
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 104 (2016), Duminica Izgonirii lui Adam din Rai                                    
(a lăsatului sec de brânză)  

Evanghelia: Matei 6, 14-21* 
 

Z is-a Domnul: Că de veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă 
Tatăl vostru Cel ceresc; dar de nu veţi ierta oamenilor greşalele lor, nici 

Tatăl vostru nu va ierta greşalele voastre.  
    Iar când postiţi, nu fiţi posomorâţi ca făţarnicii; că ei îşi mânjesc feţele ca 
să le arate oamenilor că ţin post; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor. Tu însă, 
când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, pentru ca nu oamenilor să te 
arăţi că posteşti, ci Tatălui tău Care este întru ascuns; şi Tatăl, Care vede întru 
ascuns, îţi va răsplăti la arătare.  
    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 şi nici rugi-
na nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură; că unde-ţi este comoara, 
acolo-ţi va fi şi inima! 

Astăzi aţi ascultat o parte din “Predica de pe Munte” a Mântuitorului. Ce minunat ar 
fi dacă ne-am putea şi noi strămuta peste veacuri în urmă şi să fim şi noi printre as-
cultătorii de atunci ai Mântuitorului! (…) Poate că pentru dorul acesta a zis Iisus, 
înălţându-Se la Cer: “Iată Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacului”. Aşadar şi noi sun-
tem contemporanii lui Iisus. De altfel numai aşa şi putem pricepe Evanghelia Sa, ca 
oarecum auzind-o de la El, văzându-L pe El, trăind-o, căci tot trăirea rămâne cea mai 
bună tâlcuire. Ceea ce eşti vorbeşte mai tare decât ceea ce spui. 

Astăzi, la începutul marelui post al Învierii, Iisus ne învaţă despre aceste trei lucruri: 
despre iertare, despre post şi despre comorile din Cer, sau comorile eterne. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Iertarea şi postul: trărirea iubirii de Dumnezeu şi de oameni 
Părintele Arsenie Boca 
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Despre iertare 

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte păcatele, greşelile, îngustimea vederilor, preju-
decăţile, neştiinţa şi un lanţ cam lung, care prea cumplit ne strânge. Dacă Dumnezeu 
ni-l iartă, cade lanţul de pe noi şi iarăşi suntem liberi. Dar Dumnezeu ne dezleagă 
lanţul nostru care ne chinuieşte, numai dacă dezlegăm, mai întâi noi, lanţul în care 
ţinem legaţi pe fraţii noştri. Dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă. Mai 
mult iertarea lui Dumnezeu e de aşa fel atârnătoare de iertarea noastră, încât fară 
aceasta rugăciunea noastră ni se întoarce în blestem. Căci zice: “Şi ne iartă nouă 
greşelile noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri". Deci dacă noi nu iertăm, 
neîndurarea noastră întoarce cuvintele rugăciunii pe dos, fară să ne dăm seama, 
aşa: “Doamne, nu ne ierta nouă, căci nici noi nu iertăm greşiţilor noştri", - ceea ce e 
un blestem. Deci, în această privinţă, iertarea noastră atârnă mai mult de noi decât 
de Dumnezeu. 

Dacă iubirea e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună 
capăt judecăţilor, răzbunărilor şi a tot războiul cel ucigaş dintre oameni. Porunca 
aceasta nu aştepta să o împlinească alţii întâi; împlineşte-o tu întâi şi după tine se 
vor lua mulţi. Dar trebuie să ştii, dragul meu, că-i vorba de-o iubire fără margini, o 
iubire care iartă toate, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. O iubire care nu 
cade la oricâte probe s-ar întâmpla s-ajungă. Primul care a iubit aşa a fost Iisus; iar 
dintre oameni numai aceia în care trăieşte Iisus: purtătorii de Dumnezeu. Porunca 
iubirii era şi în Vechiul Testament; dar aceia împlineau mai bucuros legea talionului. 
Deci, pentru că n-a fost împlinită de aceea a zis Iisus: “Poruncă nouă vă dau vouă: să 
vă iubiţi unii pe alţii, precum Eu v-am iubit pe voi!". Iar El a împlinit-o între oameni 
ca nimeni altul. Iisus n-a avut de lepădat pe nimeni - nici pe Iuda, căruia i-a zis 
“prieten", deşi venea cu sărutarea trădării. Nu i-a lepădat nici pe călăii care-i băteau 
piroanele în mâini şi picioare şi-i îndesau spinii pe cap. Deci, dacă ţinem să rămânem 
creştini, trebuie să iubim pe toţi oamenii, ca Iisus, că numai aşa-i sigură şi e cu 
putinţă “iertarea din inimă", care atunci vine ca de la sine, uşor şi simplu, şi nici nu 
mai cade, chiar dacă ura ar răstigni-o pe toate crucile istoriei. De altfel, aceasta e su-
prema dragoste şi semnul divinităţii Sale. Cu această iubire grăia Iisus către oameni. 

