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Garanţia învierii noastre

Postul Mare se încheie cu Sâmbăta lui
Lazăr, când se aminteşte de minunea pe care a
făcut-o Hristos înainte de patima Sa
mântuitoare, considerată cea mai mare minune
a Sa, care este, în acelaşi timp, şi garanţia învierii
noastre. La Sfânta Liturghie din această zi, se
istoriseşte întreg evenimentul învierii lui Lazăr
din morţi, descris în detaliu de Sfântul
Evanghelist Ioan, în capitolul al 11-lea (1-45).
Pericopa evanghelică ne propune spre meditaţie
învăţături soteriologice şi eshatologice de o
mare profunzime şi complexitate.

Moartea nu-i ceva care încheie viaţa
noastră terestră, ci este o realitate care există
în noi şi în jurul nostru. Tot Sfântul Pavel zice

†IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

că „noi murim în fiecare zi“ (I Corinteni 15, 31).
Fiecare moarte este urmată de o înviere sau

de o renaştere. Altfel spus, orice moarte
presupune o nouă formă de viaţă. Chiar şi
existenţa noastră pământească este un amestec
de moarte şi înviere. Pelerinajul nostru pe acest
pământ este un paşte neîncetat, adică o trecere
permanentă prin moarte la o nouă formă de viaţă.
Spre exemplu, între naşterea noastră iniţială şi
adormirea finală, viaţa noastră este constituită
din moarte şi înviere. Urmăriţi ciclul vieţii
noastre biologice. De fiecare dată când
adormim în timpul somnului din noapte, această
dispoziţie naturală înseamnă o pregustare a
morţii; dar fiecare trezire din somnul nopţii,
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dimineaţa, înseamnă o înviere din morţi. În una
dintre rugăciunile de seară zicem: „Stăpâne,
Iubitorule de oameni, au doar nu-mi va fi patul
acesta groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua
ticălosul meu suflet? Iată, groapa-mi zace
înainte şi iată, moartea-mi stă înainte...“. De
asemenea, o rugăciune din spiritualitatea iudaică
spune: „Binecuvântat eşti, Doamne, Creatorul
Universului, căci recreezi lumea în fiecare
dimineaţă...“. Aşa va fi şi cu somnul final.
Adormim întru Domnul şi ne trezim la o altă
formă de viaţă, străină sensibilităţilor noastre
de pe pământ.

Tot modelul acesta de moarte şi înviere,
puţin diferit, îl observăm şi în procesul nostru
de creştere biologică. Trecerea de la starea de
prunc la copil, de la copil la adolescent, de la
adolescent la adult, de la adult la bătrân înseamnă
o trecere prin moarte la o altă etapă a vieţii
pământene. Nu ne mai întoarcem niciodată la
starea de dinainte; am murit faţă de acea etapă a
vieţii. Bătrâneţea nu este un sfârşit al etapelor
vieţii, ci o împlinire a persoanei, iar moartea nu
este o fatalitate, ci o trecere, un paşte către o
nouă formă de viaţă, superioară celei trecute.
Aşadar, moartea nu are un caracter distructiv, ci
unul constructiv. După moarte vine învierea,
ştiind că „prin Hristos înviat viaţa stăpâneşte şi
niciun mort nu mai este în mormânt“.

Cu toate acestea, moartea biologică este
simţită ca anormală, tragică şi monstruoasă.
Indiferent de realismul nostru în abordarea
fenomenului, ea naşte dezolare şi indignare.
L-am văzut pe Hristos plângând în faţa
mormântului lui Lazăr. Sfântul Pavel consideră
moartea un duşman care va fi învins (cf. I
Corinteni 15, 26), ceea ce înseamnă că
fenomenul nu face parte din planul lui
Dumnezeu. Totuşi, ea este o expresie a
smereniei, a milei şi a compasiunii lui
Dumnezeu pentru om. Ce-ar fi dacă am trăi la
infinit în această lume coruptibilă şi deşartă!?
Sensul existenţei ar fi teribil şi insuportabil. De

aceea, Dumnezeu a lăsat acest „tunel de
scăpare“, numit „moarte“, ca să se plinească
toate, după planul Său. Fenomenul nu face altceva
decât să desfacă sufletul de trupul coruptibil,
pentru ca, după un timp oarecare, să se reunească
într-o altă stare şi cu alte atribute, devenind acel
trup spiritualizat ca al lui Hristos, după Înviere.
Cunoaştem acest lucru încă de la Ieremia
profetul, care a văzut această lucrare a lui
Dumnezeu şi a spus: „«Scoală şi intră în casa
olarului, şi acolo îţi voi vesti cuvintele Mele!»
Şi am intrat eu în casa olarului şi iată acesta lucra
cu roata şi vasul pe care-l făcea olarul din lut s-
a stricat în mâna lui; dar olarul a făcut dintr-însul
alt vas, cum a crezut că-i mai bine să-l facă“
(Ieremia 18, 2-3). Prin urmare, Olarul
dumnezeiesc, pe noi, vasul acesta de pământ,
stricat prin păcat, îl sparge, pentru a-l reface,
dându-i măreţia primordială, cea a lui Adam
înainte de cădere, când acesta avea posibilitatea
să nu moară. Deci Dumnezeu foloseşte moartea
ca un instrument al restaurării noastre fiinţiale.
Totodată, moartea nu înseamnă despărţire, căci
ne vom reîntâlni atât cu trupul pe care l-am avut
dintru început, cât şi cu cei pe care i-am
cunoscut în viaţa pe care am trăit-o pe pământ...

Deci Dumnezeu este atotputernic, dar nu-L
forţează pe om să-L iubească, El acceptând să
sufere mai departe din cauza neputinţei omului
de a răspunde iubirii Lui. În faţa acestei suferinţe
pe care Şi-o asumă, Iisus plânge, lăcrimează. El
varsă lacrimi pentru suferinţa umană, suferinţă
care nu s-a produs din cauza Lui. Nu Dumnezeu
este cauza suferinţei, ci răul, care nu are nicio
legătură cu Dumnezeu. Un sfânt aproape
contemporan, care a trăit în plină epocă a
modernismului steril (Sf. Siluan de Athos),
contemplând fresca sinistră a umanităţii, ne dă
un sfat extraordinar: Ţine mintea ta în iad şi nu
deznădăjdui. Hristos ştie că după suferinţă vine
transfigurarea, căci cel ce răbdă până la sfârşit
acela se va mântui, adică va vedea Învierea lui
Hristos şi se va face părtaş al acestei Învieri.
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- Preacucernice Părinte Protopop Ioan
Bârgăoanu, vă propun să începem dialogul
nostru despre lumina candelei, de la
importanţa luminii în biserică, în particular,
dar şi în viaţa fiecăruia, în general.

- Candela sau lumânarea aprinsă în sfeşnic
reprezintă simboluri creştine. Dacă ne amintim,
pentru poporul evreu candela pusă pe mormântul
unui defunct era doar un semn văzut al ofrandei
adusă sufletului nemuritor, obicei păstrat în
Israel până azi. Iudeu de neam ca Om, Mântuitorul
Hristos aduce în lume Marea Noutate a Învierii
din morţi, ce transcende tradiţia poporului Său.
Planeta albastră încetează a mai fi lespede a
mormântului şi devine lespede a Învierii, iar

aceasta presupune Lumină, după cum ne spun
Evangheliile. Avem aici mărturia soldaţilor,
îngerilor, femeilor mironosiţe şi a tuturor
celorlalţi, că Fiul lui Dumnezeu a ieşit din
Mormânt, acest aspect fiind semnalat în mod
simbolic ori de câte ori creştinii aprind candele
în spaţiul liturgic şi în propriile case.

 Să luăm un alt exemplu: în Sâmbetele
Postului Mare, când se face Pomenirea morţilor
creştinii aduc în cimitire lumânări (candele) şi
colivă, obicei plăcut lui Dumnezeu, dacă ţinem
cont de Sinaxarele acelor zile. Coliva este un
amestec de grâu fiert şi zahăr, simbol al
universalităţii Bisericii, peste care îşi aruncă
umbra Sf. Cruce cea de viaţă dătătoare. În lipsa

LUMINA  cea  dintru-nceput

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale ale anului 2021, părintele Protopop Ioan Bârgăoanu a avut
bunăvoinţa să acorde un interviu doamnei Simona Lazăr, reporter Radio România. Pornind de
la înţelesul termenului de „candelă“, părintele descoperă sensuri tainice ale Luminii.

Protopop Preot IOAN BÂRGĂOANU
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colivei cu lumânarea aprinsă deasupra, nu se
poate cânta „Veşnica pomenire!” De ce nu se
vorbeşte şi despre alte ofrande, pe care cei vii
le-ar putea aduce? Pentru că lumina candelelor
şi coliva simbolizează în principal Învierea
morţilor. De aceea, noi nu putem săvârşi Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturghie, fără ca pe Masa Sf.
Altar să stea aprinsă o candelă, vestitoare a
Învierii.

- Preacucernice Părinte, când vorbim despre
„lumină” şi când despre „Lumină” (cu
majusculă)?

- Chiar mai mult decât Lumină primim, ţin
să subliniez, „LUMINA”! În Noaptea de Înviere,
la începutul Slujbei, pe Masa Sfântului Altar arde o
singură candelă, prezentă aici, în mod simbolic, încă
de la sfinţirea bisericii. De la ea, cu o lumânare
specială, pentru a nu se stinge, preotul ia Sf. Lumină
şi se duce în faţa credincioşilor, îndemnându-i:
„Veniţi de luaţi LUMINA!” Nu „lumină”, ci
„LUMINA”, căci noi primim „Lumina lui Hristos”,
care luminează tuturor... Invitaţia este însoţită şi de
o frumoasă cântare: „Învierea ta, Hristoase îngerii
o laudă în ceruri, şi pe noi, pe pământ ne
învredniceşte cu inimă curată să Te mărim.” Tot cu
această Lumină, preotul binecuvintează poporul
rostind: ,,Hristos a înviat!”

Cu LUMINA din candelă mergem la
cimitir, pentru a ne exprima recunoştinţa faţă de
cei trecuţi la cele veşnice. O inimă curată, plină
de lumină, are recunoştinţă pentru părinţi, fraţi,
surori, fii şi fiice. Care este explicaţia? Omul
are suflet nemuritor. Noi am înmormântat trupul
cuiva dar, prin candelă, sufletul acestuia este
deasupra mormântului, în sensul că este duh şi
atunci candela reprezintă această putere, lumină,
căci o lumânare, pusă în întuneric, luminează.
Fiecare suflet luminează. El poate fi al unei
persoane dragi nouă, de exemplu, un învăţător,
un profesor ş.a.. Într-o şcoală dascălul luminează
copiii, devine candelă vie pentru ei. În vremurile
noastre online-ul nu prea poate să facă acest
lucru, chiar dacă se încearcă acest lucru.

Iar deasupra acestora toate avem Învierea.
Bisericile noastre au altarul orientat şi poziţionarea
icoanelor cãtre est de unde va veni Răsăritul cel

de sus -Hristos. Noi îl intuim cu locul de unde
răsare soarele. Acest răsărit este Mormântul Sfânt.
Este locul în care a înviat Hrisos.

- Vă rog, să le oferim cititorilor şi câteva...
repere legate de practica obişnuită a
credincioşilor de a aprinde lumina, nu doar
la biserică sau la morminte, dar şi în casa lor.
Cum se aprinde candela? Ce fel de ulei
folosesc aceştia?

- Din ce este formată o candelă? Un pahar
din sticlă, lemn sau metal, în care se pune orice
tip de ulei. Noi folosim în biserică ulei de
măsline, unii pun un pic de apă jos ca să ridice
uleiul deasupra, iar fitilul să se stingă dacă ajunge
în partea de jos, protejând eventual paharul din
lemn. Personal sunt de acord şi cu candela
electrică, pe care unii credincioşi o folosesc în
casele lor. Cunosc însă şi creştini care au Lumina
Învierii adusă de la biserică/Patriarhie/Ierusalim
şi pe care o ţin tot anul în casă. O pun într-un loc
special şi o veghează să nu se stingă.

Candela se foloseşte şi când moare
cineva. La noi e tradiţia să se prindă o lumânare
afară. De exemplu, când au murit tinerii de la
Colectiv... toţi s-au dus la locul acela cu candele.
De ce? Pentru că au recunoscut suferinţa lor, ca
a lui Hristos pe Cruce. Ei au făcut acolo o troiţă
şi au dus candele. Chiar şi acum găsim candele
aprinse în acel loc. Dacă moare cineva într-o
casă, o persoană care poate nu era creştină
practicantă, oamenii tot se duc şi pun o candelă
acolo şi o ţin 40 de zile. După aceasta, defunctul
merge la Judecată, dar nu înainte de a călători
împreună cu îngerul păzitor prin toate locurile
unde a fost în timpul vieţii pământeşti. Iar lumina
acelei candele îl însoţeşte.

- Preacucernice Părinte, aprindem candela în
casa noastră... dar dacă nu o putem ţine mereu
aprinsă, e greşit?

