [i

cuvintele de `mb\rb\tare ale Apostolului Neamurilor, care zice: „C\

dac\ tr\im, pentru Domnul tr\im, [i dac\ murim, pentru Domnul

murim. Deci [i dac\ tr\im, [i dac\ murim, ai Domnului suntem”

(Romani 14, 8).

121 Ceaslov, edi]ia a II-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1993, Rânduiala Miezonopticii

din toate zilele, Rug\ciune, p. 29.


