
Rostul parastaselor pentru răposaţi                                 

       „Parastasele (numai Biserica Ortodoxă 
săvârşeşte parastase) au puterea să scoată un 
suflet chiar şi din iad [...] mai ales când ştim 
că cineva a fost nemilostiv şi a avut o viaţă 
păcătoasă, atunci să facem mai multă rugă-
ciune, Sfinte Liturghii (cu parastase), 40 de 
Sf. Liturghii pentru sufletul lui şi să dăm 
milostenie săracilor pentru mântuirea sufle-
tului său [...] ceea ce nu a făcut acela, să fa-
cem noi pentru el”. (Sf. Paisie Aghioritul) 
 

     În rânduiala parastaselor Biserica Orto- 
doxă pomeneşte numai pe cei care au fost 
botezaţi ortodox. Pruncii ucişi prin avort nu 
sunt botezaţi şi de aceea nu pot fi pomeniţi. 
Ei nu mai pot fi botezaţi niciodată. 

     ♦♦♦ 
    „Ȋn zilele noastre părinţii îşi omoară co-
piii prin avorturi. Câte mii de prunci mor în 
fiecare zi! Avortul este un păcat înfricoşă-
tor. Este o ucidere, şi încă una mare, căci 
copiii mor nebotezaţi. Părinţii trebuie să în-
ţeleagă că viaţa începe în clipa zămislirii”  
                          (Sfântul Paisie Aghioritul).  
    Majoritatea metodelor contraceptive nu 
au efect contraceptiv ci avortiv, omorând 
embrionul care are viaţă şi suflet dăruite de 
Dumnezeu din momentul concepţiei. Numai 
El singur ştie ce va fi cu copilul acela, cu ce 
capacităţi ar fi venit în lume, ce va fi şi ce 
va face în lume. 
 

    Biserica Ortodoxă ne învaţă că cei care 
au săvârşit avorturi trebuie să se spovedeas-
că sincer, să boteze copii ai unor femei săra-

ce şi să se îngrijească de ei ca de copiii lor 
până când vor putea să-şi căştige existenţa 
sau să-i îngrijească astfel şi botezaţi. Să se 
împace cu Dumnezeu prin căinţă şi spove-
danie sinceră, fapte bune pe măsura păcate-
lor şi rugăciuni, să le vorbească tinerilor 
despre păcatul avortului şi urmările acestu-
ia, să răspândească pliante, cărţi etc. pe 
această temă. Să nu mai evite naşterea de 
prunci şi, dacă Dumnezeu le va mai dărui 
copii, să-i primească cu dragoste.  

* 

   „Să vă pocăiţi (de păcate) şi să nu mai 
păcătuiţi [...] dacă ne îndreptăm, zilele se 
înseninează şi ne vom bucura”. 
                              (Părintele Arsenie Boca) 
           

   „Naşterea de prunci este cea mai mare 
mângâiere (dăruită de Dumnezeu oameni-
lor) pentru pierderea Raiului”.  
                           (Sfântul Ioan Gură de Aur)   

* 

    Sarcina a venit pe neaşteptate şi ai 
nevoie de sprijin?  

Te rugăm să suni la 
0800 800 116. 

*** 
   Acest pliant a fost întocmit la Parohia ortodoxă 
Sfântul Apostol Toma din Iaşi (cartierul Alexan-
dru cel Bun). Dacă doriţi să răspândiţi acest pli-
ant sau alte materiale vă rugăm să accesaţi site-
ul: www.bisericanastereadomnului.ro sau să scri-
eţi la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. Ȋnvăţă-
turi despre Sfânta Liturghie puteţi afla din: www. 
crestinortodox.ro ş.a., iar informaţii despre avort 
din: www.culturavietii.ro, wwwprovitaiasi.ro şi 
din paginile de facebook: provitaiasi, biroulpro 
vitaiasi1, provitabucuresti ş.a..  

Parohia ortodoxă Sfântul Apostol Toma, Iaşi 
 

Valoarea şi însemnătatea 
Sfintei Liturghii  

Învăţături ortodoxe  
 

 
La Cina cea de Taină Mântuitorul Iisus 

Hristos a instituit Sfânta Liturghie şi a pre-
dat-o Sfinţilor Apostoli. Numai Biserica 
Ortodoxă săvârşeşte Sfânta Liturghie. 

 

     „Gândeşte-te la ce fel de masă iei parte la 
Sfânta Liturghie! Însuşi Hristos ne hrăneşte 
cu propriul Lui Trup şi Sânge”.                                
                              (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

     „Sfânta Liturghie mai ţine lumea”. 
                                 (Părintele Arsenie Boca)  

 

     „Când Domnul Iisus Hristos a predat a-
ceastă Slujbă Dumnezeiască Sfinţilor Apos-
toli a zis: «aceasta (Sfânta Liturghie) să o 
faceţi întru pomenirea Mea». Adică, această 
Taină pe care Eu v-o predau, să o săvârşiţi 
zilnic”. (Sfântul Nicodim Aghioritul)  

http://www.bisericanastereadomnului.ro/
mailto:invataturi.ortodoxe@yahoo.com
http://www.crestinortodox.ro/
http://www.crestinortodox.ro/
http://www.culturavietii.ro/


     Episcopii şi preoţii, primesc harul preo-
ţiei prin succesiune harică şi au îndatorirea 
să săvârşească Sfânta Liturghie cât mai des, 
până la a Doua Venire a Domnului Hristos, 
în comuniune cu credincioşii laici. 
 

