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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) 

Trăiesc în lume. Merg printre oameni şi încerc să fiu respectuos, amabil, zâmbitor. Dar nu mă opresc aici, îmi place să cred 
că merg rugându-mă pentru cei ce-i văd. Privesc chipurile şi mă întreb adesea: Oare ei L-au cunoscut pe Hristos? 

Dar, totuşi se schimbă. Omul de cele mai multe ori nu rămâne acelaşi pe tot parcursul vieţii. Tot ce ne înconjoară, într-un 
fel sau altul, ne influenţează în bine sau în rău. Important este să nu ne pierdem în rău, ci să ne păstrăm buni. Pentru aceasta, 
bine-ar fi să ne uităm din când în când la clipa în care ne-am întâlnit cu El. Nu poate fi întâmplătoare, dar cu siguranţă este 
mântuitoare. După aceea nimic nu mai este la fel. Cert este un lucru: ca Dumnezeu nu mișcă mintea omului, ci inima lui; nu 
se adresează logicii, ci sufletului. De aceea cei mai mulţi dintre noi se regăsesc în Hristos aflând iubirea, blândeţea, iertarea... 

Nu este păcat să-l cauţi, ci să fi nepăsător; nu este greşit să cercetezi, ci să rămâi neştiutor. Nu cred că există om care să nu 
fi auzit cel puţin odată-n viaţa de Hristos, de Dumnezeu, dar dacă a rămas indiferent atunci Mântuitorul va aştepta o altă 
clipă pentru a i se descoperi. 

De multe ori se produce o încurcătură în mintea noastră, şi provoacă o reacţie cu totul străină credinţei: îndoială! Dar este 
foarte clar: Dumnezeu a creat omul, dar omul nu L-a creat pe Dumnezeu!!! 

Aşa că, numai dacă mergem la "punctul zero" vom putea înţelege în adânc taină, însă este mai mult taina noastră, decât 
taina Lui. Nu-I putem oferi nimic, însă putem avea totul. De s-ar uita omul la starea sufletului lui, la neputinţă şi păcatul cu 
care se luptă, la murdăria cu care se mândreşte, atunci ar realiza că Hristos sta şi cu el la masă. Hristos intra şi în casa 
noastră. Hristos intră, binecuvântează şi da mântuire tuturor caselor în care este primit. 

Zaheu este chipul omului ce nu da importanţă păcatului, ci caută pe Dumnezeu. A auzit despre El şi nu se gândeşte la 
obstacolele pe care le are de întâmpinat pentru a ajunge la El, ci lasa ambiţia să lucreze spre folosul sufletului. Dar ceea ce 
mă mişcă cel mai mult este sinceritatea cu care vorbeşte lui Iisus: "Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, şi 
dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit." (Vers. 8). Doamne cât de minunată starea aceasta a lui! "Stând în 
picioare" ne mărturiseşte Evanghelistul, iar pentru mine denotă poziţie oficială, respect faţă de toţi, responsabilitate în 
exprimare, dar şi seriozitate în ceea ce spune...Nu s-a îndreptăţit în faţa lui Hristos, ci din contră îşi recunoaşte păcatele prin 
felul cum se exprima "dacă am năpăstuit pe cineva" , adică era imposibil să nu o fac şi acum sunt pregătit să-mi asum 
păcatul.  

Să stăm şi noi în aceeaşi poziţie şi cu aceiaşi trăire în faţa Domnului. Dar să nu uităm un lucru: ne iubeşte aşa cum suntem, 
ne binecuvântează viaţa şi dăruieşte mântuire casei noastre... Pentru că "pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l 
mântuiască" (vers. 10). 

„Câtă vreme însă rătăcim din întâmplare, FĂRĂ SĂ URMĂM O CĂLĂUZĂ, ci doar freamătul şi strigătele de tot felul ale 
celor care ne cheamă în diverse direcţii, viaţa ni se va irosi între drumuri rătăcite, şi se va scurta, oricât ne-am strădui din 
răsputeri zi şi noapte..." (Socrate, "despre fericire") 

Arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro 

Să primeşti pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să-I dai voie să Se pogoare în această viaţă a ta, în durerile şi în 

dorurile tale, în tot iadul tău. Să accepţi să-I dai păcatele tale care să-L acopere cu totul, precum L-a acoperit apa din Iordan. 