Despre post 

Iată ce ne învaţă Iisus Care mai întâi Însuşi a postit. Lui nu I-a trebuit, dar va zice cân-
dva: “Pildă de viaţă v-am dat vouă!" Deci nouă ne trebuie post pentru înfrânarea 
patimilor, pentru subţierea minţii, pentru sporirea în noi a Duhului Sfânt, care ne de-
scoperă căile mântuirii. Postul ne ajută să înţelegem rosturile mai mari ale lui 
Dumnezeu cu omul. El e un toiag de drum prin viaţa aceasta cu trup pieritor spre  
veacul viitor, în care trebuie să ne deprindem de-aici. 

Dar să nu ţinem postul într-un înţeles îngust. Căci sunt unii care cred că a nu mânca  
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carne şi cele asemenea, ar fi tocmai de ajuns ca să se cheme că ai postit. Nu mă-
nânci carne de porc, dar carne de om mănânci clevetind, muşcând cu gura, 
osândind cu vorba şi ucigând cu gândul. Postul nu e, mai ales în creştinism, numai 
un regim al stomacului. Avea şi Sf. Pavel de aceştia, înguşti cu socoteala, cărora 
trebuia să le spună că: “nu stomacul sau mâncarea ne va pune pe noi înaintea lui 
Dumnezeu". A face din post numai o chestiune de stomac însemnează a îngusta 
rostul cu care a postit Iisus - ceea ce ar fi o ocară. (…) Oamenii implică pe Dumnezeu 
în vrajbele lor, fac slujbe ca să li se izbândească gândul şi să li se facă pe plac aranja-
mente pămân-teşti care, de multe ori, sunt nedreptăţi asupra altora. Fii sigur că 
Dumnezeu îţi poartă de grijă şi în amănuntele vieţii şi nu va lăsa dreptatea ta, dacă o 
ai. (…)  

Iată cum vede Domnul nevoinţa postului: tot ca o împlinire cu lucrul, o trăire a iubirii 
de oameni. Dar lucru vrednic de luat aminte din cuvântul acesta sunt urmările unui 
atare post, urmări cu refacerea sufletului tău şi urmări pentru o ţară de oameni. De 
bună seamă că un atare post, ţinut la o înălţime de vederi, e un egal al rugăciunii 
neîncetate, care, amândouă reţin pe Dumnezeu în zidire şi scot afară pe draci. 

Comori veşnice 

A treia învăţătură pe care ne-o dă Iisus e aceasta: “Adunaţi-vă vouă comori în Cer", 
căci acolo nu au soarta comorilor primejduite de pe pământ. Poate că unii iarăşi au 
nedumeriri despre existenţa cerului. Nu cumva cerul ăsta e o ficţiune, creat de nepu-
tinţa rezolvării fericirii aici, şi acum, pe pământ? Şi de aceea e amânat şi închis într-o 
împărăţie metafizică! Nu ne trebuie nici un “Cer"; tot ce dorim e aici “pe pământ!" 
vor zice alţii dintre ei. Sigur că da; dar dacă nu eşti cu Iisus pe munte, din crisalida ta 
de carne, n-ai nici o vedere spre larg, nici o geană de cer, nici o revelaţie de Duh. (…) 
Deci trebuie postit şi de acel desfrâu al minţii, care caută să se ascundă de 
Dumnezeu (Geneza 3,8), căutând să-I năruie Cerul, să despartă lumea de El, pentru 
desfrâul ei cu pământul. Mintea fără har e o făclie stinsă. Dar când în suflet se arată 
zorile, ne vom da seama că viaţa noastră, trăită numai pământeşte, e o călătorie în 
pierdere şi nu ne putem apăra comorile. Deci de bună seamă că le vom da de bună 
voie. Numai dându-le de bună voie, le schimbăm valoarea, strămutând-o unde n-o 
mai fură nimeni: “Unde va fi comoara noastră, acolo va fi şi inima noastră". 

