NIEDZIELA PRZEBACZENIA WIN
SEROPUSTNA
Wspomnienie wygnania Adama z raju,
męcz. Eudoksji, męcz. Antoniny, św. Dominiki syryjskiej
Ewangelia według św. Mateusza (6, 14 – 21)
W owym czasie rzekł Jezus do swoich uczniów: «Jeśli bowiem przebaczycie
ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie
przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy
pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby
pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i
rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w
niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie
kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje».

List św. Apostoła Pawła do Rzymian (13, 11 – 14, 4)
Bracia! Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania
ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc
się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a
przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w
hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało,
dogadzając żądzom. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez

spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada
tylko jarzyny. Ten, kto jada, niech nie pogardza tym, który nie jada, a ten, który nie
jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś
ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą
jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.

Rozważania niedzielne
Niedziela o Sądzie Ostatecznym
przestrzega, że nie można bez końca
upadać i grzeszyć, że jest granica, która
wszystkich dotyczy. Ostatnia niedziela
przed Wielkim Postem ma dwie nazwy:
Niedziela o „Wygnaniu Adama i Ewy z
raju” albo Niedziela „Przebaczenia win”.
Dwie nazwy wskazują na dwa znaczenia
niedzieli.
Pierwsza
ma
uświadomić
człowiekowi jego miejsce przed Bogiem.
Jako potomkowie Adama jesteśmy poza
rajem, poza stworzonym przez Boga
światem, a więc tak, jakbyśmy byli przed
stworzeniem świata, to jest nasze miejsce
wygnania.
Druga, mówiąca o przebaczeniu
win ma uświadomić potrzebę wstąpienia
na drogę powrotu do raju. Trzeba zacząć w tym punkcie, w którym Adam postąpił
inaczej niż należało, co stało się przyczyną jego wygnania z raju. Po spożyciu owocu
z drzewa poznania dobra i zła Adam nie przyznał się do tego i nie poprosił Boga o
wybaczenie, składał winę na Ewę i na Boga. Mówił tak: "Kobieta, którą mi dałeś,
aby była ze mną, dała mi z tego drzewa", a więc to Ty jesteś winny, po co mi
dawałeś Ewę. Ewa podobnie spycha winę na węża: "wąż mnie zwiódł", czyli znowu
na Boga, bo Bóg przecież stworzył węża.
Chrześcijanie zaś jako potomkowie Adama i Ewy uczą się na ich błędzie i
robią to, czego tamci nie uczynili - wyznają winy i proszą o wybaczenie. Ze słowami
o wybaczenie zwracają się do najbliższych, bo nasz stosunek do innych ludzi jest
wyrazem naszego stosunku do Boga: "kto nie kocha bliźniego, to i Boga nie może
pokochać".
Wyznanie win i prośba o wybaczenie oznaczają, że człowiek wstąpił na drogę
do raju, czyli do Królestwa Bożego, że wraca do prawdziwego życia, inaczej

mówiąc człowiek taki zbliżył się do zmartwychwstania. I liturgicznym przejawem
tego faktu jest to, że w niektórych klasztorach po obrzędzie przebaczenia win
zaczynają śpiewać paschalny kanon.
Ks. Artur Aleksiejuk

Zdaniem Ojców i nie tylko…
„Dlaczego dusza jest podatna na przyjęcie zła? Ponieważ ma wolną wolę,
która najbardziej odpowiada jej rozumnej naturze. Została bowiem uwolniona od
wszelkiego przymusu i otrzymała od Stwórcy życie kierowane wolną wolą, gdyż jest
stworzona na obraz Boga. Przyjmuje ona dobro i umie go używać. Trwając przy
rozważaniu dobra i radowaniu się rzeczami duchowymi, ma zdolność i moc
zachowania swego życia według natury, ale ma również możność odstępowania
niekiedy od dobra. To zaś jej się zdarza, kiedy przesyci się błogosławioną radością i
staje się obciążona jakby jakimś ciężkim snem, i oddala się od górnych sfer (…).
Adam był kiedyś na górze (nie w znaczeniu miejsca, ale wyboru), gdy zaraz
po tym, jak otrzymał tchnienie i spojrzał w niebo, cieszył się tym, co widział. Ponad
wszystko miłował Dobroczyńcę, który pozwolił radować się mu życiem wiecznym i
korzystać z rozkoszy raju, i przydzielił mu władzę taką jak aniołom, a jego życie
uczynił na wzór życia archaniołów i dał mu słyszeć głos Boży. Do tego wszystkiego
został osłoniony tarczą przez Boga i dopuszczony do używania Jego dóbr. Adam
jednak szybko nasycił się tym wszystkim i stał się jakby rozzuchwalony przesytem,
wyżej postawił to, co wydawało się przyjemne dla oczu ciała, niż piękność duchową,
i za cenniejsze uznał napełnienie żołądka niż rozposze duchowe (Rdz. 3, 6).
Natychmiast też znalazł się poza rajem, poza owym szczęśliwym żywotem.
Stał się złym nie z konieczności, ale z nierozwagi. Zgrzeszył przez złą wolę, ale
umarł z powodu grzechu. «Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć» (Rz 6, 23). O ile
oddalił się od życia, o tyle zbliżył się do śmierci. Bóg bowiem jest życiem, a
pozbawienie życia to śmierć. Dlatego Adam przez oddalenie od Boga zgotował
sobie śmierć, według tego, co napisano: «Oto zginą ci, którzy oddalają się od
Ciebie» (Ps 72, 27). Zatem to nie Bóg stworzył śmierć, ale to my sami ściągnęliśmy
ją na siebie z powodu złego postanowienia”.
Św. Bazyli Wielki, O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła

Z Triodionu postnego
«Stwórca, mój Pan, proch wziąwszy z ziemi mnie stworzył, życiodajnym
tchnieniem ożywił i uczcił na ziemi jako panującego nad wszystkimi istotami
widzialnymi i zarazem rozmówcę aniołów. Podstępny zaś szatan, używając postaci
węża, skusił pokarmem i rozłączył z Bożą chwałą, i z otchłani głębi śmierci oddał
ziemi, ale znowu wezwij mnie jako Władca łaskawy.
Pozbyłem się, nieszczęsny, szaty utkanej przez Boga, przestąpiwszy Twój
Boski nakaz, Panie, z namowy wroga i teraz przyoblokłem się w liście figowe oraz
skalane szaty, zostałem skazany na zdobywanie chleba w pocie czoła, a ziemia
przeklęta ma przynosić ciernie i kolce, ale w czasach ostatecznych wcielony z
Dziewicy wezwałeś mnie, aby znowu wprowadzić mnie do raju».
Stichery nieszporów na Panie, wołam do Ciebie, ton 6.

Terminy nabożeństw
W tym tygodniu w naszej cerkwi będą sprawowane następujące nabożeństwa:
28 lutego (sobota)
Całonocne czuwanie – godz. 18.00.
· 1 marca (niedziela)
Święta Liturgia – godz. 10.00.
· 1 marca (niedziela) – Sobór katedralny św. Marii Magdaleny
Nieszpory i obrzęd przebaczenia win – godz. 17.00.
·

Serdecznie zapraszamy!
Adres: 00 – 544 Warszawa, ul. Wilcza 31, http://www.liturgia.cerkiew.pl
Nr konta: 33 1240 6074 1111 0010 2337 3609.
Redaktor odpowiedzialny: ks. Artur Aleksiejuk, nr tel. – 603037770.

