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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) 
  

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, caută 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-Mantuitorul în casa unde îşi adunase atâtea averi furate de la săraci şi văduve! Dar îl mustră 
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 nepocăinţă. Încă şi casele noastre seamănă cu casa lui Zaheu, pentru că 
în ele, ca şi în noi, stăpâneşte mândria, grija 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 
robita de păcate că 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 Ilie Cleopa – www.crestinortodox.ro 

 
 

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că printre noi, mai ales în ultimul sfert de veac, trăiesc atâţia „vameşi“, care L-au 
uitat cu totul pe Hristos, şi poate chiar I-au devenit duşmani, şi care nu I se închină Lui, ci lui „mamona“, adică banului, 
avuţiei. Pentru aceştia scopul suprem al vieţii este îmbogăţirea sau câştigarea de bunuri materiale pe orice cai, dar mai ales pe 
cai necinstite, prin abuzuri şi corupţie. Presa şi televiziunea ne prezintă, mai ales în ultimul timp, pe mulţi dintre aceşti semeni 
ai noştri. Dar nici unul dintre ei nu se gândeşte o clipă că din averea lui să dea - nu jumătate, că Zaheu -, ci măcar o parte, 
oricât ar fi de neînsemnată, pentru un cămin de bătrâni, pentru un orfelinat, pentru ţăranii cărora inundaţiile sau incendiile le-
au distrus puţinul pe care l-au avut, pentru oamenii care au rămas fără adăpost sau fără slujbă, pentru oamenii aflaţi în pragul 
disperării din cauza sărăciei şi a şomajului, pentru un copil care are nevoie urgentă de bani că medicii să-i salveze viaţa sau 
să-i redea sănătatea, pentru zidirea unei şcoli sau a unei biserici şi atâtea altele. Pe aceşti oameni, noi, cei care dorim să fim 
socotiţi fii buni ai Bisericii, să încercăm, în măsura în care ne putem apropia de ei, să-i aducem la Hristos, să-i aducem la 
sfânta biserică, să-i facem să înţeleagă care este adevăratul sens al vieţii, să-i învăţăm să vadă în fiecare om un semen şi un 
frate al nostru care are nevoie de noi, de ajutorul nostru material sau măcar de un cuvânt de încurajare şi de mângâiere. Aşa 
indemna şi Sfântul Apostol Pavel pe ucenicul său Timotei, în „Apostolul“ care s-a citit azi: „Fă-te pildă credincioşilor în 
cuvânt, în purtare, în iubire, în duh, în credinţă, în curăţie“ (I Tim. 4, 12). 

În felul acesta vom arăta tuturor cum înţelegem să punem în practică învăţătura adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos, 
vom arăta cum trebuie să ne iubim aproapele şi să trăim în pace şi bună înţelegere cu toţi. Numai în felul acesta ne va da şi 
nouă Mântuitorul verdictul: „Astăzi în casa ta trebuie să rămân“, dar mai ales ultimele cuvinte pe care le-a rostit El după ce a 
auzit făgăduinţă făcută de Zaheu: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia“, pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, „a venit (în 
lume) să-l caute şi să-l mântuiască pe cel pierdut“. Amin.                      Pr. prof. Mircea Păcurariu Sursa: ziarullumina.ro 

  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       Programul săptămânii   26 ianuarie 2020 –  2  februarie 2020 
 

Duminică     26  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica lui Zaheu) – Pr.Dragoş 

Duminică     26  ianuarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni             27 ianuarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoş 

Marți           28 ianuarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      29  ianuarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Miercuri      29  ianuarie          17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Trei Ierarhi – Pr.Dragoş 

Joi                30  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Trei Ierarhi) – Pr.Dragoş 

Vineri           31  ianuarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           31  ianuarie         17 - 18 - Slujba acatistului Sf.Trei Ierarhi 

Sâmbătă       01 februarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       01 februarie         17 - 18 - Vecernia Întâmpinării Domnului – Pr.Ticu 

Duminică     02 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Întâmpinarea  Domnului) – Pr.Ticu 

Duminică     02 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

Duminică, 26 ianuarie – Sf.Ier.Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; 
Marţi, 28 ianuarie – Sf.Cuv.Efrem Sirul; Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; 

Joi, 30 ianuarie – Sf.Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de Aur; 
Vineri, 31 ianuarie – Sf.Doctori Fără de arginţi Chir şi Ioan; 

