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EVANGHELIA
Duminica iertării - Duminica Lăsatului Sec de brânză –
a Izgonirii lui Adam din Rai
Matei 6,14-21. De veţi ierta
oamenilor greşelile lor, ierta-vă şi
vouă Tatăl vostru Cel ceresc. Iar de
nu veţi iertaoamenilor greşelile lor,
nici Tatăl vostru nu vă va ierta
greşelile voastre. Că de veţi ierta
oamenilor greşelile lor, ierta-va şi
vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de
nu veţi ierta oamenilor greşelile lor,
nici Tatăl vostru nu vă va ierta
greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi
trişti ca făţarnicii; căei îşi smolesc
feţele, ca să se arate oamenilor că
postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au

luat plata lor. Tu însă, când posteşti,
unge capul tău şi faţa ta o spală, Ca
să nu te arăţi oamenilor că posteşti,
ci Tatălui tău care este în ascuns, şi
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va
răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe
pământ, unde molia şi rugina le
strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci
adunaţi-vă comori în cer, unde nici
molia, nici rugina nu le strică, unde
furii nu le sapă şi nu le fură. Căci
unde este comoara ta, acolo iti va fi
inima.
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Romani 13,11-14; 14,1-4
Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne
găsim, căci este chiar ceasul să vă
treziţi din somn; căci acum
mântuirea este mai aproape de noi,
decât atunci când am crezut.
Noaptea e pe sfârşite; ziua este

aproape. Să lepădăm dar lucrurile
întunericuluişi să ne îmbrăcăm cu
armele
luminii.
Să
umblăm
cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în
beţii, nu în desfrânări şi în fapte de
ruşine, nu în ceartă şi in pizmă; Ci
îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos
şi grija de trup să nu o faceţi spre

pofte. Primiţi-l pe cel slab în credinţă
fără să-i judecaţi gândurile. Unul
crede să mănânce de toate; cel slab
însă mănâncă legume. Cel ce
mănâncă să nu dispreţuiască pe cel
ce nu mănâncă; iar cel ce nu
mănâncă să nu osândească pe cel ce
mănâncă.

SFATURI DUHOVNICEŞTI
Diavolul face tot ce poate
ca să dezrădăcineze din noi
teama de păcat şi să ne
îndreptăm liniştiţi spre
prăpastie
Vai nouă pentru multa noastră
nesimţire, fiindcă, în vreme ce
aşteptăm bunătăţile cele cereşti,
rămânem la cele prezente având
gura slobodă. Nu băgăm de seamă
răutatea diavolului care, îmbiindu-ne
cu cele mici şi vremelnice, izbuteşte
să ne lipsească de cele mari,
dăruindu-ne lut ca să ne
răpească cerul. Ne arată doar
umbra, ca să ne scoată din
adevăr. În afară de aceasta, ne
face să trăim lucruri minunate
în vise (căci aceasta este
bogăţia prezentă), ca să ne
facă apoi cei mai săraci din
lume, când va veni ziua.
Învăţându-le
pe
acestea,
iubiţilor, să ne ferim de
ispitirile lui. Să ne păzim şi de
osânda pe care am primi-o
împreună cu el, ca să nu ne
spună şi nouă Judecătorul: „Duceţivă de la Mine, blestemaţilor, în focul
cel veşnic, care este gătit diavolului şi
îngerilor lui” (Matei 25, 41). Dar

Dumnezeu este iubitor de oameni–
spune
diavolul–n-o
să
ne
osândească...Atunci, fără nici un
scop s-au scris acestea? Nu, zice tot
el. S-au scris ca să ne temem de ce
ne-ar putea aştepta şi să fim
cumpătaţi şi înţelepţi. Dar dacă nu
ne arătăm înţelepţi, ci rămânem răi,
spune-mi, n-o să ne pedepsească?
Atunci nici pe cei buni n-o să-I
răsplătească? Ba da, zice diavolul, pe
cei buni îi răsplăteşte, fiindcă tocmai
aceasta este firea lui Dumnezeu, să
facă Lui şi reînnoieşte chipul Său în

noi. În rai, Adam a trăit la măsura
poruncilor dumnezeieşti, dar numai
atâta vreme cât a făcut ascultare şi
nu a mâncat din pomul cunoaşterii

binelui şi răului. A fost dăruit de
Dumnezeu cu însăşi suflarea Sa şi sa bucurat de multă ocrotire, pentru
că era adânc înrădăcinat în tot
binele. Dar prin neascultare a pierdut
toată această binecuvântare. Insă
Dumnezeu,
în
nespusa
Lui
milostivire, a sădit un alt pom – nu în
rai, ci în inima omului – şi acest pom
trebuie ţinut în viaţă de „izvoarele de
apă ce se coboară din ochii omului”
(Ps. 118, 136). Or, aceste izvoare de
lacrimi nu sunt altceva decât darul
plânsului duhovnicesc, rana inimii,
cea mai înaltă expresie a
pocăinţei. Căci atunci când
omul primeşte de bunăvoie
această rană în inima lui, el
află vindecare; fiinţa lui îşi
redobândeşte întregia şi în
felul acesta izbuteşte să
împlinească poruncile
lui
Dumnezeu atât cât îi stă în
putinţă. Potrivit Părintelui
Sofronie, omul, deşi nu poate
niciodată
să
împlinească
desăvârşit
poruncile
lui
Dumnezeu, poate totuşi să
sporească în împlinirea lor şi
astfel
să
afle
tămăduire.
Arhimandritul Zaharia Zaharou,
Omul cel tainic al inimii (I Petru 3,4),
Editura Basilica, Bucuresti,2014
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