Să torni pe capul Său mirul cel de preţ al iubirii tale, pe care-l cumperi „vânzând” toate bunurile tale; adică să ai totală 

disponibilitate de a dărui, oricând, de dragul Lui, tot ceea ce ţi se pare că este al tău. Dacă vrei să ai parte de Domnul trebuie 

să-L laşi, mai întâi, să-ţi spele picioarele; El e singurul care te poate curăţi de toată murdăria cu care fiinţa ta s-a împovărat în 

contact cu modul de vieţuire pământesc. Să primeşti pe Dumnezeu în viaţa ta înseamnă să te îngrijeşti, precum Iosif „cel cu 

bun chip”, ca Trupul şi Sângele Său, jertfit pe Cruce, să fie pus în mormântul trupului tău, cel înnoit prin pocăinţă 

(spovedanie).  

Până nu-L primeşti şi nu priveşti, în aceste moduri, la Domnul, adică de sus în jos, nu vei putea să te uneşti cu El deplin şi 

să ai, apoi, bucuria ucenicilor Săi, care L-au privit cum se înălţa (cf. Luca 24, 51-53). Abia în acest punct ajungând, putem 

privi la Dumnezeu în sus, cum se cuvine. Dar, abia după tot acest parcurs duhovnicesc, nu vom mai avea privirea celui 

deznădăjduit că nu poate să urce la Dumnezeu sau a celui ce se simte strivit de slavă şi de atotputernicia Lui. Este, acum, 

privirea celui ce se bucură văzând Calea pe care va urca şi el, „tras” fiind de Domnul (cf. Ioan 12, 32). Iată dinamica 

mântuirii: Dumnezeu vine către noi, se coboară mai prejos de noi, pentru ca noi să ne putem uni cu El; apoi iarăşi urcă acolo 

unde Îi este locul (şi de unde, paradoxal, nici nu a plecat vreodată), dar nu de Unul singur, ci împreună cu noi. Ameţitor! 

P. Constantin Sturzu - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  3 februarie  –  10 februarie  2019 

Duminică       03  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a lui Zaheu)  – Pr.Ticu 

Duminică       03  februarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                04  februarie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți              05  februarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         06  februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                   07  februarie  -  

Vineri             08  februarie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             08  februarie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă         09  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă         09  februarie 17– 18 - Vecernia Duminicii a 17-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică       10  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a cananeencei)  – Pr.Dragoş 

Duminică       10  februarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

   Dacă vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor  prin direcţionarea a 2 % din impozitul anual din 2018, o puteţi face 

completând de la biserică formularul 230 cu datele personale. ( Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina 

parohiei: www.parohiamartisor.ro la sectiunea:  Donaţii 2%) . Termen limită de depunere: 15 martie 2019 

  Miercuri, 6 februarie – Sf.Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf.Cuv.Varsanufie cel Mare.  

         Vineri, 8 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Stratilat; Sf.Prooroc Zaharia; Sf.Mc.Marta şi Maria; 

                   Duminică, 10 februarie – Sf.Mc.Haralambie; Sf.Mc.Valentina 

                                               
                           Vineri, 8 februarie, Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat -  a trăit pe vremea împăratului Liciniu (308-324. Şi a fost în  
                          oaste stratilat, adică general. S-a săvârşit Sfântul Teodor muceniceşte în ziua de 8 februarie a anului 320. După o 

vreme, sfintele lui moaşte au fost mutate în cetatea de naştere, Evhania (în apropiere de Evhaita), care mai apoi s-a numit Teodoropole, în 
cinstea Sfântului. Peste multă vreme, în anul 1260, cea mai mare parte din moaştele lui a fost dusă la Veneţia, unde se află şi astăzi.  
La noi în ţară se găsesc părţi din moaştele Sfântului Teodor Stratilat la Catedrala arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, precum şi în 
Bucureşti, la Mănăstirea Stavropoleos, la biserica Sfânta Vineri – Drumul Taberei, precum şi în alte sfinte locaşuri.   http://basilica.ro                           

“Eu – zice scriitorul pătimirilor lui -, Uar, notarul, văzind chinurile lui cele grele și auzind suspinele lui cele dureroase, 
aruncînd cărticica pe care o scriam, am început să plîng înaintea picioarelor lui, zicînd:“Binecuvintează-mă. Dă cuvîntul tău cel 
mai de pe urmă robului tău”. Iar stăpinul meu, ostașul lui Hristos – Teodor – a zis către mine cu glas blînd:Uare, nu lăsa slujba ta 
și nu înceta privind la chinurile mele, ci scrie toate pătimirile mele și ziua sfîrșitului meu”.                   

