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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)                                        

Zaheu era vameş, adică slujitor al ocupantului roman, trădător de neam, colaboraţionist - cum se spune în veacul 

nostru. Se vânduse cotropitorilor ţării sale, îi slujea, se făcuse slugoiul lor. De aceea era şi vrăjmăşit şi dispreţuit, ca vânzător 

şi om de încredere al unei puteri străine şi invadatoare, străduindu-se a-i procura venituri, taxe, biruri prin orice mijloace şi 

punându-se fără preget la dispoziţia ei. Este adevărat că Zaheu, de îndată ce se schimbă, ia hotărâri băneşti: dăruieşte 

jumătate din avere săracilor, declară că va despăgubi împătrit pe cei nedreptăţiţi de el. Dar aceasta din pricină că setea de 

avuţii reprezenta viciul său major – abcesul purulent al unei maladii interne. Pe cale monetară avea, aşadar, să se 

manifeste mai întâi prefacerea prin care trecuse. Tămăduirea operează cu precădere tocmai în locul cel mai sensibilizat 
şi mai infectat. Căci în interval de câteva ceasuri, Zaheu nu numai că se vindecase de patima bănească, ci devenise un alt ins; 

nu pierise numai arghirofilia, se cutremuraseră înseşi profunzimile fiinţei sale.  

Şi aceasta este minunea: dispariţia omului vechi ivirea omului nou. Şi tot aceasta, în general vorbind, este marea şi 

uimitoarea minune a lui Iisus Hristos. Nu vindecarea slăbănogilor, muţilor, surzilor, gârbovilor, leproşilor, orbilor, 

muribunzilor; nu înmulţirea pâinilor, umblatul pe mare, tămăduirea demonizaţilor şi nici chiar învierea morţilor. Minunea cea 

mare şi fără seamăn aceasta este: prefacerea totală a omului, săvârşită atât în vremea cât a trăit El pe pământ cât şi după 

înălţarea Sa la cer, de-a lungul veacurilor, prin şirul practic infinit de mucenici, sfinţi, convertiţi şi transfiguraţi. 

Este metanoia, pe care am numit-o: totala dezintegrare a omului păcătos şi imediata lui metamorfozare în subiect de 

jertfă. Iată cea mai uluitoare minune a Domnului, neîntrecută, care pe toate celelalte le lasă în urmă şi le pune în umbră, oricât 

de cutremurătoare ar fi şi ele. Dar metanoia, pentru cine ştie ce este viaţa şi cunoaşte firea omenească, se arată cu mult deasupra 

frângerii legilor naturale de către Mântuitorul. De data aceasta, ea nu porunceşte, scurt, ci numai acţionează pe calea harului 

îndrumător. Hristos nu este numai bun, milostiv şi smerit cu inima, ci e şi puternic (Luca 5, 24) pentru a vindeca tot soiul 

de boli şi beteşuguri trupeşti, dar lucrările acestea pălesc în faţa marii minuni a prefacerii omului. Ea dă dovadă în chip 

incontestabil şi irezistibil despre atotputernicia şi divinitatea Celui ce o săvârşeşte. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este în 

cuvânt, ci în putere (I Cor. 4, 20). Hristos ne înnoieşte întru totul, ne îmbracă în omul nou, ne face fii ai luminii, ca semn şi 

izvor de naştere: „Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strigă prin poftele 

amăgitoare; şi să vă înnoiţi în duhul vieţii voastre; şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate 

şi sfinţenia adevărului” (Efeseni 4, 22-24). Puterea lui Hristos se vădeşte mai ales prin învierea celor vii, prin trecerea lor de 

la întuneric, robie, deznădejde şi păcătoşenie, la libertate, lumină şi bucurie: „Fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi 

dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat în cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit” 

(Coloseni 3, 9-10). Celui mort în păcate, Domnul îi spune: fii viu; şi-1 răpeşte de sub stăpânirea morţii spre a-l da vieţii, iar celui 

acum viu îi rosteşte: mori vieţii acesteia trecătoare spre a fi viu întru Mine. Prin botez şi prin pocăinţă, Hristos refăureşte făptura 

cea veche, pe omul unei lumi care aparent este aceeaşi, dar care ia cu totul altă înfăţişare şi poartă cu totul alte sensuri pentru cel 

căruia i s-au deschis ochii inimii şi cugetul. Botezul este cu adevărat o sfântă şi înfricoşătoare taină, câtuşi de puţin o simplă 

ceremonie, ci actul care face din cel botezat o altă fiinţă.  

