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Duminica a 32-a după
Rusalii
( a lui Zaheu )
„Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi
căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un
sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee,
coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi
murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea
mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut
mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel
pierdut.”
(Luca 19, 1-10)
Pocăinţa casei lui Zaheu din Sfânta Evanghelie de astăzi este un exemplu viu de întoarcere la Hristos pentru familia
creştină din zilele noastre, pentru noi toţi care suntem fii ai lui Dumnezeu după har şi oameni păcătoşi după fapte. Dacă n-ar fi
milă lui Dumnezeu şi pocăinţa prin care suntem miluiţi şi iertaţi, nimeni dintre creştini nu ar putea fi mântuiţi. Dumnezeu
care ne-a creat ne oferă în dar milă şi dragostea Lui de Tată, iar noi că fii trebuie să-i oferim pocăinţa noastră, smerenia noastră,
lacrimile noastre de căinţă, spovedania şi părăsirea păcatelor.
Să cugetăm împreună cu Zaheu vameşul. Era cel mai lacom şi mai zgârcit dintre iudei, că asuprea pe săraci şi pe văduve,
punea dări mari, lua o parte din bani pentru el, nu făcea deloc milostenie şi nu voia să se pocăiască. Dar ce a făcut? Fiind
mustrat de conştiinţă pentru păcatele sale, căuta un povăţuitor, o călăuză, un salvator al sufletului său, ca să-i arate calea spre
Dumnezeu. Şi când a auzit că vine Iisus Hristos în Ierihon, căuta cu mare credinţă să-L vadă măcar de departe. Şi fiind mic de
statură s-a urcat într-un copac.
De acolo de sus el privea spre Hristos Mântuitorul lumii, iar Fiul lui Dumnezeu privea spre el de jos. Şi cunoscând că se
căieşte din inima de păcatele lui şi doreşte să se mântuiască l-a chemat la Sine: Zahee, grăbeşte-te de te coboară jos, căci astăzi
trebuie să rămân în casa ta! Deci îndată a coborât şi L-a primit pe Domnul în casa lui. Ce mare bucurie avea că a intrat
Dumnezeu-Mântuitorul în casa unde îşi adunase atâtea averi furate de la săraci şi văduve! Dar îl mustra conştiinţa pentru
păcatele făcute şi de aceea, silit de conştiinţă, a început să-şi mărturisească singur păcatele şi să-şi ia de bună voie aspru
canon: Iată jumătate din averea mea o dau săracilor şi de am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit!
Vedeţi ce a făcut Zaheu vameşul? Întâi L-a căutat pe Dumnezeu. Apoi L-a primit cu bucurie în casa sa. Apoi şi-a
mărturisit păcatele de bună voie. Apoi şi-a luat singur canon de pocăinţă pentru cele făcute şi la urma Mântuitorul l-a
dezlegat de păcate prin cuvintele: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam! (Luca 19, 9).
Aşa trebuie să facem şi noi, fraţii mei. Fiecare dintre noi semănăm oarecum cu Zaheu, pentru că toţi suntem biruiţi de
lăcomie, de zgârcenie, de răutate, de nepăsare, de nepocainţă. Încă şi casele noastre seamănă cu casa lui Zaheu, pentru că în
ele, ca şi în noi, stăpâneşte mândria, grijă numai pentru trup, pentru averi, pentru desfrânare, pentru beţie, pentru cele trecătoare.
De aceea sunt şi atâtea boli, certuri şi dezbinări în familiile creştinilor, pentru că puţini mai sunt care caută din inima pe
Dumnezeu şi doresc cu adevărat mântuirea sufletului. Poate niciodată n-a fost familia creştină mai slăbită şi robită de păcate
ca acum.
Dar Dumnezeu, care ştie toate şi priveşte în inimile noastre, are întotdeauna milă de noi. Asemenea lui Zaheu, El vine
înaintea noastră să ne cheme la pocăinţă şi doreşte să intre în casa sufletului nostru.
Hristos vine la noi mai ales prin rugăciune, prin milostenie, prin pocăinţă. El vine la noi prin Sfânta Spovedanie şi
Sfânta Împărtăşanie, care se sfinţeşte şi se da celor vrednici în timpul Sfintei Liturghii.
Dacă ne vom strădui să mergem cât mai regulat la biserică, dacă ne vom plânge păcatele şi le vom mărturisi la preot, dacă
vom face canonul rânduit şi vom primi cu evlavie Trupul şi Sângele Domnului atunci Hristos ne va chema la El ca pe Zaheu şi El
Însuşi va veni la noi şi ne va zice: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, ca şi acesta este fiul lui Dumnezeu după dar. Amin.
Părintele Cleopa – www.crestinortodox.ro

Nici în vremea de astăzi nu sunt puţini păcătoşi asemenea lui Zaheu, dar unii dintre ei, spre deosebire de acesta,
nu se hotărăsc nici măcar să privească la Crucea lui Hristos, nu se hotărăsc să intre în biserică, socotindu-se pierduţi,
gata osândiţi, crezând că nimeni nu-i va mai mântui şi că Hristos le-a întors spatele. Credeţi că e adevărat? Nu,
nicidecum! Domnul nu întoarce spatele nimănui. El a zis: Pe cel care vine la Mine nu-l voi scoate afară (Ioan 6,
37). Eu sunt Păstorul cel bun, Păstorul cel bun sufletul Său Îl pune pentru oile Sale (Ioan 10, 11).
Sf. Luca al Crimeei – www.razbointrucuvant.ro

Măn. Sf. Trei Ierarhi este situată în centrul tradiţional al Iașului, pe bulevardul Stefan cel Mare și Sfânt - fosta Uliţă
Domnească - foarte aproape de Palatul Culturii. Biserica "Trisfetitelor" ( a trei sfinți) a fost ridicată de că tre voievodul
Vasile Lupu, între anii 1637 -1639, ca necropolă domnească (cavou). Mitropolitul Varlaam a sfinţit acest sfânt locaș la
data de 6 mai 1639, iar doi ani mai târziu aici au fost asezate moaștele Sf. Cuvioase Parascheva. In cadrul acestei mănăstiri
au functionat o tipografie si un Colegiu, viitoarea Academie Domnească. In anul 1970, mănăstirea a fost închisă, slujbe
fiind oficiate doar de sărbătoarea hramului si în ziua de 24 ianuarie și a fost redeschis ă după 1989.
Faima monumentului o constituie broderia de piatră a zidurilor exterioare, păstrată in forma originală, în cea mai
mare parte. Treizeci de bandouri ornamentale evoluează succesiv pe intreg spatiul exterior al zidurilor bisericii, de la
temelie până sus la cornișa turlelor, rememorând si prelucrând vechile crestături in lemn si broderii nationale, imprumutând
însă elemente asiatice si occidentale. O impunătoare torsadă constând în împletirea a trei elemente - simbol al Sfintei Treimi
– desăvârșeste complexul arhitectonic al bisericii.
Alături de ctitori, la Trei Ierarhi își dorm somnul de veci cărturarul voievod pribeag Dimitrie Cantemir (1710-1711) și
primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
www.manastireasftreiierarhi.ro
30
ianuarie – Sf.Trei Ierarhi – “Ne luptam între noi nu pentru întâietate, ci ne luam la intrecere cum să ne-o atribuim
www.manastireasftreiierarhi.ro
unul altuia, întrucât fiecare socotea gloria dobândită de celelalt ca si a sa proprie. Se părea că avem amândoi un singur
suflet, care punea în mișcare două trupuri. Chiar dacă ar trebui să nu credem pe cei ce afirmă că ”toate sunt în toti”, în
cazul nostru este de crezut că fiecare din noi eram in celălalt si prin celălalt. Un singur lucru urmăream amândoi: virtutea
si realizarea sperantelor viitoare, să trăim adică viata viitoare inainte de a fi părăsit pe cea de aici. Cu privirile aţintite spre
aceasta ţintă, numai spre atingerea ei ne călăuzeam toată activitatea si toată viaţa noastră, urmând poruncile legii si
arătându-ne unul altuia bărbăţia; si dacă n-ar fi fost prea mult din partea mea, as afirma că fiecare eram pentru celălalt
normă si dreptar, după care judecam ce este bun si ce nu.
Petreceam și noi cu prieteni, dar nu cu cei desfrânaţi, ci cu cei cumpătaţi; nu cu cei scandalagii, ci cu cei mai cuminţi
și cu care petrecerea ne era de folos, dându-ne bine seama că mai ușor poti contracta viciul decât sa te deprinzi cu virtutea,
după cum mai ușor capeţi boala decât să redobândeș ti sănătatea. Cât priveste studiile, iubeam nu atât pe cele plăcute, cât
mai ales pe cele folositoare, pentru că cele dintâi împing pe tineri spre viciu, pe când celelalte, spre virtute. Cunoșteam
numai două căi: cea dintâi de mare pret, cea de a doua de o valoare mai mică; cea dintâi ducea spre casele noastre sfinte si
spre profesorii care propovăduiau in ele, pe când cea de-a doua, la profesorii de stiinţă profană. Celelalte căi, adică cele ce
duceau la serbări, teatre, întruniri sau ospete, le lăsam pe seama altora, pentru că, după părerea mea, nimic nu-i mai de
preţ dacă nu duce la virtute si nu face mai buni pe cei ce apucă in acea directie. Pentru noi lucrul cel mai de seamă era să
fim crestini si să fim numiti creș tini… (Sfântul Grigorie de Nazianz despre Sf.Vasile)
www.razbointrucuvant.ro

POCAINTA – începutul propovăduirii Domnului
Taina Pocăinţei este cea mai mare și cea mai binecuvântată Taină care ne-a fost lăsată, care ne pregătește cel mai bine pentru
ceruri. Nici un păcat de pe pământ nu este de neiertat pentru om, pentru omul care se va pocăi, și pentru Dumnezeul iubirii,
care-l primeș te. Dumnezeu este mulţumit și Se odihnește în omul care se pocăieș te, oricât de păcătos ar fi. Pocăinţa este
întotdeauna deschisă oricărui om păcătos, Dumnezeu dorește doar mărturisirea greșelii, și de acolo înainte toate se încheie cu bine.
Prin smerenie vine Mărturisirea, care aduce curăţirea, iar curăţirea aduce cu sine mila lui Dumnezeu. Deoarece toţi oamenii
suntem păcătosi, avem datoria să ne pocăim, ca să ne sfinţim. Păcatele sunt ale noastre, sfinţirea este a lui Dumnezeu. Dacă
harul lui Dumnezeu nu ne umbrește, nu ne schimbăm.
Dacă ne schimbăm, dacă ne pocăim, dacă cugetăm la întoarcere, se întâmplă datorită harului lui Dumnezeu. Ca să vină însă
harul lui Dumnezeu, trebuie să fim primitori. Nepăsarea si trăndavirea împiedică venirea darurilor lui Dumnezeu la noi.
Nu există suflet de creștin-ortodox care-și plânge păcatele, pentru care Dumnezeu să nu rânduiască modul mântuirii.
Când omul caută mântuirea, găsește moduri ș i metode ca să smulgă mila lui Dumnezeu! De aceea trebuie să nu ne arătăm
trândavi, ci să ne pregătim!
(Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovnicesti)
www.razbointrucuvant.ro

Programul săptămânii 26 ianuarie 2014 – 2 februarie 2014
Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

26 ianuarie
26 ianuarie
27 ianuarie
28 ianuarie
29 ianuarie
29 ianuarie
30 ianuarie
31 ianuarie
31 ianuarie
1 februarie
1 februarie
2 februarie
2 februarie

ORA
8 - 12
18 - 19
17 - 18
9 - 11
17 - 19
8 - 12
9 - 11
17 - 18
8 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf.Liturghie (Duminica lui Zaheu) - Pr. Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr. Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr. Dragoș
Program administrativ
- Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoș
- Vecernia, acatistul Sf.Trei Ierarhi şi Litia - Pr. Dragoș
- Sf.Liturghie (Sfinţii Trei Ierarhi) - Pr. Dragoș
- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului - Pr. Dragoș
- Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș
- Vecernia Întâmpinării Domnului – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Duminica Cananeencei şi Întâmpinarea Domnului) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză - Pr.Ticu