Dar cu adevărat comoara, mai de preţ decât lumea, e Însăşi persoana lui Iisus, Care 
se face nu numai contemporanul nostru în vreme, dar se face şi suflet al sufletului 
nostru; se face şi viaţa noastră, se face şi mintea noastră. Atunci, - zice Scriptura şi 
Părinţii – “veţi avea mintea şi simţirea care erau în Iisus" (Filipeni 2,5). De aceea zi-
cem că numai viaţa însăşi a lui Iisus explică Evanghelia Sa cel mai bine.  

Sursa: Părintele Arsenie Boca, Cuvinte vii, Editura Charisma, Deva, 2006 
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Pocăinţa— izbăvirea din deznădejde 

Se întâmplă însă ca oamenii să cadă în cealaltă extremă: cei cu păcate grele se dez-
nădăjduiesc de mântuirea lor, de milostivirea lui Dumnezeu. Ei cred că este deja prea 
târziu ca să se pocăiască şi satana le şopteşte: “Da, da, aşa e, în zadar te mai pocă-
ieşti, nu pierde vremea cu asta”. Aceşti oameni, căzând în deznădejde, lepădându-se 
de pocăinţă, nu ştiu ce este scris în cartea prorocului Iezechiel: “Şi cel fărădelege de 
se va întoarce de la toate fărădelegile sale, pe care le-a făcut, şi va păzi toate porun-
cile Mele, şi va face dreptate şi milă, viu va fi şi nu va muri. Toate nedreptăţile lui, câ-
te le-a făcut, nu se vor pomeni, ci întru dreptatea sa pe care a făcut-o va fi viu. Au cu 
vrere voiesc moartea celui fărădelege, zice Domnul, şi nu mai vârtos să se abată el 
de la calea sa cea rea şi să fie viu?” (Iez. 18, 21-23)?  

Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci mântuirea lui. A crede că milostivirea 
lui Dumnezeu este neîndestulătoare pentru iertarea păcatelor grele este totuna cu 
a spune că dacă arunci în mare un pumn de nisip murdar, ea se va murdări. Nu, ci 
marea va spăla acel nisip murdar, şi el va pieri în adâncul ei fără fund. Iar milostivirea 
lui Dumnezeu este fără margini, este nemăsurat mai mare decât oceanul nesfârşit, şi 
în această milostivire dumnezeiască putem cu uşurinţă îneca toate păcatele grele, 
dacă ne vom pocăi pentru ele din toată inima. 

Mulţi oameni lasă pentru bătrâneţe marea lucrare a pocăinţei. “Păi cum, o să mă 
distrez şi eu cât sunt tânăr, o să mă bucur de viaţă, iar când o să îmbătrânesc o să am 
timp să mă pocăiesc”, spun ei. Oare este înţelept să faci aşa? Oare ştie vreunul dintre 
noi când va veni ceasul morţii? Oare te poţi bizui pe faptul că o să ajungi la 
bătrâneţe? Trebuie să te pocăieşti neîntârziat, îndată ce a fost săvârşit păcatul, fără 
să amâni nici cu o zi, nici cu un ceas. Trebuie să-ţi aminteşti cuvintele pe care le spu-
nea Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan chemând poporul la pocăinţă: “Iată, securea 
stă la rădăcina pomilor, şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în 
foc” (Mt. 3, 10).  

Deci, să ne temem de aceasta şi să ne amintim că la rădăcina pomului stă deja se-
curea: dacă nu vom aduce roadele bunătăţii, iubirii şi curăţiei, vom fi tăiaţi de ace-
as-tă secure când nici nu vom gândi. Să se cutremure inima noastră, temându-se 
de nepăsarea faţă de păcatele neiertate, (…) şi fie ca Domnul să ne învrednicească 
de pocăinţă adevărată şi de iertarea păcatelor noastre.  

Sursa: Sfântul Luca al Crimeei, La porțile Postului Mare. Predici la Triod, Ed. Biserica 
Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 79 

 

Vitamine duhovniceşti  