- Creştinii se roagă cu lumânarea aprinsă.
În general, când îşi fac rugăciunea de dimineaţă,
ei îşi aprind candela sau o lumânare, ca simboluri
ale Învierii. La mănăstire, la biserică, noi nu putem
face slujbă fără lumină. Alţii ard şi tămâie, prin
casă. Noi avem icoane -reprezentări ale sfinţilor,
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ale Maicii Domnului- care, bineînţeles că nu sunt
făcătoare de minuni, acceptate unanim de biserică.
Candela nu este făcătoare de minuni. Dar este o
carte a noastră de identitate, a creştinilor. Păi eu,
dacă îmi scot icoanele din casă – nu mai am icoane,
nu mai am candelă, nu mai am lumânări, nu mai
am nimic- atunci înseamnă că am o credinţă
oarecare, dar nu mă mai pot numi un credincios
practicant, devenind un credincios formal, cuprins
de o aşa-zisă modernitate. Noi, creştinii, ţinem la
acest aspect...

Eu vă zic că nu există casă de creştin
ortodox să nu aibă un altar, un loc în care să îşi
aprindă o candelă, fie ea şi una electrică... Poate
unii se tem ca flacăra candelei, să nu fie în
apropierea celor mici, însă ei pot fi învăţaţi ca să
aprindă la rându-le şi candela sau lumânările.
Copiii sunt ei înşişi, pentru părinţi nişte
căndeluţe. Noi ce ne dorim? Să aprindem candela
dorinţei în inima noastră. Să avem candela milei.
Să avem candela iubirii. Să avem candela care să
ne înveţe să iubim şi să respectăm pe Dumnezeu
şi pe aproapele nostru. Dar e greu, drumul e
greu...! Ca să iertăm pe aproapele şi să-l iubim
este nevoie de multă educaţie. Însă măcar să îl
respectăm. Asta înseamnă a fi creştin!

- Există o rugăciune, un ritual sau o anumită
ordine firească a lucrurilor atunci când
aprinzi o candelă în casa ta?

- Da, ca la orice lucrare sfântă, există
astfel de Rugăciuni, întâlnite în Ceaslov sau în
orice Carte de rugăciuni pe care creştinul o are
în casa lui. Nu este vorba despre o rugăciune
specială, ci de texte care invocă vederea luminii
dumnezeieşti. După cum avem Rugăciunea de
călătorie, a soţului pentru soţie ori a soţiei pentru
soţ, tot astfel există şi rugăciuni pentru ca
Dumnezeu să aprindă în sufletul nostru căldura
dragostei şi a luminii, pentru că noi, aprinzând
candela ne rugăm ca Hristos să aprindă în noi
dorirea pentru cele sfinte.

- Mulţi spun că lumânarea şi candela au intrat
în universul creştin având o funcţie practică:
dădeau lumină celor prigoniţi din catacombe,
şi de la această funcţie practică s-a ajuns la

funcţia ritualică.  Sfinţia voastră aţi venit cu
un expozeu mai puternic: lumina a venit odată
cu întreaga cunoaştere spirituală a
creştinătăţii, prin jertfa lui Hristos...

- De lumină avem nevoie şi acum, nu
neapărat în prigoană a fost nevoie de ea.
Acum avem electricitate, aprindem becurile,
dar sunt şi cazuri când se întrerupe lumina, însă
nu rămânem în întuneric, pentru că avem pe
Sfânta Masă tot timpul lumânări... Or, se poate
întâmpla să facem slujba vecerniei şi să se
întunece şi să trebuiască să continuăm să citim
-că nu poţi să ştii pe de rost toate rugăciunile-
şi e nevoie de o cursivitate atât la strană, cât şi
la altar... Sau vine credinciosul să se închine -
trebuie să avem o lumină veşnică acolo, care
să arate omului unde este icoana. Dar, în esenţa
lui, Ritualul aprinderii luminilor în biserică -
pentru că noi avem o anumită rânduială- ţine
de Învierea lui Hristos. Deci acesta este
Adevărul: Hristos cel Înviat aduce LUMINA.

Nici o altă religie, în afară de cea
creştină, nu are acest simbol. Evreii au lumina,
în ritualul lor, dar sub o altă formă şi cu alte
sensuri -aprinderea Menorahului, cu cele
şapte lumini e cu totul altceva. Uitaţi-vă ce duc
ei la morminte sau cum îşi cinstesc arabii
morţii. E cu totul altceva! La noi se aduce
lumânare, colivă... de ce? Pentru că totul este
axat pe Înviere. Noi credem că în viaţa aceasta
lespedea mormântului a devenit lespedea
Învierii. Pentru noi, toată planeta devine o
lespede a Învierii. Pământul nu ne poate
mărgini. Creştini fiind, noi nu moştenim
această lume. O recunoaştem ca fiind dată de
Dumnezeu, dar casa noastră este undeva în
Veşnicie, în „Împărăţia lui Dumnezeu”, izvorul
luminii noastre.

Deci noi nu putem rămâne în întuneric.
Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a
cuprins-o. Pentru noi, lumina care luminează
în întuneric este Hristos. Clar! Nu există alt
sens. După ce Hristos a înviat, noi mergem în
altă lumină. Noi nu ştim unde vom merge. Nu
ştim că e planetă, că va fi acelaşi pământ, ci „un
Cer nou şi un Pământ nou” (Apocalipsa 21,
2) Aceasta reprezintă, în esenţa ei, candela!
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La sărbătoarea Mutării la Domnul a
Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, 26
septembrie 2021, la ceas de vecernie din seara
zilei de 25 septembrie 2021, la Protoieria
Oneşti a avut loc solemnitatea târnosirii
Sfântului Altar aflat în capela situată la etajul
superior al complexului protopopesc, sfinţire
împlinită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Situat în spatele noii primării oneştene, pe
strada Adrian Păunescu, nr. 1, Complexul
Protoieriei Oneşti, de care ţin canonic şi
parohiile ortodoxe din oraşul Târgu Ocna şi din
împrejurimi, condus de părintele protopop Ioan
Bârgăoanu, cuprinde multe funcţionalităţi tot
mai necesare pentru pastoraţia actuală între care
amintim activităţile sociale, filantropice,

Un nou „Mormânt“ al lui Hristos
în Protopopiatul Oneşti

Preot PETRU RONCEA

culturale, misionare etc., cuprinse mai pe larg
în Hrisovul întocmit şi citit cu ocazia
evenimentului amintit. În mod providenţial,
Complexului protopopesc oneştean i s-a
amenajat şi o capelă, o Casă a Domnului unde
candela credinţei ortodoxe să râmână nestinsă,
ca un far călăuzitor spre limanul mântuirii.

Au fost prezenţi preoţii protopopiatului
Oneşti, dar şi alţi părinţi protopopi, părinţi
consilieri eparhiali, personalităţi ale vieţii
publice locale şi din împrejurimi etc., în mod
tainic toată Eparhia, după cum IPS Ioachim, în
cuvântul de deschidere a slujbei de târnosire,
spunea: „Bine v-am găsit, părinţilor, aici, în
protopopiatul de la Oneşti! E o zi minunată care
începe sub auspiciile şi, bineînţeles, oblăduirea
Sfântului Ioan Evanghelistul în cinstea căruia vom

6
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sfinţi acest locaş de închinare care va fi foarte
necesar şi trebuitor pentru viaţa viitoare a
protopopiatului nostru. Vă mulţumim că aţi
invitat mai mulţi părinţi decât cei din protopopiat,
mi se pare că toată eparhia este aici!

Începem Slujba de târnosire şi rugaţi-vă ca
Dumnezeu să dăruiască har, care va cădea din
cer în chip nevăzut, care va fi energia necreată
a lui Dumnezeu pentru sufletele slăbănoage,
pentru tot efortul pe care îl facem... Să ne ajute
Dumnezeu şi să binecuvânteze în ziua de astăzi
începutul acestei misiuni aici, în noul
protopopiat de la Oneşti”.

Răspunsurile fiind date de corala preoţilor
oneşteni „Sfântul Daniil Sihastrul”, solemnitatea
târnosirii noului Altar şi capelei închinată
Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan a fost pe
măsura actului unic în istoria modernă a
Arhiepiscopiei, după cum iarăşi, la finalul
sfinţirii, spunea IPS Ioachim: „Este o bucurie
mare pentru mine ca Ierarh al locului să particip
la un astfel de eveniment măreţ şi solemn.
Solemnitatea aţi dat-o frăţiile voastre care aţi
venit cu dragoste, potrivit programului, să
participaţi alături de mine. De altfel, nu ştiu dacă
s-a mai petrecut vreodată, cel puţin în eparhia
noastră, a Romanului şi  Bacăului, ca Ierarhul să
vină să sfinţească o capelă a unui protopopiat!
Acesta de aici, de la Oneşti, s-a organizat în
ultimul timp, după cum bine ştiţi, cu mari
eforturi, cu mari sacrificii din toate punctele de
vedere şi, iată, am ajuns la această zi solemnă,
această zi consacrată Sfântului Ioan, nouă şi
frăţiilor voastre, pentru faptul că de acum, când
intraţi în acest sediu de protopopiat care
bineînţeles este un sediu administrativ, veţi afla
şi un  locaş de închinare unde în fiecare zi, potrivit
unui program statornicit şi binecuvântat de Noi,
se va săvârşi Sfânta Liturghie. Preoţii
Protopopiatului, rând pe rând, vor veni aici,
potrivit unui program statornicit de dinainte, ca
să slujească Sfânta Liturghie şi să se ştie că aici,
în mijlocul Oneştiului, este Dumnezeiasca
Liturghie. Aşa este amplasată această clădire care

a rânduit de Dumnezeu să ne fie dată nouă, prin
bunăvoinţa, bineînţeles, a unor oameni care au
aceste responsabilităţi cu administraţia ţării, a
judeţului, a municipiului şi aşa mai departe. Deci,
iată, participăm la un moment unic şi frumos.
De ce nu să fie şi în celelalte protopopiate o
astfel de biserică, o astfel de capelă?

În ce mă priveşte, vă mărturisesc că s-au făcut
lucruri importante în reşedinţa Arhiepiscopiei de
la Roman. Şi acolo am organizat un astfel de
paraclis, o capelă cum vreţi să-i spuneţi, unde
ierarhul se roagă, face o Liturghie şi frăţiile voastre,
atunci când binevoiţi să veniţi, o puteţi face. Căci
Protopopiatul nu este al protopopului sau Centrul
eparhial nu este al ierarhului, ci este al celor care
fac parte din Protopopiatul sau din Eparhia
respectivă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată
această lucrare pe care am concentrat-o în acest
hrisov şi pe care o considerăm o cronică, o primă
pagină a unei cronici pe care frăţiile voastre aveţi
dreptul de a o prelungi. Noi am făcut începutul şi
dacă începutul este bun în numele lui Dumnezeu
şi în numele preasfintei Treimi, ei, bine, de multe
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ori şi sfârşitul este la fel şi e bine să sfârşim bine
aşa cum am început. Să ne ajute Dumnezeu să ne
binecuvânteze pe toţi!“

Masa Sfântului Altar, având înlăuntrul ei
pomelnicele trimise de credincioşii deveniţi
mici ctitori
ai bisericii
şi racla cu
H r i s o v u l
sfinţirii şi
S f i n t e l e
M o a ş t e
martirice, a
fost spălată,
unsă cu
Sfântul şi
Marele Mir
şi aşezată în
mâinile ce-
lor patru E-
vanghelişti prin icoanele lor pecetluite în
colţurile ei. Apoi s-a acoperit cu alba cămaşă a
„Arhiereului” Hristos. Căci fiecare Sfântă
Liturghie ce se va săvârşi pe acest Altar târnosit
va însemna Jertfa unică de pe Altarul Golgotei
a Fiului lui Dumnezeu.

După ce toţi cei prezenţi am aprins
lumină din Lumina lui Hristos, purtată de IPS
Ioachim, pe care a luat-o din candela aşezată
pe Sfânta Masă, am intrat înlăuntrul Altarului
pentru a săruta locul de  unde vom primi de
acum înainte leacul mântuirii. Apoi părintele
Protopop Ioan Bârgăoanu a mulţumit lui
Dumnezeu, IPS Sale, Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, şi tuturor celor care au pus
umărul într-un fel sau altul pentru această
realizare deosebită: „Nu aş vrea decât să Vă
mulţumesc, Înaltpreasfinţite Părinte
Arhiepiscop Ioachim, în numele meu şi al
preoţilor pe care-i reprezint şi noi toţi Vă
mulţumim pentru această binecuvântare de a
săvârşi aici Sfânta Liturghie. Noi ştim cu toţii
că orice pomenire la Sfânta şi dumnezeiasca
Liturghie, dacă se doreşte şi zilnică din partea

Înaltpreasfinţiei Voastre, o vom face cu
aleasă iubire şi ascultare şi ne bucurăm de
acest gând binecuvântat. Din Liturghie,
bineînţeles, harul lui Dumnezeu se revarsă
deasupra casei milei. Ne-a ajutat Dumnezeu

ca împre-
ună cu Con-
siliul Jude-
ţean cu care
am colabo-
rat şi co-
l a b o r ă m
foarte bine,
de faţă fiind
şi autorită-
ţile locale
cu Primăria
Oneşti, cu
toate pri-
măriile din

zona protopopiatului, să ajungem la acest act.
Cu toate acestea, vă pot aduce la cunoştinţă
că ne-am bucurat astăzi de prezenţa părinţilor
protoierei, de prezenţa părinţilor consilieri
şi, mai ales, de prezenţa Părintelui Vicar
Pimen Costea şi a tuturor celor care compun
atât de frumos această lucrare sfântă numită
protoieria Oneşti. În sensul acesta, noi Vă
mulţumim din suflet.

