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Duminica a 32-a după Rusalii
(a lui Zaheu)
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„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)
Vameşi se numeau strângătorii impozitelor. Ei puteau dobândi bani pe cale nedreaptă la strânsul impozitelor şi o făceau.
Erau cruzi şi lacomi, jefuiau poporul, iar poporul îi ura. Însuşi cuvântul „vameş” ajunsese pentru popor totuna cu „păcătos”.
Pentru ce Domnul, trecând printr-o mulţime uriaşă de popor şi-a întors dintr-o dată luarea aminte asupra lui Zaheu? Pentru ce
l-a chemat pe nume? Fiindcă Domnul, Atoateştiutor fiind, cunoştea nu doar numele lui Zaheu, ci şi inima lui şi dorinţele
lui. Dar ce s-a întâmplat în sufletul lui Zaheu? Cum se simt oamenii care, asemenea lui, trăiesc în nedreptate, de Dumnezeu nu se
tem şi nu se ruşinează de nimeni (v. Lc. 18, 2)? Sufletul lor păcătos nu cunoaşte odihnă nici ziua, nici noaptea. Cât de greu este
pentru ei să îndure dispreţul şi ura poporului! Propria conştiinţă le roade fără încetare, ca un vierme crunt, inima - dar patima
banilor înăbuşă totul. „N-au decât să ne dispreţuiască”, spun ei, „în schimb suntem bogaţi. Avem de toate”.
Credeţi că e uşoară o viaţă ca aceasta? Nu, ci e foarte grea. Greu este să înăbuşi mereu glasul conştiinţei. Greu este să duci
povara urii şi dispreţului oamenilor. Aşa era şi cu sufletul nefericitului Zaheu.
Dar de ce dorea el atât de puternic să îl vadă pe Domnul Iisus Hristos, de ce s-a suit în smochin ca să-L privească măcar
din depărtare? Din simplă curiozitate? Nu: el simţea şi ştia cât de Mare şi Sfânt este Domnul Iisus Hristos. El auzise despre marile
Lui minuni, despre redarea văzului orbilor, despre învierea morţilor şi sufletul lui păcătos tresaltă. Nu simpla curiozitate îl
atrăsese, ci dorinţa tare de a privi măcar la Cel mai sfânt decât toţi sfinţii, la Cel atât de nesfârşit potrivnic întunecării şi
nedreptăţii propriului lui suflet. Conştiinţa lui păcătoasă era mişcată ca niciodată. El năzuia să-L vadă pe Prorocul Cel
minunat, asemenea Căruia lumea încă nu cunoscuse, şi în inima sa gândea: „Dar eu, păcătosul, voi rămâne încurcat şi pe mai
departe în viaţa aceasta ticăloasă, pentru care oamenii mă urăsc şi mă dispreţuiesc?”.
Iar Domnul ştia ce cotitură avusese loc în sufletul lui păcătos, ştia că acest suflet nu este greu de mântuit. Tocmai de aceea Sa şi hotărât să meargă în casa lui Zaheu. Zaheu s-a dat jos repede din pom şi a fugit acasă pentru a-L primi pe Domnul Iisus
Hristos. După aceea, cutremurat de vizita lui Hristos, a stat înaintea Lui şi lepădând îndată şi cu hotărâre lăcomia sa de bani, a
zis: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit” (Lc. 19, 8).
Iată ce pildă de adâncă pocăinţă; iată cât de adânc a cutremurat sufletul acestui om păcătos cercetarea dumnezeiască. Tocmai la
el, un păcătos atât de ticălos, dispreţuit de oameni, să vină însuşi Domnul Iisus Hristos?! Dar Domnul ce a răspuns? „Astăzi
s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam” (Lc. 19, 9).
Aşadar, Zaheu, om păcătos, mânat de nevoia simţită lăuntric a renaşterii duhovniceşti, a început să caute întâlnirea cu Hristos şi această întâlnire a avut loc, aducând mântuire casei lui. Sfânta Biserică ne îndeamnă să-L căutăm pe Domnul urmând
pilda lui Zaheu, să înviem în sufletul nostru frica de Dumnezeu dându-ne seama de păcătoşenia noastră şi de nevoia
pocăinţei şi înnoirii. Dar noi, spuneţi-mi, oare puţine păcate avem? Oare nu suntem toţi datori să ne pocăim din toată inima,
asemeni lui Zaheu şi asemenea lui, să ne plătim datoriile faţă de cei pe care i-am necăjit? Să ne fie pildă întotdeauna această
întoarcere la credinţă a mai marelui vameşilor. Să ne străduim şi noi, când ne va cerceta Domnul în chip nevăzut, să Îl
primim aşa cum L-a primit Zaheu şi să ne învrednicim de aceleaşi cuvinte pe care le-a auzit el. Amin.
Sfântul Ierarh Luca al Crimeii – www.doxologia.ro
Iată cum, din această întâmplare, avem de tras anumite învăţături şi pentru noi înşine.
1. Să fim atenţi, precum Zaheu, la mâna pe care ne-o întinde Dumnezeu.
2. Să nu fim printre cei care cârtesc împotriva bunăvoinţei lui Dumnezeu faţă de alţii. Ceea ce a făcut Iisus cu Zaheu a fost şi
o judecată asupra celor care nu L-au înţeles şi au cârtit. Zaheu păcătosul le-a dat şi el o lecţie „drepţilor” îngâmfaţi!
3. Să nu fim printre cei care se bucură atunci când împrejurul nostru, în familia noastră, cineva săvârşeşte nedreptăţi, aducând
bunuri necuvenite şi să nu credem că noi suntem absolviţi de vinovăţie.
4. Fără mărturisirea greşelilor nu este nici iertare, nici dezlegare, nici mântuire. Aceasta este adevărata învăţătură pe care a
lăsat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Ca şi Zaheu, să mergem la întâlnirea cu Iisus ca să auzim şi noi: „Astăzi s-a făcut mântuire casei
acesteia”.
Mitropolit Antonie Plămădeală - www.doxologia.ro

