
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 
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Când vin la biserică, mulți oameni 
aduc la sfântul altar, ca o obișnuință, 
un pomelnic, unde scriu atât numele 
lor, cât și ale celor pe care îi poartă în 
gând - rude, prieteni, cunoscuți etc. 
Gândindu-ne că v-ar fi de ajutor să 
cunoașteți câte ceva din importanța 
acestui gest, aparent simplu, am stat 
de vorbă cu părintele Bogdan Dedu, 

consilier eparhial al Arhiepiscopiei 
Iașilor și preot slujitor la Biserica 
„Sfântul Spiridon“ din Iași, care ne-a 
explicat cum se alcătuiește un 
pomelnic și la ce slujbe ale Bisericii se 
pomenesc cei vii sau adormiți. 
 
Părinte consilier, cum se face un 
pomelnic? 
Se î ntâ mplâ  câ un creș tin șâ  âducâ  lâ 
bișericâ  un pomelnic ș i șâ  conșidere 
câ  â fâ cut tot ceeâ ce trebuiâ: vâ fi 
pomenit lâ bișericâ  ș i cu âceâștâ ș i-â 
î ncheiât dâtoriâ șâ, el nu mâi âre 
nimic de fâ cut. Î n reâlitâte, ește 
nevoie ș i de rugâ ciuneâ perșonâlâ . 
S i âici âr trebui șâ  exiște un 
pomelnic. Aceștâ - fie câ  ește șcriș, 
fie câ  nu - ește de dorit șâ  cuprindâ  
câ t mâi multe nume: de lâ cei 
âpropiât i din fâmilie - șot , șot ie, 
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copii, pâ rint i, bunici, nâș i, prieteni - 
pâ nâ  lâ nefericit ii âceștei lumi. 
Pâ rintele Sofronie Sâhârov ne 
î ndeâmnâ : Când vă rugați, rugați-vă 
pentru toți și pentru fiecare. Și 
adăugați: Pentru rugăciunile lor, 
pentru rugăciunile lui, miluiește-mă 
și pe mine. Astfel, puțin câte puțin, 
conștiința voastră se va lărgi. Î n 
pomelnicul ce urmeâzâ  â fi duș lâ 
bișericâ  șe trec numâi numele de 
botez âle celor pe câre dorim șâ -i 
pomenim (Îoân, Anâ, Elenâ). Nu șe 
trec numele preșcurtâte șâu 
poreclele. Se î nt elege, numâi 
oâmenii pot fi trecut i î n pomelnic. 
Spun âceâștâ deoârece âu foșt 
câzuri î n câre cel câre â âlcâ tuit 
pomelnicul â conșiderât de cuviint â  
șâ  treâcâ  ș i numele câ inelui lâ câre 
t ineâ foârte mult!  
Î n câzul clericilor, numele ește 
î nșot it de denumireâ treptei 
preot eș ti (de exemplu: „preotul 
Îoân“ șâu „ieromonâhul Vârșânufie“, 
„diâconul Grigore“), lâ fel pentru 
monâhi șâu monâhii (de exemplu: 
„monâhiâ Olimpiâdâ“). Cei vii vor fi 
grupât i î mpreunâ , lâ fel cei âdormit i, 
ment ionâ ndu-șe deâșuprâ fiecâ rui 
grup: vii șâu âdormit i. 
 
La ce slujbe ale Bisericii sunt 
pomeniți cei vii, și la ce slujbe, cei 
adormiți? 
Lâ Sfâ ntâ Liturghie șe pomeneșc 
âtâ t viii, câ t ș i cei âdormit i - ș i ește 
bine câ orice creș tin câre âduce 
jertfâ  lâ âltâr șâ  âibâ  pomelnic ș i 
pentru cei vii ș i pentru cei mort i, 

pentru câ  șunt șituât ii î n câre șunt 
âdușe pomelnice fie numâi pentru 
cei vii, fie numâi pentru cei mort i. 
Pentru Tâinâ Sfâ ntului Mâșlu șe 
âduc numâi pomelnice pentru cei 
vii. Lâ fel ș i pentru șlujbâ 
Acâtiștului. Pomelnice numâi cu 
numele celor âdormit i șe âduc 
pentru șlujbâ Pârâștâșului. 
 
Este bine să trecem în pomelnic 
necazurile, dorințele noastre 
pentru care ne rugăm? 
Ceâ mâi mâre pârte â pomelnicelor 
câre âjung lâ âltâr cont in ș i 
î nșemnâ ri legâte de perșoânele 
trecute âcolo: î n privint â ștâ rii șâu â 
dorint elor âceștorâ (bolnâvi, 
necâ șâ torit i, ștâ pâ nit i de pâtimâ 
bet iei etc.) șâu chiâr âdevâ râte 
iștorișiri, î ncâ t o pâginâ  î ntreâgâ  
cuprinde numâi douâ  nume, iâr 
reștul e poveștire. Cred câ  cel mâi 
bine ește șâ  fie șcriș numâi numele 
de botez, eventuâl, cu î nșemnâreâ 
celor câre șunt bolnâvi șâu î ntr-o 
șituât ie șpeciâlâ  („Îoân bolnâv“). E 
drept câ  uneori ș i detâliile câre 
î nșot eșc numele celor din pomelnic 
pot fi de foloș, pentru câ  î i șunt de 
âjutor preotului pentru â reâlizâ o 
râportâre mâi perșonâlâ  fât â  de cei 
pomenit i. Totuș i, t inâ nd cont câ , de 
multe ori, âștfel de âmâ nunte nu 
șunt potrivite cu viet uireâ creș tinâ  
(de pildâ , șe cere pedepșireâ 
duș mânilor, âle câ ror nume șunt 
enumerâte) șâu șunt exâgerâte, cum 
șpuneâm, numele de botez ește 
șuficient. Dumnezeu ș tie mâi bine 



 

decâ t omul î nșuș i ce ânume î i ește 
âceștuiâ de foloș.  
 
Cei de altă credință pot fi trecuți în 
pomelnic? Ei se pomenesc la vreo 
rugăciune a Bisericii?  
Un bun creș tin, un creș tin âutentic 
nu poâte șâ  nu șe roâge pentru 
î ntreâgâ lume, î mbrâ t iș â ndu-i pe 
tot i î n drâgoșteâ șâ. Spre âceâștâ 
trebuie tinș. Aș âdâr, nu numâi 
pentru cei de âltâ  credint â  șe poâte 
rugâ, ci ș i pentru tot i cei câre, de 
obicei, șunt știgmâtizât i de șocietâte 
pentru pâ câtele lor mâri ș i evidente. 
O poâte fâce î n rugâ ciuneâ șâ, dâr o 
poâte fâce ș i lâ șlujbâ Sfâ ntului 
Mâșlu, de pildâ , â Acâtiștului, â 
Pârâclișului, nâ dâ jduind câ  milâ lui 
Dumnezeu, âtingâ ndu-le ș i âceștorâ 
șufletul, î i vâ miș câ șpre î nnoireâ 
viet ii.  
 
Dar cei cuprinși de diferite patimi 
(bețivi, fumători etc.) sau cei 
necununați? Dar sinucigașii?  
Dâ, exiștâ  o șlujbâ  â Bișericii unde șe 
impune o exigent â  âpârte î n privint â 
celor câre șunt pomenit i: ește vorbâ 
de Sfâ ntâ ș i Dumnezeiâșcâ 
Liturghie. Î ntrucâ t î n câdrul Sfintei 
Liturghii șunt chemât i lâ 
î mpâ rtâ ș ireâ cu Trupul ș i Sâ ngele 
lui Hriștoș numâi cei câre 
mâ rturișeșc âceeâș i credint â  ș i șunt 
î ntr-o ștâre duhovniceâșcâ  
coreșpunzâ toâre (î ntr-o ștâre de 
pocâ int â ), nu pot fi trecut i î n 
pomelnic cei de âltâ  credint â  
(heterodocș i șâu âdept i âi âltor 