Aş vrea să luăm nişte repere unde ne aflăm
practic. Noi ne aflăm aproape de Borzeşti, la
câţiva kilometri. Suntem aici aproape de
Cimitirul Regina Maria, de fapt monumentul
Regina Maria, monumentul care face să
odihnească peste 6.000 de trupuri ale eroilor.
Totodată, la slujba care s-a făcut duminică la
Crucea de piatră, ne-aţi adus în atenţie
personalitatea Voievodului Stefan cel Mare şi
Sfânt pe care, de pe data 20.02.2020, îl avem
şi ocrotitor al municipiului Oneşti. Iată, aţi
scris într-o noapte aici, în sediul nostru, un
imn atât de frumos pe care preoţii
protopopiatului Oneşti, corala intitulată
Sfântul Daniil Sihastrul, îl vor cânta.
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Personal ,  l e  mul ţumesc  tu turo r
celor pe care i-am menţionat şi daţi-mi
voie să vă spun că nu se va încheia aici
ziua de astăzi. Şi vă rog din suflet să
vizitaţi şi Biroul de asistenţă socială şi
spaţiile pe care le vom avea de vizitat...
Totul este  făcut  cu trudă de cei  care
s - a u  os t en i t  l a  a ce as t ă  f rumoa să
sărbătoare care, Înaltpreasfinţia Voastră,
Vă aparţine întru totul.”

Aşadar, după ce s-au binecuvântat şi sfinţit
celelalte spaţii consacrate activităţilor
protoieriei, o agapă frăţească a însemnat
încheierea acestei seri speciale care va rămâne
ca un reper duhovnicesc de cea mai mare
importanţă pentru Protoieria Oneşti şi tot
spaţiul arondat ei, nu atât pentru solemnitatea
sărbătorii, cât mai cu seamă pentru obiectivul
care ne-a adunat, târnosirea Sfântului Altar.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Sf. Cruce şi rânduiala înmormântării

Preot Dr. DANIEL NICHITA

Rolul şi locul cimitirului în tradiţia
creştin-ortodoxă

Învăţătura de credinţă ortodoxă defineşte
moartea ca fiind despărţirea sufletului de
trup, întâlnită astfel sub diferite denumiri în
Sfânta Scriptură- „ieşire din lume” (Luca 9,
31); ,„sfârşit” (Matei 10, 20); „dezlegare de

legătura trupului” (Filipeni 1, 23) sau
„adormire” (Faptele Apostolilor 13, 23). Prin
Hristos Cel Înviat, Moartea este învinsă,
restabilindu-se comuniunea cu Dumnezeu, iar
frica de ea nu este constitutivă omului, el
căutând să evite moartea. Sufletele tuturor se
vor înfăţişa înaintea Fiului lui Dumnezeu,
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aflat pe scaunul de judecată, iar fiecare va lua
după cele ce a făcut prin trup, bune sau rele
(II Corinteni 10, 10). Prin urmare, nemurirea
sufletelor şi învierea trupurilor (I Cor. 15,
14) reprezintă elemente fundamentale ale
doctrinei creştine, cu ajutorul cărora putem
înţelege importanţa apariţiei cimitirelor, în
imediata apropiere a lăcaşelor de cult.

Cuvântul cimitir (formă veche=ţintirim)
derivă din grecescul khimao (a dormi), cu
sensul de „loc pentru cei repausaţi” sau „locaş
al păcii veşnice.”1 Din cele mai vechi timpuri
era perceput ca loc special, „cel mai bun loc
de îngropare” (Facere 23, 6), cinstit ca o
adevărată ,,poartă către cer” (Facere 28, 17).
Primele cimitire creştine apar în perioada
sec. IV-V d.Hr., când prigoana împotriva
Bisericii ia sfârşit.  În acest sens,
descoperirile arheologice din zone aparţinând
Imperiului Roman atestă în această vreme un
misionarism creştin deosebit de activ. Iată
îndemnurile unui episcop pentru cei deveniţi
de curând creştini: „Oamenii să fie
înmormântaţi în cimitire, iar serviciul acesta
să se facă tuturor celor săraci; să se dea plată
cuvenită celui care sapă mormântul şi un dar
celor care păzesc cimitirul.”2 Astfel, în
evoluţia sa, cimitirul creştin, convieţuind la
început cu cel păgân, ajunge să devină un
adevărat complex, format din mai mulţi
factori şi anume, spaţiu care să asigure
protecţia corpului decedat (groapa) ,
componenta simbolică, de marcare şi
evidenţiere a locului înmormântării (crucea
şi diferite înscrisuri) iar mai târziu şi locul
destinat desfăşurării ritualurilor funerare
(biserici, capele).

Păstrând tradiţia ortodoxă, credincioşii
bisericii noastre consideră moartea odihnă a
sufletului, în aşteptarea acelor  „vremuri când
morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi
cei ce vor auzi vor învia.” (Ioan 5, 25) Mai
mult decât atât, prin trecerea în veşnicie,

legătura cu cei rămaşi în viaţă nu se întrerupe.
Lângă mormintele vrednicilor înaintaşi se
sudează liantul generaţiilor,3 ce transmit mai
departe, de la părinţi la copii, idealurile sfinte
ale vieţii. Din această perspectivă, multe
dintre cimitire s-au transformat pentru
români în locuri cu valoare simbolică pentru
istoria greu încercată a acestor locuri.

E destul să le amintim pe cele de la
Ţebea, unde Avram Iancu îşi doarme somnul
de veci, Răşinari, unde Sf. Andrei Şaguna,
Mitropolitul Ardealului,  adună şi astăzi pe
credincioşi la rugăciune, sau pe cel de la
Săpânţa, cu al ei „Cimitir vesel” unde
măiestria sculpturii în lemn, pictura naivă şi
versul popular crează o adevărată frescă a
satului românesc. Toate aceste bunuri sacre
formează temelia spirituală a neamului
nostru, iar grija deosebită  faţă de cimitirele
unde odihnesc osemintele strămoşilor ne
arată încă o dată că românul s-a străduit
dintotdeauna „să încheie socotelile cu
veşnicia.”4

Sf. Cruce în ritualul de înmormântare-
o rugăciune fără cuvinte

Această grijă faţă de toţi cei care au
vieţuit pe pământ şi vor învia la Cea de-a doua
Venire a lui Hristos, se manifestă în ortodoxia
noastră în special, printr-un cult al morţilor
foarte dezvoltat, exprimat în Slujbele speciale,
adaptate acestor evenimente triste: Panihida
şi Înmormântarea propriu-zisă (îndată după
ieşirea sufletului); Parastasul, Panaghia şi
Litia mică pentru cei morţi (după
Înmormântare). Prin textele de o aleasă
profunzime se doreşte nu numai ajutorarea
celor adormiţi şi uşurarea durerii celor rămaşi
în viaţă, ci şi amintirea nestatorniciei
lucrurilor pământeşti. Imnurile cântate la
asemenea ocazii au influenţat atât de mult
sufletele creştinilor, încât oameni înstrăinaţi
de credinţă s-au întors de multe ori în sânul
Bisericii.5
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Toate slujbele funebre sunt aşezate însă
sub semnul Sfintei Cruci, ce împodobeşte
ritualurile de înmormântare. Pomenită în
rugăciuni, invocată de creştini şi folosită
pentru însemnarea personală, purtată în faţa
convoiului mortuar, aşezată pe pieptul celui
adormit şi în cele din urmă la căpătâiul său,
Crucea repre-
zintă cea mai
i mp or t a n t ă
componentă a
simbolisticii
înmormântării.
Încă din peri-
oada Bisericii
Primare (sec.
I-IV d.Hr. )
„semnul Fiu-
lui Omului”
(Matei 24,
30) nu a fost
privit  separat,
ci ca o putere
prezentă în
Învierea Domnului.
Ca moarte a lui Hristos, Sf. Cruce a dat
Răstignirii un sens nou, un alt sfârşit,
inversându-i rolul; în cazul Fiului lui
Dumnezeu, moartea nu a fost cea care a pus
capăt vieţii, ci aceea care a marcat începutul
uneia noi, poporul cântând în Noaptea Sfintei
Învieri ,,cu moartea pe moarte a călcat.”6 De
aceea, cinstirea Sf. Cruci a constituit de multe
ori motiv de condamnare a primilor creştini,
pentru o presupusă idolatrie.

A fost necesară intervenţia salutară a Sf.
Părinţi, pentru a arăta în scrierile lor că semnul
crucii aduce mângâiere şi întărire
duhovnicească în rândul celor care-l cinstesc.
Astfel prima referinţă patristică apare în
scrierile lui Tertulian (cca. 160-225 d.Hr.),
care afirmă despre creştini că „la fiecare pas
şi la orice mişcare, când intră sau ies, când îşi

pun hainele şi încălţămintea, când merg la baie,
când stau la masa […] în toate lucrările noastre
zilnice se însemnează pe frunte cu acest
semn.”7 Dovezi clare ale cinstirii Sf. Cruci
sunt întâlnite apoi în descrierile actelor
martirice, unde înainte de jertfă, cei ucişi
cădeau în genunchi cu faţa către răsărit,

însemnându-şi
frunţile. Creş-
tinii au văzut
astfel în Sf.
Cruce biruinţa
finală a lui
Hristos, adică
semnul lui
D u m n e z e u
devenit Om,
Cel Care va
veni pe norii
Cerului să
judece viii şi
morţii. Aşa s-a
format în po-
porul român,
născut creştin,

acea matrice spirituală perpetuă, a speranţei
că întotdeauna binele va birui asupra răului.

Începând cu Botezul şi până la mormânt,
credinciosul este purtat de crucea pe care o
va ţine la gât şi apoi pe piept, în sicriu. Crucea,
cel mai de preţ obiect al lui pe pământ, i-a
amintit mereu al cui este şi pe Cine slujeşte,
după cum grăieşte o frumoasă cântare
bisericească: ,,Dat-ai semn celor care se tem
de Tine, Doamne, cinstită Crucea Ta, prin care
ai zdrobit căpeteniile întunericului şi ne-ai
ridicat pe noi la fericirea cea dintâi.” (Stihira
a II-a de la Stihoavna Laudelor, glasul IV,
miercuri dimineaţă)

În practica funerară ortodoxă întâlnim
crucea de ceară, pusă pe pieptul celui
adormit, sub mâinile acestuia. Aici ea
reprezintă mai întâi semnul identităţii, după

Baia-Mare, Săpânţa- Cimitirul Vesel
(imagine de ansamblu)
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care cel mort va fi recunoscut de către
Hristos, precum şi scutul cu care se va apăra
împotriva diavolilor, când va trece prin
vămile văzdului, după vechi tradiţii
româneşti.8 În al doilea rând, pentru că Sfânta
Cruce nu o putem vedea decât împreună cu
Hristos, atunci când aceasta se află pe
pieptul răposatului aduce aminte de braţele
deschise ale dragostei dumnezeieşti,
cuprinzând întreaga umanitate. Prin urmare,
Hristos pretinde celor prezenţi la
înmormântare să răspundă chemării Sale cu
aceeaşi iubire generoasă pe care El a arătat-o
faţă de cel aflat în sicriu.

Un alt element definitoriu Slujbei de
Prohodire este crucea purtată înaintea
cortegiului funerar şi care va rămâne la
căpătâiul celui adormit. Aceasta face parte
dintre celelalte obiecte de procesiune
folosite în timpul înmormântării: prapurii,
sfeşnicele, serafimii şi năsălia (masa de
lemn pe care este purtat până la groapă
trupul celui adormit). În unele zone ale ţării
întâlnim un adevărat „mesteşug al
cruceritului.”9 Prin urmare, crucea celui
adormit, atribuindu-i-se „puteri” deosebite,
era confectionată de un anumit meşter, la fel
ca şi în cazul construirii unei biserici.
Materialul folosit era de obicei stejarul,
precum soiuri derivate ale acestuia (gârniţa-
Quercus conferta şi gorunul- Quercus
petraea). De asemenea, avea pictate pe ea
anumite însemne creştine (soarele, luna,
îngeri, Adam, INRI ş.a.), precum şi numele
şi vârsta celui adormit. Întâlnim apoi un
întreg ritual de purtare şi ducere la mormânt
a crucii funerare, deoarece între cel ce o
purta şi persoana decedată exista o relaţie
deosebită, în felul acesta, realizându-se o
comuniune spirituală între familia
defunctului si restul comunitatii rurale.

În concluzie, Crucea, ca obiect-simbol
prezent în Rânduiala Înmormântării, a fost

văzută dintotdeauna ca fiind necesară celui
adormit în drumul său către veşnicie. Unii
cred chiar că în momentul Judecăţii
Universale, omul se prinde de cruce! În
cazul neîndeplinirii adecvate a ritualului
de înmormântare,  nu numai familia
decedatului, ci chiar existenţa întregii
comunităţi religioase ar fi ameninţate de
cel  dispărut .  Or,  prezenţa  crucii  la
înmormântare semnifică prezenţa lui
Hristos acolo, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce
a Inviat din morţi şi dăruieşte viaţă veşnică
celui adormit.