24 ianuarie - Sf Cuv. Xenia de la Saint-Petersburg, nebună întru Hristos a trăit în al 18-lea secol.
Şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii ei în Petersburg, în timpul domniei împărăteselor Elizabeta şi
Ecaterina a doua.
Xenia Grigorievna Petrova a fost soţia unui ofiţer de armată, Andrei Fedeorovici Petrov. Ea a devenit
văduvă la vârsta de 26 de ani când soţul său a murit brusc, la o petrecere. A plâns moartea soţului ei, şi în
special pentru că el a murit fără spovedanie şi împărtăşanie. Din acel moment, Xenia şi-a pierdut interesul
pentru lucrurile lumeşti şi a urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos. A început să îmbrace hainele
soţului ei şi să insiste să fie numită Andrei Feodorovici. Le-a spus oamenilor că ea a murit, nu soţul ei. A
abandonat felul ei de viaţă anterior şi a trăit o renaştere spirituală. Când a dăruit altora casa şi tot ceea ce
avea, rudele sale s-au plâns autorităţilor. După ce au vorbit cu Xenia, autorităţile au fost convinse că ea e
în posesia facultăţilor sale mintale şi că avea dreptul să dea tot ce avea în ce mod dorea. În curând, ea nu a mai avut nimic
pentru ea, aşa că a început să se plimbe prin zona săracă a Petersburgului, fără un loc unde să îşi culce capul. Ea a refuzat orice
ajutor de la rudele sale, fericită să fie liberă de orice legături cu lumea.
Când uniforma roşie şi verde a soţului ei s-a învechit, ea a continuat să se îmbrace în zdrenţe de aceleaşi culori. După un
timp, Sfânta Xenia a părăsit Petersburgul pentru 8 ani. Se crede că a fost în pelerinaj la locurile sfinte din întreaga Rusie. Se
poate ca ea să fi vizitat pe Sfântul Teodor de Sanaxar (19 februarie), de asemenea militar.
Sfânta Xenia s-a întors până la urmă în Petersburg unde îşi băteau joc de ea şi o insultau pentru comportamentul ei
straniu. Când accepta bani de la oameni, primea doar monede mici, pe care le folosea să îi ajute pe săraci. Îşi petrecea nopţile în
rugăciuni, fără să doarmă, pe un câmp . În curând, virtutea sa şi darurile sale au început să fie observate. Ea a prezis evenimente
viitoare care urmau sa afecteze cetăţenii Petersburgului şi chiar familia regală. A început să fie cunoscută ca cineva plăcut lui
Dumnezeu. Oamenii considerau vizitele ei în casele sau căminele lor ca mari binecuvântări.
Sfânta Xenia a trăit cam 45 de ani după moartea soţului ei, şi a plecat la Domnului la vârsta de 71 de ani. A fost
înmormântată în cimitirul Smolensk. Prin anii 1820, oamenii făceau pelerinaj la mormântul ei, să se roage pentru sufletul ei şi
să o roage să se roage lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mulţi vizitatori luau pământ din mormântul ei, încât trebuia să fie
înlocuit în fiecare an. Mai târziu a fost construită o capelă pe mormântul ei.
www.calendar-ortodox.ro/
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24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române, începută la Iaşi în data de 5 ianuarie 1859 şi
desăvârşită la Bucureşti în data de 24 ianuarie 1859, nu este "Unirea Mică", cum zic unii, ci "Unirea
de bază", deoarece ea a constituit temelia pentru formarea în anul 1862 a statului român, numit
ROMÂNIA, temelie pentru obţinerea independenţei naţionale româneşti în urma Războiului pentru
independenţă din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de Regat în anul 1881, şi mai
ales temelie pentru Unirea din 1 decembrie 1918, de la Alba-Iulia, ca Unire a Transilvaniei cu
România, precedată de Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, şi Unirea Bucovinei cu
România, la 28 noiembrie 1918. Pentru Biserică, Unirea Principatelor Române a fost
temelie pentru recunoaşterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în anul
1885, iar Unirea de l decembrie 1918 a constituit un element favorabil pentru ridicarea
Bisericii noastre la rang de Patriarhie în1925.
PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(extras din Ziarul Lumina - http://ziarullumina.ro/24.01.2011)

28 ianuarie - Sfântul Isaac Sirul (640 – 700) "Cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice om, află ajutor de la orice om
prin voința ascunsă a lui Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu de partea sa. Iar cel ce întinde brațul său
spre ajutorul aproapelui primește brațul lui Dumnezeu în ajutorul său."

Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 15.01.2017 s-a stabilit contribuţia serviciilor religioase pentru
anul 2017. Contribuţia anuală : 50 lei / familie, botez: 150 lei, cununie: 200 lei şi capelă: 100 lei.
N.B. Contribuţia anuală va fi încasată de Dl.epitrop Mircea Captiu sau la Sf.Altar,
iar pentru Catedrala Mântuirii Neamului de părintele diacon Mugurel-Marian Crăciun sau la Sf.Altar
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Programul săptămânii 22 ianuarie – 29 ianuarie 2017
ORA
Slujbe
8 - 12 - Sf.Liturghie (a lui Zaheu) - Pr.Ticu
17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu
- Te Deum
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 11 - Taina Sf.MASLU
17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu
8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu
17 - 18 - Vecernia duminicii a 17-a după Rusalii – Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (a Cananeencei) - Pr.Dragoş
17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş

