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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”. 

Zaheu era mai marele vameşilor şi asupra lui apăsa şi mai greu ura poporului decât 

asupra vameşilor de rând – dar iată că omul acesta păcătos s-a aprins de dorinţa să-L 

vadă pe Domnul Iisus Hristos, despre Care auzise atât de multe. Când Domnul a trecut 

pe lângă pomul unde şedea Zaheu, El S-a oprit deodată şi a grăit: „Zaheu, coboară mai 

repede din pom şi mergi acasă, fiindcă astăzi trebuie să vin la tine”. 

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 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 

S-a 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” (Luca 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” (Luca 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, asemenea 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.                                 Sfântul Luca al Crimeei -  www.doxologia.ro 

Mare adevăr este într-o anumită zicere 

a filozofului, fiecare bogat este fie 

rău, fie urmașul răului. Domnul și 

Mântuitorul de aceea spune că este 

greu ca un bogat să intre împărăția lui 

Dumnezeu (Mt. 19, 23). Cineva s-ar 

putea ridica și spune: Atunci cum a 

intrat bogatul Zaheu în împărăția lui 

Dumnezeu? El a intrat pentru că 

atunci când a renunțat la  averile 

sale, de îndată le-a înlocuit cu 

bogățiile din împărăția cerească. 

Domnul nu a spus că bogații nu vor 

intra în împărăția lui Dumnezeu, ci a 

spus că vor intra cu greu. 

Fericitul Ieronim – 

www.doxologia.ro 

Haideţi să vedem care fost felul prin 

care s-a convertit Zaheu. A dorit să 

vadă pe Iisus și s-a urcat în sicomor, 

astfel o sămânță a mântuirii a încolțit 

în el. Iar Hristos a văzut cu ochii 

dumnezeiești. Privind în sus, a văzut 

pe Zaheu și cu ochii trupești și pentru 

că scopul Său era ca toți să se 

mântuiască, își revarsă bunătatea și 

asupra sa. Pentru a-l încuraja, îi 

spune coboară-te degrabă. Zaheu 

căuta să vadă pe Hristos, dar mulțimea 

îl împiedica, nu atât mulțimea de 

oameni, cât cea de păcate. Era mic de 

statură, nu doar trupește vorbind, ci 

și duhovnicește. De aceea, nu-L putea 

vedea pe Hristos decât ridicat de la 

pământ și urcat în sicomorul pe unde 

El avea să treacă. Povestea conține o 

taină. În nici un alt chip nu poate 

ajunge un om a vedea pe Hristos decât 

urcându-se în sicomor, făcând de ocară 

mădularele adulterului, necurăției etc. 

Sfântul Chiril al Alexandriei - 

www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Programul săptămânii  31 ianuarie  –  7 februarie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Zaheu vameşul) -    Pr.Dragoş   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoş 

Luni 17 - 19 - Vecernia Întâmpinării Domnului şi acatistul -  Pr.Dragoş 

Marţi     8 – 12 - Sf.Liturghie (Întâmpinarea Domnului) -  Pr.Dragoş   

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

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Slujba Acatistului - Pr.Dragoş   

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 16-a după Rusalii –   Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Pilda talanţilor) -  Pr.Ticu   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

   Duminică, 31 ianuarie – Sf.Mc.Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; 

         Luni, 1 februarie – Sf.Mc.Trifon; 

            Marţi, 2 februarie – Întâmpinarea Domnului; 

                Miercuri, 3 februarie – Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sf.Prorociţa Ana; 

                    Sâmbătă, 6 februarie – Sf.Varsanufie cel Mare; 

 

Dacă vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a până la 3,5 % din impozitul din 2020, 

o puteţi face completând de la biserică formularul 230 cu datele personale şi o vom depune noi. 

(Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei: www.parohiamartisor.ro la secţiunea: 

Redirecţioneză 3,5% sau Descarcă Formularul 230).  Termen limită de depunere: 25 mai 2021! 

Luni, 1 februarie – Sf.Mc.Trifon s-a născut în satul Lampsac, din provincia Frigia, la sfârșitul secolului al III-lea, 

regiune care astăzi aparține Turciei. Este cinstit pe 1 februarie. Dumnezeu i-a dăruit din copilărie darul vindecării bolnavilor și 

putere asupra demonilor. Pe când avea 17 ani, a scos de sub stăpânirea diavolului pe fiica împăratului roman Gordian. 

După șase zile de post și rugăciune, Sfântul Trifon le-a descoperit păgânilor existența diavolului. La porunca sa, diavolul s-a 

arătat tuturor, în chip de câine negru, având ochii ca de foc. Prin această minune a atras pe mulți păgâni la creștinism. 

Mai târziu, în vremea împăratului persecutor Deciu, Trifon a fost prins și supus la multe chinuri: a fost lovit cu bâtele, a 

fost ars, i s-au bătut cuie în tălpi și dus desculț prin oraș, pe vreme de iarnă. Toate acestea sfântul le-a îndurat cu răbdare. Pentru 

că nu va sluji zeilor, a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. S-a rugat lui Dumnezeu să moară înainte de a fi supus la 

pedeapsă. Astfel, când soldații au ridicat sabia să-i taie capul, sfântul și-a și dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. 

Creștinii au luat trupul Sfântului Trifon, cu intenția de a-l îngropa în Niceea. Însă, sfântul li se va descoperi și le va cere să-l 

ducă trupul în satul natal, Lampsac. Mai târziu, moaștele Sfântului Trifon au fost mutate la Constantinopol și apoi la Roma. 

Deoarece Sf.Trifon este cinstit ca fiind cel care protejează grădinile și livezile împotriva insectelor dăunătoare și a altor 

calamități naturale, el este zugrăvit în icoane purtând în mană o ramură de copac înfrunzită. 

Sf. Trifon este cinstit și ca alungător al duhurilor necurate și tămăduitor al bolilor ; din acest motiv în unele icoane 

sfântul este zugrăvit ținând în mâini o casetă asemănătoare cu cele ale sfinților doctori „fără de arginți”. 

În icoanele rusești Sf. Trifon apare cu un șoim pe braț, amintindu-se astfel de minunea înfăptuită pentru Trifon Patrikeev, 

pe vremea țarului Ivan cel Groaznic. 

          În București, la biserica Cărămidarii de Jos, de la 1 februarie 2003 s-a reuşit a se aduce prin donaţie de la Iaşi un 

fragment din moaștele Sfântului Mucenic Trifon. 

 
Marţi, 2 februarie – Întâmpinarea Domnului  Preasfințitul Teofil al Spaniei şi Portugaliei     https://cuvinteleparintelui.ro/ 

Mă gândesc la situaţia noastră din Biserică. Suntem mulţi care suntem botezaţi în Numele Preasfintei Treimi, am fost 

consacraţi aşadar lui Dumnezeu, am fost dăruiţi lui Dumnezeu cu toţii, şi am promis fiecare, la Taina Sf.Botez, fie personal, fie 

prin naşi că toată viaţa vom sluji lui Dumnezeu, şi totuşi, de atâtea ori ne adunăm la biserică şi slujim Sfânta Liturghie, şi nu 

ştiu câţi dintre noi suntem în stare să simţim prezenţa lui Hristos în Taina Sfintei Împărtăşanii, şi să ne bucurăm de această 

legătură cu El, ori de câte ori ne împărtăşim. Nu ştiu câţi dintre noi trăim realmente această bucurie. Câţi dintre noi am fi în 

stare să spunem, după ce ne-am împărtăşit, ceea ce a spus dreptul Simeon: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, adică 

acum pot să mor; Te-am cunoscut, Te-am întâlnit, mă bucur de Tine, acum pot să mor liniştit, pot să plec liniştit din 

această lume. Noi spunem această rugăciune, în rugăciunile de mulţumire de la Sf.Împărtăşanie, întotdeauna spunem: 

Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, dar nu ştiu dacă o spunem cu înţelegere şi cu simţire. Dacă într-adevăr putem muri 

liniştiţi după fiecare Sf.Împărtăşanie. Dacă nu putem să facem aceasta, dacă nu putem să spunem aceasta din toată inima, 

este un semn că încă nu L-am cunoscut pe Hristos. Şi încă păcatul sălăşluieşte în noi cu putere. Încă ne stăpâneşte păcatul, 

simţurile noastre încă nu sunt tămăduite, încă nu sunt  vindecate, şi de aceea este nevoie de multă stăruinţă, de multă 

rugăciune şi de multă pocăinţă, ca prin pocăinţă, prin lacrimi, să se vindece firea noastră de păcat, să se curăţească de 

întinăciunea păcatului, şi aşa să-L putem vedea pe Hristos, atunci când ne împărtăşim să avem cu adevărat bucuria 

întâlnirii cu El, aşa cum cântăm, de altfel, la fiecare Sf.Liturghie, dar iarăşi, nu ştiu dacă din toată inima: Am văzut Lumina cea 

adevărată, am primit pe Duhul Cel Ceresc, am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne. 

 

 