1 PR. PROF. DR. ENE BRANIşTE, Liturgica
Generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române (EIBMBOR),
Bucureşti, 1993, p. 356.
2 IPOLIT ROMANUL, Tradiţia Apostolică, cap. XL
(40), Apud: IOAN I. ICĂ  JR., Canoanele
Ortodoxiei, vol. I, Editura Deisis, Sibiu, 2008,
p. 575.
3PR. DR. SIMION RADU, „Pentru o creştinească
îngrijire a cimitirelor şi mormintelor”, în: Mitropolia
Banatului, XXXVI(1986), nr. 6, p. 74.
4SIMION MEHEDINŢI, Creştinismul românesc,
Editura Anastasia, Bucureşti, 1995, p. 115.
5DRD. CONSTANTIN STRUGARIU, „Grija pentru cei
morţi în cultul şi spiritualitatea ortodoxă”,
în: Biserica Ortodoxă Română, CI(1983), nr.
9-10, p. 691.
6PR.PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE, ,,Crucea în
teologia şi cultul Bisericii Ortodoxe”, în:
Ortodoxia, XXVII(1975), nr. 3, p. 405.
7https://ro.orthodoxwiki.org/Semnul_crucii
8MARIAN SIMION FLOREA, Înmormântarea la
români, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1892, p. 73.
9TEODOR PLEşA, „Salcia-Doljului, un vechi centru
de crucerit din Oltenia”, în: Oltenia, Studii şi
Comunicări-Etnografie, vol. VII, Craiova,
1996, p. 34.
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Pe buzele tuturor creştinilor stau aceste
cuvinte, ca mărturie a dorinţei de a intra în
Biserică prin marea Taină a Botezului. Şi nu
doar o dată, Molitfelnicul porunceşte ca de
trei ori să se rostească Crezul, ca şi cum doi
sau trei martori ar fi de faţă, mărturisind,
printre altele şi credinţa în învierea morţilor,
pentru ca acela se ce va scufunda în apele
Botezului să devină creştin, adică înviat din
morţi. Sau poate pentru ca preotul slujitor să
se încredinţeze că mărturia naşilor este
adevărată şi acceptată neschimbându-se în
timp.

Săvârşindu-se apoi actul Botezului, ne-am
semnat fiecare propria înveşnicire prin
moartea şi învierea Domnului, sau ne-am
asumat-o ca pe un dar şi ca pe o răspundere.
Ca dar, că totu-i din iubirea lui Dumnezeu faţă

Preot PETRU RONCEA

de lume, ca răspundere, că de statornicia
credinţei depinde locul înveşnicirii noastre.

Deseori, observăm cu amar cum fiii
Bisericii nu pot crede în învierea morţilor,
adică în ceea ce mărturisesc. E poate cel mai
grozav formalism în care zac înşelaţi creştinii
de astăzi. Şi totuşi, Crezul este rostit solemn,
ca şi cum ar izvorâ dintr-o credinţă
nezdruncinată! Unii îl ştiu pe de rost şi li se
pare un afront să li se aşeze o carte în faţă,
căci îl au înscris în memorie. Şi ei cred că şi-
n inimă. Însăşi Comuniunea euharistică cu
Hristos la fiecare Sfântă Liturghie este
precedată de rostirea Crezului, pe care toţi
creştinii îl murmură măcar.  Momentul
urmează ascultării Cuvântului lui Dumnezeu
din textele biblice, Apostol şi Evanghelie. Dar,
vai, câţi dintre ei nu se împărtăşesc cu

Aştept  învierea  morţilor...
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nevrednicie, spre a lor pierzare, apropiindu-
se de Sf. Potir fără a pătrunde cu adevărat textul
Credeului! Căci nu doar păcatele nespovedite
ne osândesc, ci mai mult poate necredinţa
noastră în Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolească Biserică, în Tainele ei
mântuitoare şi în Învierea morţilor, piatra din
capul unghiului (Matei 21, 42).

A aştepta învierea morţilor înseamnă a-ţi
plăcea să treci deseori prin cimitir. Pare
interesant, nu? Dar nu doar ca să îngrijeşti
mormintele celor dragi ca obligaţie morală, ci
să-ţi închipui, lângă cruci, odihnindu-te, că deja
stai cu cei ieşiţi din morminte dimpreună
înaintea Judecăţii din Urmă. Ştim că asta se va
întâmpla în curând, la a doua venire a Domnului.
Părintele Dumitru Stăniloae exprimă în
înţelesuri foarte adânci modul în care va decurge
totul, cu iuţeală de fulger: „Când trupurile
oamenilor se vor preface, eliberându-se de
coruptibilitate, se va preface, în solidaritate cu
ele, şi chipul lumii. Iar cum trupurile înviate
vor fi ca Trupul înviat al lui Hristos, acest Trup
sau Duhul prezent în el, în chip copleşitor, e
propriu-zis forţa, aluatul care va preface după
asemănarea lui întreaga lume. De aceea, se
poate spune că a doua venire a Domnului în
Trupul cel înviat coincide cu prefacerea lumii
şi Învierea morţilor, pricinuindu-le simultan…
Apariţia lui Hristos şi prefacerea lumii
înseamnă o ridicare a acesteia într-o stare
transfigurată de Duhul, Care este în Hristos, sau
o extensiune deplină a Duhului, de Care este
plin El, asupra lumii. Duhul nu va mai lucra
atunci în mod ascuns în lume, ca acum, ci Îşi va
arăta efectul lucrării la vedere. Strălucirea de
pe Tabor se va extinde asupra lumii întregi.
Lumea va fi atunci Taborul generalizat. Viaţa
duhovnicească din Trupul lui Hristos va umple
lumea întreagă. Dar aceasta nu va fi fiinţa divină,
ci lumina şi slava ce pornesc din ea, ca plinătatea
energiilor necreate. Prin aceasta, zidirea
întreagă devine pnevmatică, incoruptibilă,
îndumnezeită, transparentă, deşi pentru a se face

capabilă de o astfel de înnoire trebuie să moară
forma actuală a lumii, după cum trebuie să se
strice forma actuală a trupului nostru, pentru a
învia într-o formă capabilă de a fi vas deplin al
Duhului dumnezeiesc. Aceasta va da o
frumuseţe neînchipuită lumii.”1

Părinţii Bisericii au încercat să exprime
lămurit Taina Învierii, uneori învăluind-o parcă
în întuneric, în încercarea de a o explica spre
încredinţarea tuturor. E de folos această
osteneală a cuvântului, pentru noi? Trebuie să
ne oprim neapărat asupra acestui adevăr de
credinţă? Cum să nu, când atâţia creştini nu cred
că cei puşi în morminte vor ieşi cândva afară
din ele. Salutul pascal „Hristos a Înviat! Adevărat
a Înviat!”,  el însuşi ne va osândi că n-am văzut
în potenţă în Trupul înviat al lui Hristos, trupurile
înviate ale celor adormiţi, atât credincioşi, cât
şi necredincioşi. Căci coasta Trupului înviat al
Domnului e foc, dar de el a fost apărat Toma,
când a atins-o cu mâna, iar cei necredincioşi
vor arde la atingerea ei. Raiul şi iadul sunt foc
dumnezeiesc, iubire din Trupul înviat al lui
Hristos, care le va fi unora rouă iar pe alţii îi va
arde.

Dacă ne va întreba cineva mai cu de-
amănuntul taina salutului pascal, oh, câţi dintre
noi n-am fi cuprinşi de îndoială. La fel, după
ce rostim Crezul, întrebaţi fiind oamenii
despre propria credinţă în Înviere, am răspunde
că aşa ceva nu s-ar mai putea întâmpla.

Să credem dar, în Învierea morţilor. Şi
să ne gândim cu teamă sfântă la clipita aceea
grozavă care va reînnoi lumea aşa cum spune
Simeon Metafrastul: „Când mă gândesc,
suflet nenorocit şi ticălos al meu, la venirea
şi arătarea înfricoşătoare a Domnului,
tremur şi mă tem şi-mi ies cu totul din minte
şi sunt cuprins de cutremur şi de frică şi nu
ştiu ce să gândesc. Căci cine va putea sta în
faţa slavei Lui, când Se va arăta să sfărâme
pământul? Cine va putea să suporte mânia
Sa năpraznică împotriva mea, când puterile
cerului se vor clătina, soarele se va întuneca
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1 PR. PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia
Dogmatică Ortodoxă,  vol. 3, EIBMBOR,
Bucureşti, 1997, p. 260.
2 SF. SIMEON METAFRASTUL, Katanyxis, Atena,
1875, p. 149 apud. PR.PROF. DR. DUMITRU

STĂNILOAE, op. cit., p. 265.

şi luna nu-şi va mai da lumina ei? Ce frică
va fi atunci, ce cutremur le va cuprinde când
toate seminţiile pământului vor vedea pe
Domnul slavei venind pe norii cerului cu
putere şi slavă multă!… Deci, suflete al meu,
dacă toate acestea se săvârşesc astfel, cum
trebuie să fim când toate se vor topi de frica
Domnului? Căci atunci va fi cer nou şi
pământ nou, când trâmbiţa va sufla cu
putere”2..

Prin urmare, salutul pascal poate fi tradus,
cu alte cuvinte, şi astfel: Aştept învierea
morţilor. Adevărat că morţii vor învia. Amin!

Cimitirele evreieşti din Târgu Ocna

Profesor CORNELIU STOICA  (Obştea evreilor - fragment)

Dintre valurile succesive de emigranţi
evrei aşkenazi, vorbitori de limbă idiş, din spaţiul
german, polonez şi rusesc, persecutaţi de
autorităţi şi populaţia indigenă, care şi-au
găsit refugiu în Moldova în secolele XVIII—
XIX, puţini au ales, la început, şi orăşelul Târgu
Ocna. A trebuit să treacă aproape un secol,
ca obştea evreilor de aici să depăşească o sută

de suflete şi să se poate organiza din punct de
vedere social şi religios. În Catagrafia
întocmită de Isprăvnicia Bacău, cu evreii din
Târgu Ocna, în 1836, este amintit, pentru
prima oară, Meir  Iţac, starostele obştii evreieşti
din târg. În cursul sec. al XIX -lea, obştea
evreilor din Târgu Ocna creşte atât numeric
(de la 109 suflete, în 1836, la 1598 suflete,
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Prăvălii evreieşti din Târgu Ocna

Cimitirul evreiesc nou.
Vedere generală

16

în 1899), cât şi economic. În acest context,
populaţia evreiască îşi conservă tradiţiile
religioase prin construirea unor clădiri
reprezentative (sinagogi, băi rituale sau
şcoli), precum şi prin amenajarea unor
cimitire.

Primul cimitir evreiesc din Târgu
Ocna s-a înfiripat după mijlocul sec. al
XVIII -lea, în partea de est a oraşului, în
apropierea „Drumului sării” (Târgu Ocna-
Galaţi). Cimitirul a funcţionat peste un
secol (circa 1750—1856). Iacob  Psantir,
în Istoria evreilor din România ,
ocupându-se de inscripţiile funerare
evreieşti afirmă că la „o jumătate de leghe
depărtare de Ocna se găseşte  un vechi
cimitir evreiesc, unde pietrele funerare
sunt intrate prea adânc în pământ
pentru a putea fi descifrate.”Astăzi, se
mai păstrează în jur de 40—50 pietre
funerare. Acest prim cimitir devine
neîncăpător, pe la mijlocul sec. al
XIX –lea, când evreii din Târgu Ocna
numărau peste 300 de suflete.

La 1857, Comunitatea Israelită
a cumpărat de la Primărie 8.250 mp
de teren cu destinaţie cimitir. El este
amplasat  în hotar cu Cimitiru1
„Eternitatea”, care cuprinde un sector
ortodox şi altul catolic. În cimitirul

evreiesc nou, dar cu aproape două
secole de existenţă, se găsesc între 400
şi 500 de pietre funerare, unele dintre
ele ilustrând prosperitatea pe care o
cunoscuse comunitatea într-o anumită
perioadă. În colţul nord-estic există un
grup de 10—15 pietre funerare vechi,
plasate la o distanţă de circa 30 de
metri de cimitirul propriu-zis. Cele 10
rânduri, de 30—40 pietre funerare,
avansează de la cele mai vechi, la cele
mai recente, în apropierea  cimitirului
ortodox. Dintre  sutele  de pietre

funerare aliniate, unele se remarcă prin
sculptura realizată prin mafeva, cu pietre
de mormânt bogate în motive florale şi
vegetale, în obiecte şi vietăţi simbolice. Pe
aceste pietre găsim gravate numeroase
nume din perioada interbelică: Bril
Solomon (1916), Haber Leon (1917),
Grinberg Hainrich (1917), Ghelbel Eta
(1924), Goldenberg Rebeca (1926),
Bergman Raşela (1937), Suchăr Iţic (1951)
ş.a.. Comunitatea evreilor târgocneni a
dispărut, pe nesimţite, după aproape trei
secole de existenţă, dar ea va rămâne pentru
totdeauna, o parte din istoria acestui
oraş.Astăzi Cimitirul Evreiesc din Târgu
Ocna este loc de meditaţie, rugăciune şi
recunoştinţă veşnică faţă de înaintaşi.
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COSTACHE NEGRI (diplomat)
Iaşi, 1812 - Târgu Ocna, 1876

CLAUDE SERNET (poet)
Târgu Ocna, 1902-Paris, 1968
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PAVEL CURCUŢĂ (preot)
Târgu Ocna, 1930 - Târgu

Ocna, 2001

ION TALIANU (actor)
 Târgu Ocna, 1898 -

Bucureşti, 1956



Lângă poarta veşniciei - Nr. 5, anul 2022 -  www.protoieria-onesti.ro

EPIFANIE BULANCEA
(arhimandrit)

Corod, 1929 - Târgu Ocna, 2018

RADU R, ROSETTI (general)
 Căiuţi, 1877 - Bucureşti, 1949
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MIHAI DRĂGAN (critic literar)
Tg. Trotuş-Viişoara, 1937 - Iaşi,

1993

DIONISIE CLIMESCU
(episcop al Buzăului)

Târgu Ocna, 1837 - Buzău, 1921
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Învăţătorul Gheorghe Apostol
- un cărturar al satului Păltinata -

Chiar înainte de apariţia şi răspândirea
creştinismului, se credea că moartea unui
membru al unei familii nu însemna
despărţirea acestuia de cei dragi şi nici
pierderea statutului său în comunitatea din
care făcea parte. În Paleoliticul Mijlociu
(250.000-30.000 î.Hr.), ritualul funerar
prevedea înhumarea celui adormit în poziţie
chircită, în incinta spaţiului locuit,
reprezentat la acea vreme de peşteri. Trupul
defunctului era presărat cu ocru roşu, iar
obiecte casnice care să îi servească în viaţa
de apoi, îl însoţeau în groapă. Prin urmare,
credinţa în viaţa de după moarte reprezintă
o constantă a umanităţii. Mai târziu, prin
mărturisirea lui Hristos cel Înviat din morţi,
au apărut bisericile, iar odată cu ele
cimitirile, ca simboluri ale Învierii de Obşte.

Cuvântul cimitir provine din limba greacă,
mai precis de la verbul khimao = a dormi.
Etimologia sugerează astfel caracterul
provizoriu al stării celor adormiţi, aflaţi în
aşteptarea iminentei Parusii* - „Vine ceasul
când toţi cei din morminte vor auzi glasul
Lui şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune spre
învierea vieţii, şi cei ce au făcut cele rele
spre învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29).
Lumina cea Necreată, care luminează
sufletele celor adormiţi în raiul
dumnezeiesc, Se răsfrânge şi în lumea
noastră, prin pomenirea din neam în neam
şi din veac în veac, a celor dragi, membri ai
Bisericii biruitoare.

În contextul Anului comemorativ al
celor adormiţi în Domnul. Valoarea
Liturgice şi culturală a cimitirelor -2021,

Preot VALENTIN CHIRCU

lucrarea de faţă doreşte să evoce viaţa
învăţătorului Gheorghe Apostol, cărturar al
satului Păltinata, comuna Gura-Văii, judeţul
Bacău.  Este pentru prima dată când despre
impresionanta sa personalitate, rămasă ca
amintire vie în memoria colectivă a
enoriaşilor satului Păltinata, se scrie într-o
publicaţie culturală.

Pentru a înţelege mai bine, munca
domnului Apostol, trebuie conturat cadrul
istoric în care acesta se naşte şi trăieşte.
Vine pe lume la 27 ianuarie 1909 în comuna
Gura Văii -actualul sat Bârsăneşti din judeţul
Bacău- din părinţii Vasile şi Ioana Apostol
(fostă Pătraşcu), fiind al patrulea dintre cei
şapte copii, doi dintre ei trecând înainte de
vreme la Domnul.

Trecuseră doi ani de la Răscoala din
1907, eveniment istoric ce a zdruncinat din
temelii Vechiul Regat. Urmează pentru
tânărul Gheorghe anii grei ai Primului
Război Mondial, perioada interbelică, în
care îşi desăvârşeşte studiile, apoi ororile
Celei de a Doua Conflagraţii, pentru ca în
ultima parte a vieţii, până în 1969, să trăiască
şi experienţa tristă a terorii comuniste.

Aşadar, notiţele consemnate în jurnalul
învăţătorului sunt de o valoare istorică
incontestabilă, întrucât reprezintă adevărate
surse primare de informare cu privire la
evenimente marcante care au schimbat faţa
României, Europei şi a întregii lumi în aşa-
numitul secol scurt.

Anul 1916 marchează intrarea României
în prima conflagraţie mondială, lucru
surprins şi în jurnalul său, printr-o amintire
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foarte dureroasă, frontul răpindu-i tatăl
pentru totdeauna. Astfel, Gheorghiţă, la doar
7 ani, alături de fraţii săi, rămâne orfan.

Era în seara de 14-15 august 1916.
Clopotele chemau jalnic soldaţii şi toţi cei
în stare pentru apărarea patriei, la arme.
Din somn am fost trezit de sunetul tobei
de la primărie, care ne anunţa „botezul
sângelui”. Prin sat, o vie animaţie şi
mereu paşii lui du-te-vino în sus şi-n jos.
N-am mai adormit. Mama, ferită de
privirile noastre, îşi ştergea lacrimile de
la ochi! Oare pentru ce? Tata nu mai
venise pe acasă de un an şi jumătate.
Eram copil şi nu înţelegeam toate. Auzeam
de„ răsbel” şi aşteptam, cu nerăbdare, să
vedem ce distracţii  o să-mi aducă
„răsbelul”! Mi-au şi adus multe; dar nici
într-un caz concomitente cu cele gândite
de mine!

În lipsa tatălui, Gheorghe Apostol
găseşte în persoana învăţătorului David
Melinte autoritatea figurii paterne, care să
reprezinte, totodată, un model pentru el.
Domnul Melinte îi inspiră dragostea pentru
şcoală şi învăţătânt: Sufletul şcolii este
învăţătorul. Finalizează ciclul primar de
studii în fruntea clasei şi continuă Şcoala
Normală la Bacău, unde se remarcă prin
rezultate de excepţie. Încă de la 15 ani,
mărturiseşte, în jurnalul său, că îi plac
„liniştea, ordinea-n toate” şi respectarea
datoriei faţă de lecţii şi de profesori. De
asemenea, el consemnează schimbările
politicii interne româneşti ce influenţează
conducerea şcolii pe care o urmează:
numirile directorilor se fac în funcţie de
partidul care se află la guvernare.

Din paginile jurnalului său reiese un
puternic ataşament atât faţă de plaiurile
natale, cât şi faţă de valorile naţionale şi
religioase ce caracteriza întreaga societate
de atunci. Participarea la slujbele bisericii

nu era doar o datorie morală, la latitudinea
conştiinţei fiecăruia, ci datorie de elev,
întrucât preotul îi iscălea biletul de voie ce
atesta prezenţa regulată la serviciul liturgic.
În câteva pagini, tânărul şcolar consemnează
şi gânduri şi sentimente ce îi marchează
experienţa participării la slujba Învierii din
anul 1927:

Era o noapte liniştită, senină şi cerul
părea mai luminat ca oricând, cu toate că
nu era lună. Când am ajuns aproape de
biserică, clopotele au şi început a se
cutremura şi a da de veste unei lumi
întregi, că mormântul pecetluit cu cele mai
grele blocuri de piatră urma să se
deschidă; iar Cel preaÎnnalt să se înalţe
în sferele luminoase ale Cerului! Simţeam
pulsaţiile inimii şi un sentiment de
admiraţie a divinului mă făcea să mă simt
mai uşor pe pământul pe care îl călcam. În
aceste emoţii am pătruns în biserică. Am
asistat la întreg serviciul divin al Învierii
şi ce fericit mă simţeam cântând „Hristos
a Înviat!” şi „Luminează-te, luminează-te,
noule Ierusalime!”.

După numirea ca învăţător, singurul loc
disponibil îl găseşte în Basarabia, în cadrul
unei comunităţi nemţeşti. În acest mediu,
învaţă limba germană şi este marcat de
rigurozitatea nemţească, pe care o va păstra
pentru tot restul vieţii. Dorul, însă, nu îl lasă
departe de plaiurile natale, întorcându-se ca
învăţător în satul Păltinata, în anul 1933.
Amintirile sale confirmă că, în acele zile,
biserica satului era în construcţie. Patru ani
mai târziu, biserica parohială va fi sfinţită,
context în care casa învăţătorului găzduieşte
pe preotul Tudorache, timp de două
săptămâni. În timpul şederii sale, părintele
botează pe cel de-al doilea copil al familiei
Gheorghe şi Eugenia Apostol. Concomitent,
are loc şi construcţia noii şcoli din Păltinata;
apariţia acesteia, alături de sfinţirea bisericii,
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uneşte pe sătenii care, până atunci, fuseseră
împărţiţi între localităţile vecine, Râpile şi
Gropile.

Talentul său pedagogic a fost dublat de
pasiunea pentru cultură, literatură, filosofie,
religie şi medicină.
Mărturie stau numeroase
caiete păstrate, în care
dovedeşte calităţi de
autodidact desăvârşit.
Toţi cei care l-au cunoscut
au remarcat aceste
trăsături excepţionale ale
învăţătorului. Dincolo de
aceste lucruri, vremurile
grele pe care le traversau
românii după ascensiunea
regimurilor totalitare îşi
pun amprenta şi asupra
vieţii sale de familie.
Comuniştii îl obligă să
divorţeze de soţia sa, din
pricina rădăcinilor ei genealogice care
contraveneau ideologiei statului instaurat
prin abdicarea regelui Mihai I. Drept urmare,
este nevoit să locuiască în şcoala din sat, în
condiţii foarte grele, traversând cu mari
provocări frigul nopţilor de iarnă, dincolo
de toate incovenienţele de ordin igienic şi
moral. Cu toate acestea, dragostea şi
respectul faţă de soţie şi copii nu a încetat
nicio clipă, rămânând o familie până la capăt.

Dragoste faţă de Gheorghe Apostol nu a
simţit doar familia sa, ci generaţii întregi
care îi poartă recunoştinţă, fără ca timpul să
şteargă amintirea sa din inima satului căruia
i s-a dăruit, de la catedră, preţ de decenii,
până în 1968 când iese la pensie.
Excepţionalul învăţător Apostol nu petrece
mult timp în afara catedrei, întrucât Domnul
îl cheamă la ceruri doar un an mai târziu.
Mărturii vii ale talentului său pedagogic
sunt, alături de sutele de elevi care au făcut

cariere de excepţie, şi proprii copii: Cezar,
devenit medic şi director al Spitalului din
Săveni, Petronela, stabilită în Arad şi
Valentin, stabilit la Iaşi. Deşi distanţa le
îngreunează drumul către mormântul

iubitului tată, venind totuşi anuar pentru
săvârşirea slujbei parastasului, domnul
învăţător Apostol este prezent pe
pomelnicele credincioşilor satului Păltinata,
fiind pomenit la fiecare Sfântă Liturghie
săvârşită în bisericuţa pe care a văzut-o
ridicându-se.

În urma sa, nu au rămas doar generaţii de
copii şi părinţi recunoscători profund
efortului său pedagogic depus de-a lungul
celor 35 de ani de activitate la catedră, ci şi
o bibliotecă personală, adunată cu mari
eforturi în perioada interbelică, cuprinzând
şi propriile lucrări.

Domnul învăţător
(dreapta) alături de soţia
Ecaterina, doi copii şi
tânăra familie de învăţători
Spătaru Vasile  şi Elena

* (gr. parousia) Pentru creştini desemnează A doua
Venire a Mântuitorului Hristos, pentru Judecata de
Apoi- Dictionar Enciclopedic, vol. IV, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p.229.
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Cinstirea în Biserică a celor adormiţi
în Domnul; temeiuri liturgice

Biserica, instituţie divino-umană este loc al
comuniunii, al relaţiei de iubire, atât pe plan
orizontal, între semeni, cât şi vertical, între om
şi Dumnezeu. Ea îl însoţeşte pe om, cu har şi
binecuvântare, în toate momentele şi
împrejurările mai importante ale vieţii sale.
Intrăm în viaţă în Biserică, prin Taina Sfântului
Botez, pentru a ieşi din ea tot în Biserică, prin
Slujba Înmormântării. Faţă de cei adormiţi, rolul
Bisericii nu se limitează doar la ritualul propriu-
zis, ci şi la mângâierea rudele rămase în viaţă,
amintindu-le vremelnicia existenţei pământeşti
şi întărindu-le credinţa în Învierea Domnului.

Motto: „Cel ce ascultă cuvântul Meu şi
crede în Cel ce M-a trimis are viaţă

veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a
mutat de la moarte la viaţă.”