     „Să venim cu dragoste şi cu cucernicie la 
Liturghie în fiecare zi, căci din nimic altceva 
ca dintr-aceasta nu va avea folos creştinul”.       
                (Sfântul Simeon al Tesalonicului) 
 

     „Sfânta Liturghie, marea taină mântuieş-
te lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristu-
lui (de arătarea şi de urgiile Antihristului). 
Iată de ce, toată lumea ar trebui să vină la 
Sfânta Liturghie că pentru dăinuirea lumii e 
darul acesta pe pământ[...] Dumnezeu coboa-
ră între oameni şi suie oamenii la Sine, pe 
scara Sfintei Liturghii”;„Cu Dumnezeu te în-
tâlneşti mai uşor şi mai bine în Biserică şi în 
Tainele ei; de aceea cercetarea Bisericii (par-
ticiparea la slujbe, mai ales la Sf. Liturghie) 
este o obligaţie morală”. (Pr. Arsenie Boca) 
 

     Sfânta Liturghie începe cu Proscomidia.  
     „Pomenirea de către preot la Proscomidi-
e, cu scoaterea miridei este cea mai impor-
tantă pentru vii sau răposaţi, ori de câte ori 
se săvârşeşte Sfânta Liturghie”. (Pr. A.Boca) 
     Pomelnicele pe care le facem trebuie să 
ajungă la Sfântul Altar dimineaţa sau să fie 
date preotului cu mai mult timp înainte.  
     „ ...în vremea Proscomidiei să pomeniţi  
şi voi în minte numele (scrise în pomelnicele  
voastre), să participe şi inima voatră la dure- 
rea fiecărui suflet ce-l pomeniţi, fie viu, fie  
adormit. Să aduceţi în mintea voastră toate  

cazurile oamenilor, dar şi pe cei pe care îi 
aveţi în mod deosebit în atenţie şi să spuneţi: 
«Maria, Nicolae, Tu ştii, Dumnezeule, pro-
blemele lor! Ajută-i!»”. (Sf. P. Aghioritul) 
 

     La Sfânta Liturghie, atunci când preotul 
rosteşte rugăciunile de la Epicleză, Duhul 
Sfânt sfinţeşte pâinea şi vinul din Sfântul 
Potir, prefăcându-le în Sfântul Trup şi Sân-
ge al Domnului nostru Iisus Hristos. 
 

      În sâmbetele din Postul Paştelui şi al 
Crăciunului, dar şi în celelalte sâmbete din 
an, se fac Sf. Liturghii urmate de parastase 
pentru răposaţi. Să participăm şi la aceste 
Sfinte Liturghii, cât mai des şi atunci când 
noi nu facem sau nu putem face parastas.   

 

Despre primirea Sfintei Împărtăşanii 
 

     Participarea deasă la Sfânta Liturghie ne 
ajută mult să împlinim poruncile lui Dumne-
zeu şi de asemenea să ne pregătim pentru a 
ne împărtăşi. Sinodul II din anul 381 a hotă-
rât: „Cine nu merge la Sfânta Liturghie trei 
duminici una după alta, dacă este preot, să 
se caterisească, iar dacă este mirean să fie 
afurisit (să fie oprit de la împărtăşire)”. 
 

     Sfântul Nicolae Velimirovici ne învaţă: 
3     „Împărtăşania este Sfânta Taină în care 
creştinii evlavioşi se împărtăşesc cu Însuşi 
Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos.  
     ◦ Cum să ne pregătim de împărtăşire? 
     Prin post (sufletesc şi trupesc) şi rugăciu- 
ne (la slujbele bisericeşti, acasă şi cât de des  
ne putem ruga în minte), mărturisirea since- 
ră a păcatelor noastre la duhovnic şi iertarea,  

din toată inima, a celor care ne-au greşit”.   

 

     Pentru a primi pe Mântuitorul Hristos în 
Taina Sfintei Împărtăşanii şi pentru a păstra 
în noi, după ce ne împărtăşim, cât mai mult 
harul Sfintei Ȋmpărtăşanii, trebuie să ne pre-
gătim duhovniceşte aşa cu ne învaţă Sfinţii 
Părinţi ai Bisericii, să ne abţinem de la pă-
cate, să ne împotrivim patimilor şi să avem 
ca principal scop al vieţuirii noastre să ne 
sfinţim viaţa prin cunoaşterea şi împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu. Sfântul Ap. Pavel 
ne învaţă: „Oricine va mânca pâinea aceas-
ta sau va bea paharul Domnului (se va ȋm-
părtăşi) cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de 
Trupul şi de Sângele Domnului. Să se cer-
ceteze însă omul pe sine” (1 Cor. 11, 27). 
     „În conştiinţa ta, fără să fie nimeni de fa-
ţă, afară de Dumnezeu, Care le vede pe toa-
te, judecă-te, cercetează-ţi păcatele, treci 
prin faţa minţii toată viaţa ta şi spovedeşte- 
te, îndreaptă-ţi greşelile. Să ne curăţim în 
toate privinţele ca să ne împărtăşim (dacă 
avem binecuvântare de la duhovnic) cu a-
ceste mântuitoare Taine nu spre osândă, ci 
spre mântuirea şi sănătatea sufletului şi spre 
îndrăznire neîntreruptă, în Hristos Iisus 
Domnul nostru“. (Sfântul Ioan Hrisostom) 
 

     Femeile gravide, chiar dacă până atunci 
nu se ȋmpărtăşeau sau erau oprite de la ȋm-
părtăşire, este bine să se spovedească şi să 
se împărtăşească des, pe toată perioada sar-
cinii, pentru buna dezvoltare a copilului. 
     Copiii trebuie împărtăşiţi des. Astfel vor  
fi ocrotiţi şi păziţi mai mult de Dumnezeu.  
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