Cuvintele Sf. Mucenic Teodor Stratilat ne dau și sensul pentru care este necesară ca aerul străduința de a ne aduce aminte și de 
a ne înfățișa chinurile prin care Sfinții Mucenici, Mărturisitori și Cuvioși au trecut, de bunăvoie, pentru a urma chemării lui Hristos. În fața 
unor astfel de mărturii, de chinuri de nedescris și de neîndurat, te simți tentat să dai la o parte aceste pagini care parcă strigă la tine… 
Greu este acest cuvânt, cine poate să îl ducă? Ce îți mai rămâne decât să stai perplex, paralizat de frică, în fața unui om zdrobit, cu ochii 
scoși, străpuns cu sadism în părțile cele mai intime ale trupului? Să plângi, să te tanguiesti, să dai la o parte, neîndurând priveliştea…Te 
întrebi: oare, la ce bun să însemnezi astfel de chinuri? Pentru cine? Cine le va putea urma? Cine le va înțelege? Cine le va prețui? 
Poate că toate aceste întrebări vor fi frământat, măcar odată, pe toți cei care, de pildă, astăzi, adună mărturii despre chinurile inimaginabile 
suferite de sfinții mucenici ai închisorilor comuniste. Și credem că fiecare dintre aceștia a primit, tainic, în inimă, îndemnul Adevărului – nu 
lăsa slujba ta și nu înceta privind la chinurile mele, ci scrie toate pătimirile mele și ziua sfîrșitului meu. 

Numai cine a învins balaurii cei nevăzuți poate merge la lupta cea bună a mărturisirii. Numai cine l-a izgonit pe drac cu totul 
din inima sa, poate înfrunta de acum prigonirile cele mai crunte ale aceluiași ucigaș de oameni. Dar la fel de adevărat este că 
nimeni nu va putea să ocolească această luptă. Ori înfruntăm răul din noi, ori ne dăm bătuți, dezertăm. Mai bine ar fi, spunea Cuv. 
Paisie Aghioritul, să cădem în această luptă, decât să ne predăm sufletele în ghearele patimilor din noi. Așa putem actualiza noi 
pildele Sfinților Mucenici. Să înțelegem ce fel de război nevăzut se duce în chiar inimile noastre. Și să ne rugăm, așa cum se ruga Sf. 
Teodor când se apropia de cetatea lui împăratul Licinius, prigonitorul său: “Doamne Dumnezeule atotputernic, Care nu părăsesti pe cei 
ce nădăjduiesc în Tine și îi aperi, fii milostiv și mă păzeste de inselăciunea vrăjmasului, prin a Ta apărare, ca să nu cad înaintea 
potrivnicilor mei și să nu se bucure vrăjmaşul meu de mine. Fii cu mine, Mântuitorule, în nevoința mea în care doresc să intru,        

                     pentru numele Tău cel sfânt. Tu mă intăreste, ca să rabd pentru Tine cu bărbătie, pană la sânge și să-mi pun  
                     sufletul pentru dragostea Ta, precum și Tu, iubindu-ne, Ți-ai dat pe cruce sufletul pentru noi“. www.cuvântul-

ortodox.ro    
 
 

                         Duminică, 10 februarie - Biserica Sfântul Haralambie–Belu - ,,În partea de sud a Capitalei, în cartierul  

                         Şerban-Vodă, pe partea dreaptă a şoselei ce duce la Olteniţa, se află aşezată Parohia Sf. Haralambie–Belu,  

                         înfiinţată la data de 15 februarie 1945. Lăcaşul sfintei biserici se află pe strada Împăratul Traian la Nr. 33,  

                         iar majoritatea enoriaşilor este formata din muncitori la fabricile şi uzinele din împrejurimi, proprietari ai 

unor căsuţe modeste cu garduri frumoase şi cu grădiniţă de flori în faţă. Locuitorii cartierului sunt proveniţi cam din toate 

zonele ţării, dar transilvănenii îi întrec pe toţi la număr. Veniţi pe la anul 1920 s-au aşezat pe fosta moşie a boierului Belu, 

buni meseriaşi, măcelari şi geamgii. 

 Construcţia bisericii a început în anul 1948 în luna aprilie şi până în luna septembrie a aceluiaşi an a fost terminată în 

roşu fiind folosită în cult cu mobilier destul de sumar. Clădirea bisericii a fost terminată în 1957 la interior şi în 1958 la 

exterior în alb. În 1952, biserica a fost împodobită cu mobilierul Capelei fostului Liceu Ortodox de Fete din Bucureşti, care a 

fost desfiinţată. Între anii 1968-1969, biserica a fost pictată în întregime în frescă neo-bizantină." www.parohiasfharalambiebelu.ro 

 
   Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 27.01.2019 s-a stabilit valoarea contribuţiei serviciilor religioase pentru 

2019. Contribuţia anuală : 50 lei / familie, Contribuţia pentru biserică la botez: 150 lei, cununie: 200 lei şi capelă: 150 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. 

 

 