(Ioan 5, 24)

Preot FLORIN URSU

Părintele Stăniloae precizează că moartea
este „ultima concluzie a păcatului şi înseamnă
dispariţia din lumea de aici a celui împovărat
cu el. Lumea trebuie să vadă că păcatul aduce
moartea. Încă din această viaţă, omul trebuie
să înveţe că păcatul primeşte pedeapsa morţii
cu o regularitate neexcepţională. […] Refuzul
comuniunii cu Dumnezeu e chinul dus la ultima
concluzie, moartea.”1 Aşadar, pentru creştini
moartea este despărţirea nefirească a
sufletului de trup, ca urmare a slăbirii
comuniunii omului cu Dumnezeu, Izvorul
puterii şi a vieţii, căci plata păcatului este
moartea, iar harul lui Dumnezeu viaţa veşnică,
în Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 5,
23)

Originea şi cauza morţii trebuie căutate,
potrivit Sfinţilor Părinţi, numai şi numai în voia
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omului, în greşita folosire a libertăţii sale, în
păcatul săvârşit în Rai, unde „printr-un om a
intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea,
aceasta trecând la toţi oamenii, pentru că toţi
au păcătuit în el.” (Romani 5, 12) Moartea s-a
abătut mai întâi asupra sufletului omului, care
despărţit de Dumnezeu ajunge pătimitor,
stricăcios şi pieritor. Sf. Grigorie Palama
(+1359 d.Hr.) spune şi mai limpede: „Moartea
ivită în suflet din pricina neascultării, n-a stricat
numai sufletul [...], ci a adus şi asupra trupului
necaz şi pătimire, l-a făcut stricăcios şi rob al
morţii. Căci murind omul lăuntric, prin călcarea
poruncii, atunci aude Adam cel pământesc
cuvântul: «Pământ eşti şi în pământ te vei
întoarce!» (Facere 3, 19).”2

Moartea este universală, iar descoperirea
dumnezeiască ne arată că ea a intrat în lume,
dar nu a dus la distrugerea completă a omului,
ci numai la o despărţire a sufletului de trup:
trupul se întoarce în pământul din care a fost
luat, iar sufletul îşi primeşte locul său „de unde
şi-a luat fiinţă” (Ecclesiastul 12, 7). După ce
se desparte de trup, sufletul trebuie să fie
judecat de Dumnezeu. Acelaşi autor îndeamnă:
„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui,
că Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse,
fie bune, fie rele.” (Ecclesiastul 12, 13-14)

Apostolul neamurilor zice: „Rânduit este
oamenilor să moară, iar după aceea urmează
judecata.” (Evrei 9, 27), iar tot în scrierile
pauline întâlnim temeiul rugăciunilor pentru cei
adormiţi: „Vă îndemn deci, înainte de toate, să
faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii... Căci aceasta este lucru
bun şi primit înaintea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostrum.” (I Timotei 2, 1-3)
Rugăciunile pentru cei adormiţi ajută nespus de
mult sufletul, atât la judecata particulară, care
urmează imediat după moarte, cât şi după
această judecată, până la cea universală.3 Un rol
important în Biserica Ortodoxă îl ocupă
ecteniile (şir de rugăciuni) de mijlocire pentru

cei adormiţi, care cer de la Dumnezeu uşurarea,
iertarea şi odihna celor adormiţi în „corturile
drepţilor şi în sânul lui Avraam.”4 Cel dintâi
temei al rugăciunilor rostite pentru cei adormiţi
este comuniunea de iubire dintre aceştia şi cei
vii de pe pământ. Biserica, devine în acest caz
locul în care cerul se uneşte cu pământul, după
cum mărturisim la Utrenie: „În Biserica slavei
Tale stând, în cer ni se pare a sta.”5 Aşadar,
lăcaşul de cult devine locul în care cei de pe
pământ se întâlnesc cu cei dragi, mutaţi în
„odihna cea veşnică.”

Pentru a înţelege mai bine importanţa
rugăciunii pentru cei adormiţi, vom stărui
asupra a trei Rânduieli speciale: Proscomidia,
Panihida şi Parastasul.

* Proscomidia
În cadrul acestei rânduieli premergătoare

Sf. Liturghii, preotul slujitor aşează pe Sfântul
Disc miridele (părticele de pâine) pentru cei
vii în partea stângă, iar pentru cei adormiţi în
dreapta, mijlocind în rugăciune către Dumnezeu
pentru ambele categorii de credincioşi.6 Sfântul
Disc este imaginea cosmică a întregii Creaţii,
reunind Biserica cerească, prin Sfântul Agneţ,
părticica pentru Maica Domnului şi pentru cele
nouă cete de sfinţi şi Biserica de pe pământ,
prin miridele pentru episcopul locului,
conducătorii ţării, ctitorii bisericii, pentru cei
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vii şi pentru cei adormiţi. În felul acesta, pe
Sfântul Disc sunt înfăţişate cele două
dimensiuni ale realităţii Bisericii: cea
luptătoare şi cea triumfătoare, cei vii dimpreună
cu cei adormiţi.

* Panihida
Panihida sau Trisaghionul este o anticipare

a Slujbei Înmormântării,7 săvârşită în fiecare zi
la casa mortului, până în ziua înmormântării.
Termenul de Panihidă provine din limba greacă,
însemnând priveghere sau slujbă de noapte,
deoarece slujba numită panihidă înlocuieşte
priveghiile, adică rugăciunile şi cântările din
timpul nopţii, pe care credincioşii le făceau
odinioară în biserică, la căpătâiul celor
adormiţi, mai ales în vremea când aceşti erau
îngropaţi seara, din pricina persecuţiilor.8

Lumânarea aprinsă la Panihidă şi care
se pune în mâna celui adormit, simbolizează atât
pe Hristos „Lumina vieţii, pentru cei care umblă
în întuneric.” (Ioan 8, 12), cât şi lumina candelei
aprinse care reprezintă faptele bune, cu care
vom întâmpina şi noi dimpreună cu cel adormit,
ca şi fecioarele cele înţelepte, pe Mirele
Hristos Care vine în „miezul nopţii.”

* Parastasele
Mărturii referitoare la Slujba Parastasului

avem în Sfânta Scriptură, a Vechiului şi
Noului Testament, dar şi în scrierile Sfinţilor
Părinţi.9 Astfel, în capitolul 9 al Cărţii lui
Neemia, israelitenii Îl pe Dumnezeu să ierte
păcatele părinţilor lor mai dinainte adormiţi.
În Noul Testament, mai precis în Epistola a
II-a către Timotei, Sfântul Apostol Pavel
vorbeşte despre Onisim ce murise deja: „Să-
i dea Domnul ca, în ziua aceea, el să afle milă
de la Domnul” (1, 18). Observăm astfel că în
Sfânta Scriptură sunt multe versete în care
se vorbeşte despre rugăciunea pentru cei
adormiţi, motiv pentru care şi parastasele
sunt săvârşite încă din perioada Bisericii
Primare.  Acelaşi Pavel ne întăreşte, spunând
în Epistola către Romani, „dacă am murit

1 PR. PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE, Iisus Hristos
sau restaurarea omului, Editura Omniascop,
Craiova, 1993, pp. 308-309.
2 JEAN-CLAUDE LARCHET, Tradiţia ortodoxă
despre viaţa de după moarte, Editura Sofia,
Bucureşti, 2006, p. 9.
3ARHIM. SERAFIM MAN, „Despre datoriile creştinişlor
faţă de cei adormiţi”, în: Mitropolia Ardealului,
XXXIII(1988), nr.5, p. 72.
4PANIHIDA, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române (EIBMBOR),
Bucureşti, 2016, p. 50.
5 Denumită în liturgica creştin-ortodoxă
şi Mânecândă, este una din Cele Şapte Laude de
peste zi care, de obicei se citeşte după miezul nopţii
sau dimineaţa, foarte devreme, înaintea Sf. Liturghii.6

Pentru cei adormiţi, preotul rosteşte: „Şi pe toţi care,
întru nădejdea învierii şi a vieţii de veci, cu
împărtăşirea Ta au adormit, dreptslăvitori părinţi şi
fraţi ai noştri, Iubitorule de oameni, Doamne”, în:
LITURGHIER,  EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 126.
7 PR. PROF. UNIV. DR. ENE BRANIşTE, Liturgica
specială,Editura Basilica, Bucureşti, 2016, p. 619.
8 https://www.ioanguradeaur.ro/category/despre-
sfinti/
9 Ierom. Benedict Aghioritul, Parastasele şi folosul
lor, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2002, p. 8.

împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui
împreună cu El.” (cap. 6)

Biserica, pe lângă slujbele de mai sus,
face şi pomenirea de obşte a celor adormiţi în
fiecare zi de sâmbătă şi în anumite zile din
cursul anului bisericesc: sâmbăta dinaintea
Lăsatului sec de carne (Moşii de iarnă);
Sâmbăta dinaintea Rusaliilor (Moşii de vară);
ultima sâmbătă din luna octombrie (Moşii de
toamnă).

Prin toate acestea, Biserica ne îndeamnă
să-i cinstim pe toţi cei adormiţi în Domnul,
împlinind astfel cuvintele Evangheliei
Mântuitorului Hristos: „Rugaţi-vă unii pentru
alţii” (Iacov 5, 16) şi „Fiţi milostivi, precum şi
Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este.” (Luca 6,
36).
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Moartea pământească şi începutul
vieţii veşnice

Viaţa pământească a omului este
antecameră a celei viitoare, iar această
adevărată perioadă pregătitoare ia sfârşit odată
cu moartea, după cum amintesc textele
biblice: ,,Oamenilor le este rânduit să moară
o dată, iar după aceea să fie judecata.“ (Evrei
9, 27). Dacă sufletele n-ar continua să
trăiască, existenţa noastră ar fi lipsită de sens
iar durerea ar fi una fără margini.1 Mai mult
decât atât, sufletele celor adormiţi nu numai
că nu-şi pierd conştiinţa, dar nici dispoziţiile
(nădejdea, teama, bucuria, tristeţea), începând
să preguste din ceea ce va urma la Judecata
de Apoi, lucru dovedit şi prin Pilda
evanghelică a Bogatului nemilostiv şi
săracului Lazăr (Luca 16, 22-28). Ceea ce
dispare la desfacerea din trup reprezintă

Starea sufletelor după moarte
în învăţătura ortodoxă

Preot BOGDAN IONEL PIŞTEA

„toate gândurile acestei lumi” (case, averi,
legături de rudenie ş.a.), identificate deseori
cu mulţimea patimilor omeneşti, care îngre-
unează sufletul. Părinţii filocalici învaţă că
trebuie să ne ferim, pe cât posibil, de orice
întinare, căci „sufletul cel păcătos, fiind încă
în trup, răspândeşte duhoarea faptelor rele,
dar după moarte o răspândeşte şi mai mult,
făcându-l negru şi întunecat.”2

Un lucru este sigur şi anume faptul că de
moarte nu se poate scăpa. Sf. Antonie cel
Mare conchide: „Numai una este cu neputinţă
omului: a fi fără de moarte.”3 Important este
însă cum privim şi primim această mare taină
a omului. Marii înţelepţi şi cei deprinşi cu
virtutea primesc moartea fără plâns şi suspine,
fără frică, aducându-şi aminte de pedagogia
divină, care ne învaţă că moartea este o stavilă
în calea păcatului. „De o va avea omul în minte,
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nemurire este; iar neavându-o în minte, moarte
îi este“,4 căci aceasta înseamnă necunoştinţă
de Dumnezeu.

Starea sufletului  după moarte
Fundamentată pe Sfânta Scriptură, Tradiţie,

Vieţile Sfinţilor şi scrierile Părinţilor din
vechime, experienţa morţii este cu adevărat
tulburătoare. Simţind durerea despărţirii şi teama
de necunoscut, omul priveşte ceasul morţii ca
pe o mare încercare, deoarece se desparte de
lumea, în care totu-i devenise familiar. Rânduiala
ortodoxă a înmormântării descrie poate cel mai
bine aceste trăiri interioare ale sufletului: „Vai,
câtă luptă are sufletul când se desparte de trup!
Vai, cât lăcrimează atunci şi nu are cine să-l
miluiască pe dânsul! Către îngeri ridicându-şi
ochii, în zadar se roagă; către oameni mâinile
ţinându-şi, nu are cine să-i ajute […] adormitului
să-i cerem odihnă de la Hristos şi sufletelor
noastre mare milă.”

La vremea morţii, omului i se întâmplă
lucruri şi mai neobişnuite. Aude uneori, cântări
minunate, cereşti, poate ale sufletelor celor aleşi,
suflete ce ies din trupuri înălţând cântece de slavă.
Ei văd de asemenea, o lumină minunată,
identificată de Sfinţii Părinţi cu prezenţa
îngerilor, care vin în preajma celui ce stă să
moară. Dar şi venirea diavolilor poate să fie
însoţită de lumină, căci îl pot înşela pe om,
prefăcându-se în îngeri de lumină (II Corinteni11,
14). Am putea crede că  Dumnezeu foloseşte
această experienţă pentru a-i comunica
muribundului, că lumea de dincolo nu este un
loc complet străin şi că el merge la o întâlnire
spirituală, unde se va pune la încercare dispoziţia
sufletului încă din viaţa trăită pe pământ. Dacă a
iubit virtutea, sufletul înclină mai mult spre partea
îngerilor şi a sfinţilor, dacă însă a trăit în
nepurtare de grijă şi necredinţă, companioni îi
vor fi spiritele căzute.5

După moarte, vreme de trei zile sufletul
rătăceşte pe pământ, arătându-se celor din jur

spre „mângâierea rudelor şi dragostea trupului
din care a ieşit.” El se duce când  la casa de
care s-a despărţit, când la mormântul unde i-a
fost aşezat trupul, [...] asemenea unei  păsări
ce-şi caută cuibul.6 Având în vedere
numeroasele cazuri consemnate în scris, dar
şi relatările unor întâmplări reale, în care cei
decedaţi s-au arătat celor vii, în primele zile
după moarte, putem spune că sufletul rămâne
realmente în apropierea pământului, pentru o
scurtă perioadă de timp, aceasta luând sfârşit
odată cu ziua a treia. Acum, intrând într-o
legătură simbolică cu Hristos Domnul,
sufletului celui adormit i se porunceşte, ca
urmând Învierii Sale, să se înalţe la ceruri
pentru a da slavă Atotputernicului Dumnezeu.7

Vămile văzduhului
După cum am văzut, a treia zi după moarte

simbolizează trecerea sufletului într-o nouă
stare, fiind ridicat la cer de către îngeri (Luca
16, 22). Acest drum este presărat însă şi cu
piedici datorate duhurilor rele, astfel încât avem
de-a face cu o luptă, ce se dă între demoni şi
îngeri. Cei dintâi vor încerca să smulgă sufletul
din mâna îngerilor buni, străduindu-se să stopeze
această călătorie. Acest spaţiu al veşniciei ar fi
împărţit în 20 de tribunale sau vămi (a minciunii,
a calomniei, a mâniei, a uciderii, a adulterului
ş.a.), iar sufletul trecând prin ele, este acuzat
de către demoni de păcatele sale. Această
imagine este întâlnită în cea mai cunoscută
sursă patristică, intitulată Viaţa Sfântului Vasile
cel Nou. Vămile văzduhului şi vederea
Înfricoşătoarei Judecăţi.8

Astfel, fiecărei vămi îi corespunde un
anumit grup de păcate, iar în iconografie
vămile sunt reprezentate sub chipul unei scări
cu mai multe trepte, pe care oamenii urcă
alături de îngerii buni şi cei răi. Trecerea
vămilor premerge judecăţii particulare, căci
mai întâi este „lupta împotriva începătoriilor,
stăpâniilor, stăpânitorilor întunericului acestui
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veac şi împotriva duhurilor răutăţii, care sunt
în văzduh” (Efeseni, VI, 12). Lucrări teologice
ulterioare9 dezvoltă această temă, ea reuşind
să se impună repede în foarte multe tradiţii
religioase populare. La noi, cea mai cunoscută
variantă este binecunoscuta lucrare Vămile
văzduhului şi mărturii despre existenţa lor,
aparţinând protosinghelului Nicodim Măndiţa
(1889-1975). Chiar dacă pentru unii ar putea
părea o încercare de dramatizare a adevărului
de credinţă, multitudinea temeiurilor biblice
şi patristice dovedesc existenţa unei realităţi
indubitabile, anume că sufletul nemuritor îşi
are propria conştiinţă de sine.

După ce trece de vămile văzduhului, acesta
Îl zăreşte pe Judecător, Căruia I se închină, tot
acum hotărându-se pentru suflet şi locul unde
va sta până la Judecata finală.10 Urmează cele
patruzeci de zile de pelerinaj, la locurile raiului
şi iadului, sufletul fiind dus să vadă atât sălaşurile
cereşti, precum şi prăpastia adâncă a iadului.
Urmează Judecată particulară, alta decât cea
de obşte şi despre care vorbeşte marea
majoritate a Părinţilor. Îl putem cita de exemplu
pe Sf. Ignatie Briancianinov, care spune: „există
cu adevărat o judecată particulară pentru fiecare
creştin, îndată după moartea sa şi una de obşte
pentru toţi oamenii, la cea de-a doua venire a
Domnului nostru Iisus Hristos.”11 Este într-
adevăr, un moment de recapitulare conştientă a
întregii vieţi, adică de discernământ între ceea
ce a fost constructiv şi pozitiv, de ceea ce a fost
negativ în viaţa fiecăruia, fără o condamnare
definitivă. Aceasta se va întâmpla la sfârşitul
veacurilor, când sufletul primeşte cunună sau
osândă sau, altfel spus.

Rugăciunile  Bisericii  pentru  cei
adormiţi

Pentru ca sufletul să se poată odihni în
lumina şi dragostea lui Hristos, are trebuinţă
de rugăciunea Bisericii pentru iertarea
păcatelor. Amintirea oricărei greşeli neiertate

e ca un ghimpe care jenează fiinţa umană,
neîngăduindu-i deplina bucurie de viaţă. De
aceea se cere în rugăciunile noastre pentru cei
adormiţi, iertarea a toată greşeala ce au săvârşit
ei, fie cu cuvântul, fie cu fapta sau cu gândul,
căci orice păcat poate împiedica fericirea în
Împărăţia cerurilor.12 Omul trece în veşnicie
cu încărcătura faptelor pe care le-a săvârşit în
viaţa lumească, bune sau rele, care-i conferă,
un loc veşnic,  de fericire sau nefericire, după
distanţa dintre el şi voia lui Dumnezeu. Noi
cei rămaşi, simţim nevoia şi datoria de a fi în
comuniune cu cel adormit, scrierile patristice
stând mărturie în acest sens. Astfel, Sf. Teodor
Studitul (+826 d.Hr.) aşează în faţa Canonului
său următoarea Cântare: „Veniţi să cădem la
Hristos şi, săvârşind astăzi pomenire celor
plecaţi din veac, să-i cerem izbăvire pentru cei
ce întru credinţă şi nădejdea vieţii veşnice au
răposat.”

Dumnezeu are scris în cartea iubirii Lui
faptele pe care le vom face, dar şi rugăciunile,
pe care le-am făcut pentru cei adormiţi,
înaintaşi ai noştri. Chiar şi păcătoşilor sortiţi
osândei veşnice le pot fi uşurate chinurile din
iad, prin mijlocirea Sf. Liturghii, cea mai de
seamă rugăciune comună a Bisericii, deoarece
mai presus de toate se află bunătatea lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui. Mereu prezent,
Hristos îmbrăţişează cu pronia Sa
dumnezeiască întregul univers, căci iubirea-I
ne susţine pe noi! (II Corinteni 5, 14). Acestei
iubiri ne încredinţăm noi înşine şi unii pe alţii,
alături de cei adormiţi din aceeaşi seminţie şi
neam cu noi!

1 +IOAN MAXIMOVICI, Viaţa de după moarte, apud
SERAPHIM ROSE, Sufletul după moarte, traducere
de Constantin Jinga, Editura Anastasia, Bucureşti,
2002, p. 182.
2 JEAN CLAUDE LARCHET, Tradiţia ortodoxă despre
viaţa de după moarte,traducere de Marinela Bojin,
Editura Sophia, Bucureşti, 2006, p. 77.
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3 SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE, Învăţături despre
vieaţa morală a oamenilor şi despre buna
purtare, în 170 de capete, cap. 82, în:
Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor
Părinţi, vol. I, traducere, introducere şi note de
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura
EIBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 52.
4 IBIDEM, cap. 49, p. 45.
5 +IOAN MAXIMOVICI, Op. cit., p. 195.
6 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Cuvânt despre
ieşirea sufletului… şi cum se desparte de trup,
apud JEAN CLAUDE LARCHET, Op. cit., p. 70.
7 JEAN CLAUDE LARCHET, Op. cit., p. 71.
8 *** Viaţa Sfântului Vasile cel Nou. Vămile
văzduhului şi vederea Înfricoşătoarei Judecăţi,

traducere de Laura Enache, Editura Doxologia,
Iaşi, 2020.
9 Aparţinând unor Părinţi ai Bisericii ca: EFREM

SIRUL (373 d.Hr.), MACARIE CEL MARE (+391
d.Hr.), CHIRIL AL ALEXANDRIEI (+444 d.Hr.) sau
IOAN SCĂRARUL (+649 d.Hr.)
10 +DR. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Tâlcuiri noi la
texte vechi, Sibiu, 1989, p. 343.
11 SFÂNTUL IGNATIE BRIANCIANINOV, Fărâmiturile
ospăţului, cap. II, Editura Episcopiei Ortodoxe
Române, Alba-Iulia, 1996, p. 8.
12 PR. PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE,
Spiritualitate şi comuniune în Liturghia
ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova,
1986, p. 212.

Din cauza practicilor religioase
agresive, ascunse sub paravanul
evanghelizării, termenul prozelitism a
căpătat conotaţii peiorative, utilizarea în

Propovăduirea Revelaţiei în parohie
şi în afara ei - aspecte ioaneice -

spaţiul laic diminuându-se simţitor. Totuşi,
teologia nu încetează a folosi termeni
biblici şi a se exprima scripturistic, tocmai
pentru a reda evanghelizării importanţa ei.

Preot Drd. SIMION PURICE
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Căci propovăduirea cuvântului revelat
trebuie făcută cu timp şi fără timp,
mustrând spre întoarcere, certând spre
ruşinare, îndemnând spre întărire, cu toată
îndelunga-răbdare pentru ca tuturor să le
dăm prilej să descopere pe Hristos. (II
Timotei 4, 2).

Evanghelizarea în interiorul parohie ia
forma păstrării ,  a reamintirii  şi  a
aprofundării Cuvântului, spre lucrarea
evlaviei. Este un act interior Bisericii, o
întărire a mădularelor sale în Hristos şi o
acţiune pastorală de armonizare a
comuniunii de iubire. Evanghelizarea în
afara parohiei ia forma învăţării celor
necunoscători, a deschiderii spre cei din
afară şi a mărturisirii spre dobândirea
vieţii, pentru cei din lume. Este un act
exterior Bisericii, spre întâmpinarea celor
care nu Îl cunosc pe Hristos, o acţiune
misionară, prin excelenţă expansionară, a
comuniunii de iubire.

Pentru ca rezultatele să fie cele
scontate, este important ca evanghelizarea
ad intra şi ad extra, să fie ghidată după
următoarele exigenţe misionare:

1. Articularea teologiei la viaţa şi
nevoile omului contemporan;

2. Afirmarea legăturii dintre gândirea
teologică şi experienţa Bisericii;

3. Mărturisirea Cuvântului lui
Dumnezeu ca Adevăr, Viaţă şi Lumină a
lumii;

4. Relaţionarea teologiei misionar-
mărturisitoare cu smerita cugetare.1

Comunităţile locale (parohiile) sunt
chemate spre a-şi împlini vocaţia de
evanghelizare internă şi externă
deopotrivă,  iată una dintre dintre
motivaţiile folosite de Sf. Evanghelist Ioan
şi rezumată în cuvintele Mântuitorului:
„Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă
cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis

are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci
s-a mutat de la moarte la viaţă.” (Ioan 5, 24).
În primul rând, acest verset demonstrează
nevoia ascultării cuvântului, act care, spre
deosebire de auzire, presupune o angajare
a voinţei personale spre împlinirea acestuia.
În al doilea rând, doar în urma ascultării
persoana umană poate ajunge la Credinţa
adevărată în Acela Care L-a trimis pe Fiul.
Întâlnirea dintre auzire spre împlinire şi
credinţă dă omului viaţă veşnică. Din acest
punct de vedere, Biserica încearcă să
fortifice credincioşii în lucrarea faptelor
conforme cuvintelor lui Dumnezeu,
amplificând evlavia şi cucernicia lor.

Folosindu-se de judecată, Mântuitorul
insuflă frica, dar prin arătarea căii de
scăpare, insuflă nădejdea. El se arată, pe de
o parte, Dreptul Judecător, iar pe de altă
parte, Singurul Care-i poate scăpa prin
credinţă.  Teama de pedeapsă trezeşte în om
conştiinţa propriei stări în raport cu
Dumnezeu, cu semenii şi cu sinele. Însă
nădejdea că ascultarea de Cel Care este
Calea, Adevărul şi Viaţa îi poate aduce
omului depăşirea propriei nimicnicii, prin
mutarea din existenţa păcătoasă,
concluzionată prin moarte, la existenţa
fericită şi virtuoasă, concluzionată prin viaţa
veşnică.2 Biserica este astfel motivată să îşi
antreneze credincioşii în vederea conti-
nuării existenţei eclesiale din forma
actuală, luptătoare, spre cea viitoare,
biruitoare şi doreşte să extindă această
posibilitate de înveşnicire la cât mai multe
persoane.

În acest sens, parohia va resimţi
permanent acea stare de prudenţă, pentru ca
nu cumva propovăduirea să fie o simplă
transmitere teoretică a informaţiilor
revelate, ci o încorporare a persoanei
cuvântătoare în Cuvântul lui Dumnezeu. De
aici şi împreuna-lucrare a Misiunii şi
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Liturghiei, o stare de fapt a credincioşilor
care se face mărturisitoare şi care
evanghelizează cu răbdare, centrul lucrării
dinamicii misionare nefiind altul decât
Sfânta Euharistie.3

Preotul, ca organ al propovăduirii, va
fi conştient de faptul că nu mulţi L-au
urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, în cei
33 de ani petrecuţi pe pământ, deşi a învăţat
mulţimile, a călătorit pretutindeni în Ţara
Sfântă, a tămăduit, a alungat duhuri
necurate, a înviat din morţi, săvârşind
minuni nemaiîntâlnite. În afară de cei 72
de ucenici, a format 12 Apostoli, dintre care
3 au fost iniţiaţi în mod particular, doar
unul urmându-L până la mormânt. Cu toate
acestea, după Învierea Sa cea de a treia zi,
treptat, prin arătările Sale, prin adeverirea
realităţii biruinţei morţii ucenicii au
început a propovădui, pentru ca la Rusalii
să ia naştere Biserica sporind astfel
Cuvântul.4 Aşadar, Dumnezeu este aluatul
ce dospeşte toată frământătura; potenţarea
germinatoare a seminţelor propovăduirii se
realizează prin El pentru ca lumea întreagă
să devină spaţiu al existenţei eclesiale.

Domnul Hristos a cunoscut inimile
celor pe care i-a ales, iar misionarii
adevăraţi trebuie să cunoască inimile
credincioşilor. Acest lucru presupune o
interacţiune a membrilor parohiei între ei.
Inima poate fi un simbol prin care se
descrie Evanghelizarea, deoarece în
parohie se evidenţiază două mişcări: mai
întâi trăirea Evangheliei în contextul
liturgico-pastoral, aceasta asemănâdu-se
cu diastola - o umplere a credincioşilor
de lucrarea Duhului Sfânt în vederea
înrâuririi acestora cu puterea propovăduirii
- apoi ieşirea mesajului revelat prin
mărturia spre exterior, asemănându-se cu
sistola -precum sângele este expulzat spre
cele mai îndepărtate celule, prin cele mai

mici capilare, Cuvântul este transmis pretu-
tindeni, prin cei mai neînsemnaţi dintre
credincioşi.5

Această ritmicitate este vitală lucrării
misionare a Bisericii deoarece credincioşii
se hrănesc şi se întăresc prin comuniunea
de iubire, iar deasa lor întâlnire îi face mai
apţi în actul descoperirii către ceilalţi.
Primind ritmic întărire prin Tainele Bisericii
şi fiind părtaşi vieţii liturgice, caracterizată
prin limbajul biblic specific, proclamarea
directă şi publică a Evangheliei are puterea
de a împărtăşi iconomia Domnului faţă de
lumea Sa. Astfel se poate răspunde la
chemarea esenţială şi caracteristică a
Bisericii, la datoria oricărui mădular al
Bisericii: „Căci dacă vestesc Evanghelia, nu-
mi este laudă, pentru că stă asupra mea
datoria. Căci, vai mie dacă nu voi binevesti!”
(I Corinteni 9, 16).

1 Conf. Adrian Lemeni, „Exigenţe misionare ale
învăţământului religios şi teologic, asumate în relaţia
dintre parohie şi şcoală din contextul actual”, în
Ortodoxia, Seria a-II-a, Anul VII, nr. IV
(2015),Bucureşti,  pp. 117-124.
2 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, nota 487, în Sfântul
Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia
Sfântului Ioan, op. cit., p. 272.
3 Pr. Petraru Gheorghe, Misiologie Ortodoxă, 1 -
Revelaţia divină şi misiunea Bisericii, op. cit.,
p. 169.
4 Termenul ucenic derivă din verbul a învăţa, a se
instrui, a învăţa ceva de la cineva cu scopul de a-l
urma; aşadar, calitatea de ucenic pentru următorii
lui Hristos nu are capăt, ci se desăvârşeşte printr-
o permanentă apropiere de model, fără a exista un
sfârşit al acestei imitări ascendente duhovniceşte.
Pr. Ioan Mircea, „Apostolatul după Noul
Testament”, în Studii Teologice, anul XXII, nr. 7-
8, Bucureşti, (1970), p. 548.
5 Fr. Emmanuel Clapsis, „The Eucharist as
missionary event in a suffering world”, in Your Will
Be Done. Orthodoxy in Mission, op. cit., p. 162.
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Suntem într-o vreme a morţii ca
breaking-news. Ne mor soldaţii în ţări
necunoscute nouă până mai ieri, aproapele ne
moare stupid şi dureros, moartea unor
oameni care nu-i cunoaştem
naşte emoţii de negrăit. Este
atât de prezentă moartea,  încât
filmele, desenele animate ori
cărţile şi ştirile ce le auzim
omoară pe zi de sute de ori
populaţia lumii de la facerea ei.
Se iubeşte mai greu decât se
moare, se urăşte mai greu
decât se ucide. Toată nebunia
lumii este înscrisă în cercul
morţii pe care am început să o
luăm ca atare. Ori ne revoltă
până la a-L acuza pe Dumnezeu
de toate morţile. Un linţoliu
străveziu peste chipul lui Iisus
Hristos ni-l propune mort şi
pe El. Umanizat la maximum,
lipsit de slava şi misiunea Tatălui, rupt de
lucrarea Duhului Sfânt. E lumea în care trăim
ca să murim, în care Însuşi Dumnezeu este
victima vreunei bande de cartier media...

Părintele Petru Roncea simte că trebuie
spus altfel adevărul despre moarte. Sobru,
vertical, izvorând din Sfânta Scriptură şi din
teologia Părinţilor Bisericii. Nu cred că
ştiinţele tanatologice ori genetice vor vindeca
frica ori vina de moarte. Merită însă să
reîncepem învăţarea la şcoala Duhului Sfânt,
să învăţăm să reprivim în ochi moartea.
Nicicum ca duşman. Din nefericire, textele
noastre par calpe într-o lume a saloanelor
morţii. Oncologia lumii palpită de muribunzi.
Ca să ai de unde lua ritmul unei rostiri

Chipul slavei Tale celei negrăite sunt...

Preot Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN NECULA

credibile ai nevoie de munca aceasta de
salahor în minele gândului, din care să
readuci la lumină cristalele de minereu care
fac din pământ viaţă. Temători şi superficiali,

rigizi şi libertini deopotrivă,
suntem datori să reformatăm
mărturia în Hristos asupra
Învierii. Să repunem funda-
mentele dialogului catehume-
nal ori al discursului omiletic
la îndemâna comunităţilor
noastre, pentru a reînvăţa
sinceritatea dinaintea unui
Prag care ţine mai mult de
veşnicie decât de trecutul
vieţii noastre. Crestomaţia de
gânduri, de meditaţii la taina
morţii pe care Părintele Petru
Roncea ne-a dăruit-o cu
seriozitatea sa cunoscută, cu
adâncime şi atenţie, merită a
fi consemnată în demersul

Bisericii de a-şi recupera valorile legate de
veşnicie.

Între definirile omului, în multele căutări
de lămurire, Biserica oferă una metaforică,
dar plină de adevăr: „Chipul Slavei Tale celei
negrăite sunt, măcar, deşi, port ranele
păcatelor...”. Din astfel de adevăruri hrănită,
nădejdea noastră sporeşte întru dragoste şi
credinţă.

Epistolele Părintelui Petru Roncea către
contemporani cu privire la moarte sunt ecoul
sufletului unui preot preocupat de misiunea sa,
de vestirea Evangheliei cu respect şi dragoste
către ai săi. Ea se adaugă celorlalte cărţi ale
autorului, într-o frumoasă bibliotecă vie. Spre
tâlcuirea şi împlinirea Vieţii. (Recenzie)
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Dacă privim icoana Răstignirii, observăm
cum capul Mântuitorului stă plecat spre
dreapta, adică spre tâlharul cel mântuit.
Dându-Şi duhul, capul I s-a plecat spre cel a
cărui amintire I s-a aşternut pentru totdeauna
în memoria Sa veşnică. E foarte important
cum murim. E foarte important pentru noi
dacă se înclină capul Mântuitorului spre
sufletul nostru în ceasul morţii sau dacă ne
întoarce spatele. Dacă-i rămânem în
amintire sau nu.

Toţi cerem Mântuitorului să ne dea
pocăinţa tâlharului din dreapta, conştienţi
fiind că de mântuirea aceluia ne putem folosi
şi noi,  crezând în bunătatea şi mila
Domnului. Dar toţi suntem conştienţi, în
acelaşi timp, că anevoios lucru este pentru
noi această osteneală. Prin urmare,
răspunsul nostru la mila Domnului adesea
este într-o atât de mică măsură încât ne
punem întrebarea dacă nu cumva
Mântuitorul, vrând totuşi să ne mântuiască,
nu ţine socoteală şi de stăruinţa mijlocirii
altora cărora El chiar le pune pe inimă
această faptă a iubirii nemuritoare. Sfântul
Ioan Damaschin spune foarte interesant
următoarele în privinţa nevoii de care au
trebuinţă cei adormiţi în credinţă, dar care
n-au ajuns la trăirea sfinţilor: „Domnul va
trezi după moarte pe apropiaţii şi pe
prietenii lor, cărora le îndreaptă gândurile
şi le mişcă sufletele spre folosul şi ajutorul
acelora. Iar aceştia, mişcaţi de sus şi prin
atingerea Stăpânului de inimile lor, vor
completa lipsurile celor decedaţi“ (apud, Pr.

Să rămânem şi după moarte
în amintirea lui Dumnezeu..

Preot PETRU RONCEA

Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. III, EIBMBOR, Bucureşti,
1997, p. 220).

A completa lipsurile celor decedaţi
înseamnă de fapt scopul cultului morţilor
care uneori ni se pare că-i prea bogat, că nu
e de aşa mare folos pentru cei decedaţi şi
altele de acestea. Iată însă că Dumnezeu e
Acela care, după Sfântul Ioan Damaschin,
pune în oameni dorinţa de a completa
lipsurile celor decedaţi. A face milostenie
pentru cei decedaţi nu este de la noi, ci de
la Dumnezeu cel Milostiv. A ne ruga pentru
cei decedaţi nu-i născocire omenească, ci-i
atingerea degetului lui Dumnezeu de inima
noastră.

Desigur, Biserica şi-a format o tradiţie
în a se ruga pentru toţi cei decedaţi,
Dumnezeu Însuşi îndreptându-i gândul spre
aceasta. Şi ea o face pentru toţi membrii ei,
neştiind dacă ceasul morţii l-a făcut pe
fiecare să îndrepte privirea Mântuitorului
spre el. Adică să moară rămânând în
amintirea lui Dumnezeu. Pentru ca atunci
când Biserica se va ruga pentru acel suflet
cântând: veşnica lui pomenire, să rămână cu
adevărat acela în atenţia lui Dumnezeu şi în
ochii Lui pentru totdeauna. Dar dacă cineva
moare în starea tâlharului celui de-a stânga,
adică fără să facă cât de puţin măcar pentru
a întoarce faţa Mântuitorului către el, atunci,
„pentru că nici Dumnezeu nu-l are pe acesta
în amintire“, cum spune Sfântul Ioan
Damaschin, zadarnice vor fi rugăciunile
noastre pentru cei adormiţi astfel. Sau poate
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ajută la o uşurare vremelnică, ca o rază
străpungând pentru un moment întunecimile
iadului celui de jos (vezi dialogul Sfântului
Macarie cu acel craniu al unui popă idolesc).

Cred că dacă cugetăm mai atent la aceste
obligaţii duhovniceşti pe care ni le insuflă
nouă Hristos cu privire la starea sufletelor
celor decedaţi, ne dăm seama ce mare har
avem să fim mădulare ale trupului lui Hristos
care este Biserica. Căci doar celor care sunt
un trup cu Hristos, Dumnezeu le inspiră
gândul lui Hristos, sau gândul lui Hristos
devine şi gândul acelora. Oare dacă mediile
protestante refuză rugăciunile de pomenire
a morţilor, nu cumva ele n-au parte de
inspiraţia lui Dumnezeu în această privinţă?
Şi dacă n-o au, sau nu vor s-o primească în
mod vădit, n-au ieşit ele oare din trupul
Bisericii, lipsindu-se apoi de gândul lui
Hristos şi în alte privinţe? Poate că
raţionalismul protestant tocmai de aici
izvorăşte, din lipsa comuniunii cu Biserica,
trupul lui Hristos care insuflă mădularelor lui
sfintele datorii faţă de Dumnezu şi de semeni.
Ştim că Dumnezeu nu privează pe cei ai Lui
de una măcar din datoriile ce le au faţă de
ceilalţi oameni. A nu te îngriji deloc de starea
sufletelor fraţilor tăi după moarte, înseamnă
a nu mai fi tu însuţi în amintirea lui Dumnezeu
Care să te insufle ce să faci ca să I te asemeni.
Zice Părintele Dumitru Stăniloae cu privire
la inspiraţia pe care Dumnezeu o dă celor
credincioşi de a se ruga pentru cei adormiţi:
„Dacă ne rugăm şi noi ca Dumnezeu «să
pomenească» pe cei adormiţi, aceasta nu
înseamnă că noi avem iniţiativa în pomenirea
acelora, ci că Dumnezeu consideră necesar
şi răspunsul nostru la preocuparea Lui de ei,
pentru ca această preocupare a Lui să devină
cât mai eficientă şi să-i facă vii cu adevărat“
(Ibidem, p. 221).

Frumuseţea duhovnicească a Ortodoxiei
nu ţine atât de izbăvirea oamenilor din păcat,
cât mai ales de faptul că, împlinind misiunea
Bisericii, ea se lasă insuflată de Dumnezeu
în toate lucrările ei. A scoate pe oameni din
păcate o pot face atâţia, de la mişcările
evanghelice până la asociaţiile laice morale
de orice fel. Dar a avea gândul lui Hristos
nu poţi decât dacă eşti mădular viu al
Bisericii în sânul căreia se mişcă inspiraţia
divină. „Căci aceasta mulţumeşte şi bucură
pe milostivul Dumnezeu – spune Sfântul
Ioan Damaschin –, ca să se grăbească fiecare
spre ajutorarea aproapelui. Aceasta o
doreşte şi o voieşte Milostivul, ca toţi să
ne facem bine unii altora, atât în viaţă cât şi
după moarte“ (Ibidem, p. 223).

Mai presus de orice preocupare pentru
cei adormiţi, avem însă Jertfa Domnului,
Sfânta Liturghie! Atâţia oameni ajung să fie
uitaţi după o vreme, nemaifiind cine să-i mai
pomenească din familiile lor, stingându-li-se
neamul pur şi simplu. Dar dacă la moartea
acelora cei rămaşi L-au rugat pe Dumnezeu
ca veşnică să le fie pomenirea, această
amintire veşnică se întăreşte la fiecare
Sfântă Liturghie când preotul, la încheierea
pomenirii  numelor celor adormiţi la
Proscomidie, adaugă o părticică de precură
„pentru toţi cei care au adormit întru
nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, părinţi
şi f raţi  ai noştri“.  Şi asta s-a făcut
dintotdeauna de Biserică, cum mărturiseşte
acelaşi Sfânt Ioan Damaschin: „Tălmăcitorii
şi martorii oculari ai Cuvântului, ucenicii şi
apostolii Mântuitorului, care au cucerit
pământul, au rânduit să se facă în legătură
cu înfricoşatele, preacuratele şi de-viaţă-
făcătoarele Taine, pomenirea credincioşilor
adormiţi“ (Ibidem, p. 224). Ca să rămână
pentru totdeauna în amintirea lui Dumnezeu.
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