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Mdrturii despre sfrntele parastase

A. Din Sfanta Scripturi

l. Din Vechiul Testament

Prima referire la parastase o avem in cap.
9 din Cartea lui Neemia (a doua a lui Ezdra),
unde israelitenii Lau rugat pe Dumnezeu sd
ierte pdcatele pdrinfilor ior mai dinainte ador-
mi[i. "in ziua de 24 a acestei luni s-au adunat
toti fiii lui Israel, imbracafi cu sac Si cu
capetele presdrate cu cenugd ca sd pos-
teascd. $i osebindu-se cei ce erau din neamul
lui Israel de toti cei de alt neam, au venit de
gi-au mdrturisit pdcatele lor gi fdrddelegile
pdrinfilor lor. 9i dupd ce s-au agezat la
Iocurile lot li s-a citit din cartea legii Domnu-
lui Dumnezeului lor un sfert de zi, iar alt sfert
de zi qi-au mdrturisit pdcatele lor gi s-au inchi-
nat Domnului Dumnezeului lor" (1-5).

in Cartea a doua a Macabeilor (12, 36-46)
se istorisegte urmdtaarea inlAmplare. intr-o
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luptd a lui Iuda cu Gorgias a ieSit biruitor
Iuda, degi a avut destui morfi. Dupa luptd 'a
doua zi au venit cei ce erau cu luda, precum
a fost r6nduit ca sd ridice trupurile celor
omordti Oi sd le aqeze cu rudeniile in
parintegtile morminte. $i a aflat sub hainele
fiecdruia dintre cei mo(i lucruri inchinate ido-
Iilor lamniei, de la care ii oprea legea pe iudei
gi tuturor vadit lucru a fost cd pentru aceastd
pricind au cdzut acegtia. .. lar wteazul luda a
indemnat multimea sd se pdzeascd fdrd de
pdcat gi, strAngdnd bani dupd numdrul
bdrbafilor care erau cu el, doud mii de
drahme de argint a trimis in lerusalim, sd se
aducd jertfa pentru pdcat. Foarte bun Si
cuvios lucru pentru socotinfa invierii morfilorl
Cd de n-ar fi avut nddejde ca vor invia cei care
mai inainte au cdzut, degert gi de rds lucru ar
fi a se ruga pentru cei mo{l... Drept aceea,
sfant gi cucernic gand a fost, cd a adus jeftfn
de curdfie pentru cei mo{i, ca sd se
slobozeascd de picaf.
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2. Din Noul Testament

in Noul Testament, Sfdntul Apostol Yavel,
in Dpistola a II-a cdtre Timotei vorbegte
despre Onisim care deja murise: "S*i dea
Domnul ca, in ziua aceea, el sd afle mild de la
Domnul" (1, l8).

Agadar, in SfAnta Scriptura existd locuri in
care se vorbeqte lirnpede despre rugdciunea
pentru cei morfi, de aceea gi parastasele se
sdvdrgesc incd din primele veacuri in Biserica
noastrd.

$i aceasta deoarece, aga cum scrie Sfdn-
tul Apostol Pavel, vii qi mor[l suntem "trupul
lui flristos gi mddulare in parte" (l Corinteni
12,27).

B. Mdrturii din Sfanta Tfaditie

1. Sfintii Pdrinti ai Bisericii

Mdrturiile pe care le avem din Sfanta
Traditie'a Bisericii noastre sunt mai bogate.

1l

1. "invatatura celor doisprezece Apostoli",
una dintre cele mai vechi carfi ale Bisericii
noastre, poruncegte sd se sdvArgeascd paras-
tase pentru cei mo{i Ia trei zile, la noud, Ia
patruzeci gi la un an.

8. Tertulian ft 24A-250 d. Hr.) unul dintre
cei mai vechi scriitori bisericegti, pomenegte
mereu despre Liturghiile ce s-au savdrgit pen-
tru cei mortl gi mai ales in cartea sa "Despre
coroand".

8. Sfantul Mucenic Ciprian (t 258 d. Hr.),
intr-una din epistolele sale, ne face cunoscut
cd datoria principald a vechilor cregtini era sd
aducd jertfe qi rugdciuni pentru cei adormiti.

4. Istoricul bisericesc trusebiu, descriind
inmormdntarea mdreafd, a Sfdntului Constan-
tin cel Mare in Biserica Sfinlilor Apostoli,
spune cd trupul fericitului sdu suflet "s-a con-
topit cu poporul lui Dumnezet), invrednicin-
du-se de dumnezeiegti slujbe 9i liturghii".

5. Sfantul Ambrozie, episcopul Mediola-
nului (350-337) sdvdrgea in fiecare zi Sflnta
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Liturghie pentru Valentinian, Teodosie qi
Sotiro.

6. Fericitul Augustin (354-450) dupa ce a
sdvdr$it inmorm6ntarea maicii sale, spune cd,
degi trupul ei se afla in mormdnt, el sdvdrgea
"dupa obicei jertfa pentru mdntuirea sufletu-
lui ei". Deoarece, precum el insugi spune mai
jos, mama lui nu considera nimic altceva mai
important decdt a i se pomeni numele la
Sfdnta Liturghie. De asemenea el a scris o
intreagd carte despre cei adormiti cu titlul"De
cura pro mortuis".

7. SfAntul Chiril al lerusalimului, in "Cate-

hezele" sale spune cd' dupd sfintirea Cin-
stitelor Daruri "pomenim gi pe cei morti, mai
intai pe patriarhi, apostoli, prooroci, muce-
nici, ca pentru rugdciunile 9i mijlocirile lor; sd
primeascd Dumnezeu rugile noastre".

8. Sfantul Ioan Damaschin a alcdtuit o
lucrare completd cu titlul"Despre cei adormiti
in credintd".

9. Sfintul Ioan Gurd de Aur, referitor la
aceasta, spune: "Nu s-au legiferat acestea la
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intdmplare de cdtre dumnezeieqtii Apostoli,
adica faptul de a ne aduce aminte in timpul
infricosatoarelor Taine de cei care au plecat
din aceastd, viatd,, cdci aceia au cunoscut cd
mult cagtig qi mare folos sufletesc se
dobande$te din aceasta" (Omilia 4 la Epistola
cdtre Filipeni).

1O. Sfantul Noul Mucenic Iacov, in 152O,
atunci cdnd era dus la mucenicie, a poruncit
ucenicilor lui s*i facd, parastasele dupd rdn-
duiala Bisericii.

I-1. Sfantul Nectarie din Eghina, cel de
curdnd prosldvit, a intocmit o lucrare cu titlul:
"Despre nemurirea sufletului gi despre sfin-
tele parastase", in care prin nenumdrate texte
patristice Si inlAmplari din vietile sfintilor
Bisericii noastre dovedegte folosul pe care il
aduc parastasele.

2. MArturii din Sfintele Liturghii

in toate Sfintele Liturghii se afld rugdciuni
pentru cei adormiti.


