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Folosul Sfintei Liturghii
pentru morli

Doud pustnice primesc iertare

Iatd un exemplu din care se dove-
degte cd pomenirile fdcute la Prosco-
midie pogoard mila dumnezeiascd
asupra celor pomeniti.

,,in timpul vielii Preacuviosului
Benedict - istorisegte SfAntul Grigorie
Dialogul - erau doud postitoare care,
sldvindu-se printr-o viaj5 sfAntd,
aveau urAtul obicei de a vorbi mult gi

a spune multe neadevdruri qi vorbe
rele. Sfdntul le-a rugat ca sd mai pund
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oentru morti si oenb'u aii

frAu limbii, ameninfAndu-le cu refuzul
Sfintelor Taine, in caz de neascultare.

insd ele nu s-au ldsat de viciul lor
inrdddcinat qi peste cAteva zile au

murit amAndoud, excomunicate prin
ameninlarea dreptului. Ca pustnice,
ele au fost ingropate in bisericd; insd, ca

excomunicate, nu puteau rdmAne in ea.

CAnd diaconul, in timpul Sfintei
Liturghii, zicea: "Cati sunteli chemali
ieqiti>, ele, dupd cum s-a descoperit
unor creqtini, pdrdseau sicriele lor gi

iegeau din bisericd.
Auzind despre aceasta, SfAntul

Benedict, trimise o prescurd la biserica
unde erau ele ingropate, spunAnd sd se

scoatd din ea pdrticicd pentru odihna
sufletelor lor gi sd le pomeneascd

la sdvArqirea infricogdtoarelor gi
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ddtdtoarelor de viafd Taine. Deoarece
dupd aceasta nimeni n-a observat
ieqirea lor din biserici, credincioqii
inteleserd cd prin jertfa adusd pentru
rdposate, dupii dorin,ta robului lui
Dumnezeu, Benedict, ele au dobAndit
iertare de la Dumnezelt".

Un frate este izbdoit din muncile
iailului prin Sfilnta Liturghie

Pentru a inlelege mai bine puterea
Jertfei celei fdrd de sAnge pentru
sufletele rdposatilor, vom cita incd
un caz din viala Sfdntului Grigorie
Dialogul, istorist de el insugi:

,,in mdndstirea mea - zice el - era
un frate cu numele de Iust, care se
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ocupa cu medicina. Odat6 cdzu tntr-o
boald #ea; qi cAnd nu mai era nici o
speranlh de indreptare, atunci, alyifraf.,
rdscolindu-i lucrurile, gdsir6. ascunse

intr-o doctorie trei monede de ar7r,

FdcAndu-mi-se cunoscut aceasta, €u,

pentru ca prin pedeapsd temporald sd

curdt pe frate de pdcatul ldcomiei de

bani gi, in acelaqi timp, sd dau pildd gi

celorlalli frafi, arn poruncit ca numitul
frate sd nu mai fie cercetat de nimeni
pAnd la moarte, iar dupd, moarte sd fie
ingropat impreund cu cele trei monede,
departe de mormintele celorlal,ti fra|i,
qi, timp de treizect de zlle, sd nu se facd

pentru el nici o rugdciune. El a murit qi

a fost ingropat dupd cum am poruncit.
Trecurd treizeci de zile de la moartea

lui lust. in fine, mi se fdcu mi15 de el; qi,
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dorind a-l izbdvi de chinurile de dupd
moarte/ am poruncit ca, in urmdtoarele
treizeci de ziIe, sd se facd pentru odihna
sufletului sdu rugdciunile penftu morti,
cu parastas. in noaptea dupd ultima
Liturghie pentru cei morfi, mortul se
ardtd fratelui sdu qi-i zise: <Pdnd acum
imi era rdu, dar acum imi e foarte bine,
pentru cd astdzi m-am impdrtdgib.
Agadar, prin mAntuitoarea jertfd cea
fdrd de sAnge, fratele se izbdvi de
munci".

locul lui. in una din zlle a mers sd se

spele qi a aflat induntru un om pe care

nu-l cunoqtea gi niciodatd nu l-a vdzut,
care a venit qi i-a scos incdlldmintele
din picioare qi cAnd voia sd se dezbrace,

ii linea hainele pdnd ce iegea afard,

din baie, slujindu-l cu mare cinste gi

smerenie; aceasta fdcAnd-o de multe
ori.

intr-o zi, preotul a voit sd meargd
la baie gi s-a gdndit in sine: omului
aceluia, care imi slujeqte cu atAta

evlavie qi rAvnd, sd-i iau un mic dar; gi

aga a luat doud prescuri qi s-a dus. Cum
a intrat in baie l-a aflat iar5qi pe acel

om care s-a apucat qi a slujit preotului
cu toatd cinstea, cum era deprins. CAnd

preotul a voit sd plece, a scos cele doud

prescuri qi le-a dat bdrbatului aceluia ca
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npntnt morti si nentru aii

Liturghie
Un suflet din iad cere sd i se facd

Era un preot
pentru cd avea o

gi mergea la baie,
boald, gi baia era pe
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binecuvAntare qi pentru slujba pe care
i-a fdcut-o.

Iar acel om, superat, i-a zis cu
lacrimi: ,,Sfinte pdrinte, de ce imi dai
mie aceste prescuri? Aceastd pAine
este sfAntd qi eu nu pot sd o mdnAnc,
pentru cd eu, cel pe care md vezi, arn
fost stdpAn peste aceastd baie gi am
fdcut multe rele intr-insa, qi m-am
osAndit qi md muncesc aici in acest
loc, unde am fdcut pdcatele. Totugi,
pdrintele meu, de vrei sd-mi dai dar,
aceasta te rog, prescurile acestea sd le
faci lui Dumnezeu liturghie qi sd te rogi
pentru pdcatele rnele. $i cum ai fdcut
liturghiile pentru mine, vino dupd
aceea gi dacd nu m-ai aflat aici, sd gtii cd
a fost ascultati rugdciunea ta de chtre
Dumnezeu qi m-a izbdvitde muncd". $i

oentnt morti si nentm uii

cum a zis preofului cuvintele, dispdru
dinfala lui qi n-a mai apdrut.

Atunci preotul a cunoscut cd acela
nu a fost om, ci suflet. Preoful se intristd
qi plAnse mult qi cum veni acasd, incepu
de a doua zi qi fdcu opt zile titurghii.
Dupd ce fdcu aceste liturghii, se duse
din nou labaie, dupd cuvdntul omului
aceluia, dar nu l-a mai aflat acolo. De
atunci cunoscu preoful cd omul acela a
fost izbdvit de munca amar6., se mAntui
gi merse in rai la locul dreplilor creqtini.

Puterea celor 40 de Sfinte Liturghii

Penku sdrindarele ce se fac
pentru cei morfi, sd ascultapi: Se

spune la Pateric cd un starel preot al
_ 12_