Sâmbătă, 25 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie Teologul; Sf.Bretanion de Tomis; 
Duminică, 2 februarie – Întâmpinarea Domnului; 

 
28 ianuarie - Sfântul Efrem Sirul este un sfânt cuvios care s-a nevoit în nordul Mesopotamiei, în secolul al IV-lea. Născut în jurul 

anului 306, în localitatea Nisibe ( astăzi, localitatea se numește Nusaybin și este așezată în provincia turcească Mardin, aproape de granița 
cu Siria) și trecut la cele veșnice în data de 9 iunie 373, în localitatea Edessa. Celor adunați lângă patul sau, Sfântul Efrem le lasă un 
testament prin care îi roagă insistent să nu îl îngroape cu ceremonii fastuoase, ci simplu, în cimitirul săracilor, iar, în loc de flori și miresme, 
să îi dăruiască rugăciunea lor. Din dragoste de Dumnezeu, sfântul sirian a compus și ne-a lăsat drept moștenire duhovnicească o serie de 
imne teologice și de cuvinte înțelepte; dintre toate lucrările scrise ale Sfântului Efrem, cea mai cunoscută rămâne însă rugăciunea care îi și 
poartă numele: Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. "Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie 
și al grairii în deșert nu mi-l da mie; iar duhul curăției, al gândului smerit, al rabdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii Tale! Așa, 

Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin." 

Anunţ:   Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 19.01.2020 s-a stabilit contribuţia serviciilor religioase pentru parohie: 

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. 

 Gheron Nikon Athonitul: "diavolul te va lăsa să faci toate faptele bune, dar niciodată nu te va lăsa să faci două lucruri"... 
      Cum tremură diavolul la auzul numelui lui Hristos! De acesta se teme? Cu acesta îl vom lovi! La auzul lui tremură? 

Cu acesta îl vom bate! Din ce pricină este uimitoare această rugăciune? Am amintit: Îl numești pe Iisus Domn, iar apoi 

spui: „miluiește-mă”. Adică te smerești. Cine vrea să fie miluit? Un cerșetor. Te faci cerșetor, te smerești? L-ai omorât 

pe diavol. Smerenia este opusul lui. De ce a devenit diavol? Din cauza mândriei lui a căzut. Smerenia este haina pe care o 

poartă Dumnezeu. „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” Și în felul acesta te smerești. Diavolul te va lăsa să faci toate 

faptele bune, te va și ajuta pe deasupra, dar nu te va lăsa niciodată să faci două lucruri. Vrei să dai milostenie, te va ajuta. Vrei 

să construiești biserici, nu că ar fi ceva rău în asta, dar te va ajuta și el. De ce? Vrei să postești? Nu doar că te va lăsa în pace, 

dar te va și ajuta. De ce? Pentru că știe că făcând toate acestea poți cădea în mândrie pentru ce ai realizat. Nu poți spune: „nu 

postesc”, de vreme ce postesc. Mă voi fățărnici că nu postesc. Voi fi prefăcut. Adevărul este vădit. Și milostenie fac. Oare nu 

fac? Am și fecioria. Nu o am? Și diavolul este feciorelnic. Diavolul nu numai că te lasă să faci toate aceste fapte bune, dar 

și te ajută pe deasupra, ca să te arunce apoi în mândrie. De aceea, niciodată nu te va lăsa să faci două lucruri: să spui 

rugăciunea minții: "Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă", și să te spovedești. Pentru că smerenia se naște din 

amândouă. Din acest motiv nu ne putem mântui în afara Bisericii.                                   https://corortodox.blogspot.com/ 

28 ianuarie - Sfântul Isaac Sirul - Din rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos, de la acatistul Mântuitorului 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai 

vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. ... Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința 

care întorc pe fii la moștenirea lor... S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a 

răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse 

Hristoase … dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de 

Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău…Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit 

de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese... 

Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei 

străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru în vecii vecilor. 

 
30 ianuarie – Sf.Trei Ierarhi - Noi la Dumnezeu suntem una şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la 

timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin şi 

ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, 

cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem pace şi unire în lume. Aşadar, fă-ne praznic 

la toţi trei într-o singură zi şi înştiinţează despre aceasta pe creştini, că noi, în faţa lui Dumnezeu, suntem una. 

 

 

 