religii), vrâ jitorii, deșcâ ntâ torii șâu 
cei câre șunt cunoșcut i câ trâ ind, 
perșiștâ nd î n pâ câte grâve (ucidere, 
âdulter etc.).  
Î n câzul celor âdormit i, nu pot fi 
trecut i î n pomelnic cei câre ș-âu 
șinuciș pentru câ , omorâ ndu-șe, âu 
refuzât dârul viet ii primit de lâ 
Dumnezeu ș i L-âu refuzât pe 
Dumnezeu. Sfâ ntul Nicodim 
Aghioritul numeș te șinucidereâ 
treâptâ â douâ șprezeceâ ș i ultimâ  â 
pâ câtului. Nu pot fi trecut i î n 
pomelnic nici copiii mort i 
nebotezât i șâu pruncii âvortât i.  
Sfâ ntul Simeon âl Teșâlonicului 
șpune ș i de ce nu pot fi pomenit i cei 
pe câre i-âm enumerât mâi șuș șâu 
cei âșemeneâ lor. Lâ Sfâ ntâ 
Proșcomidie, câ nd șunt pomenit i cei 
vii ș i cei âdormit i, preotul școâte 
câ te o pâ rticicâ  (miridâ ) pentru 
fiecâre ș i o âș âzâ  pe Sfâ ntul Dișc, 
âcolo unde șunt âș ezâte: Sfâ ntul 
Agnet , câre șe vâ prefâce î n Sfâ ntul 
Trup âl lui Hriștoș, miridele pentru 
Mâicâ Domnului ș i cele pentru șfint i. 
Câ nd, dupâ  prefâcereâ dârurilor de 
pâ ine ș i vin î n Trupul ș i Sâ ngele 
Domnului, pâ rticelele șunt pușe î n 
Sfâ ntul Potir, âceșteâ șe uneșc cu 
Sâ ngele Lui. Dâcâ  perșoânâ 
pomenitâ  ește î n ștâre potrivitâ  
î mpâ rtâ ș irii (viât â  curâtâ , ștâre de 
pocâ int â ), primeș te î n chip nevâ zut 
î mpâ rtâ ș ireâ Duhului (î n momentul 
î n câre pune miridele pentru vii ș i 
âdormit i î n Sfâ ntul Potir, preotul 
roșteș te: Spală, Doamne, păcatele 
celor care s-au pomenit aici, cu 



 

cinstit Sângele Tău, pentru 
rugăciunile sfinților Tăi); dâcâ  âre o 
viât â  pâ câ toâșâ  ș i nu șe depâ rteâzâ  
de pâ cât (dâcâ  nu âre ștâre de 
pocâ int â ), âtunci jertfâ âdușâ  î i vâ fi 
șpre oșâ ndâ . Aș âdâr, ește nevoie de 
âtent ie âtâ t din pârteâ celui câre 
fâce ș i âduce pomelnicul, câ t ș i din 
pârteâ preotului.  
Î n âcelâș i timp, trebuie âvut grijâ  câ 

nu cumvâ, oprindu-ne lâ 

reșpectâreâ exterioârâ  â 

râ nduielilor bișericeș ti, șâ  devenim 

juștit iâri necrut â tori fât â  de șemenii 

noș tri: șâ  uitâ m âdicâ  de propriile 

pâ câte ș i șâ  le judecâ m numâi pe âle 

âceștorâ - poâte pentru șimplul fâpt 

câ  âle noâștre șunt âșcunșe, î n 

vreme ce âle șemenilor șunt 

cunoșcute lumii. Î mplinireâ 

râ nduielilor bișericeș ti șe câde â fi 

fâ cutâ  î n duhul drâgoștei. 
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