Procesul înnoirii implică atât interiorul celui renăscut cât şi posibilitatea perceperii în alt sens a lumii morale, de parcă s-ar 

ridica văluri, s-ar risipi întunecimi şi s-ar ivi temeiuri nebănuite ale universului. Să mulţumim cu toţii, cu emoţie adâncă şi inimă 

voioasă, că suntem ai lui Hristos, fie de la naştere, fie de mai târziu, cu toţii însă născuţi din duh, născuţi de sus, în numele lui 

Hristos Iisus, pentru vecie.                Părintele Nicolae Steinhardt - Din din “Dăruind vei dobândi”, Editura Mănăstirii Rohia, 2006 
 

Deși criza financiară și economică este în mare parte o judecată imanentă aspră pentru prea multa lăcomie de lucruri materiale 
adunate pe nedrept și prea multă risipă de bani, ea poate fi totuși înŃeleasă și folosită ca o chemare pentru un nou început în viața 
persoanelor și a popoarelor. Astfel, criza economică ne determină să fim mai economi și mai cumpătați, să nu ne punem nădejdea în valorile 
materiale, bani și averi mai mult decât în valorile spirituale ale credinței, dreptății, corectitudinii și solidarității cu cei în nevoi. Să ne rugăm lui 
Dumnezeu Cel Milostiv să ne ajute să fim milostivi și darnici, să arătăm celor din jur iubire milostivă, prin cuvântul bun și fapta bună, spre 
slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin! 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  –  www.crestinortodox.ro/Predica la Duminica a 32-a după Rusalii 



 
 

Programul săptămânii 25 ianuarie 2015 – 1 februarie 2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       25  ianuarie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica lui Zaheu )  –  Pr.Dragoș 
Duminică       25  ianuarie   17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheza –  Pr.Dragoș 
Luni               26  ianuarie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Dragoș 
Marţi              27  ianuarie  - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri        28  ianuarie  9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei –  Pr.Dragoș 
Joi                  29 ianuarie 17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Trei Ierarhi și Litia 
Vineri             30  ianuarie 9 - 11 -  Sf. Liturghie (Sf.Trei Ierarhi)  –  Pr.Dragoș 
Vineri             30  ianuarie 17 - 18 - Slujba acatistului –  Pr.Dragoș 
Sâmbătă        31  ianuarie 8 - 11 - Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi –  Pr.Dragoș 
Sâmbătă        31  ianuarie 17 - 18 - Vecernia duminicii a 33-a după Rusalii – Pr.Ticu 
Duminică       01  februarie  8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica vameșului și a fariseului )  –  Pr.Ticu 
Duminică       01 februarie  17  - 18 -  Vecernia Ȋntâmpinării Domnului –  Pr.Ticu 

Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale  s-a stabilit contribuţia serviciilor religioase în anul 2015. 
                                               Contribuţia anuală : 50 lei / familie. 

28 ianuarie - Sf.Efrem Sirul  (306 – 373) - "Astfel, este înfrânarea limbii: A nu vorbi cuvinte multe şi 

deşarte, a ţine limba şi a nu grăi de rău, a nu ocărî, a nu blestema, a nu vorbi cele ce nu se cuvin, a ţine 

limba şi a nu cleveti, a nu prihăni pe fratele, a nu descoperi taine, a nu cugeta cele ce nu sunt ale sale."         

28 ianuarie - Sf.Isaac Sirul (640 – 700) - "Nu există păcat de neiertat în afară de păcatul nepocăit"        

                      30 ianuarie – Sf.Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur  
                    Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care îi  
                 prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care este mai mare: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul sau  
                 Sf. Ioan Gură de Aur. După câţiva ani de la declanșarea neîntelegerilor, cei trei sfinţi au început să i se arate  
                 aievea, unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sf. Ioan Mauropous. In cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie,  
                 fericitului i-au apărut cei trei sfinţi împreună. Cuvintele pe care cei trei ierarhi i le-au adresat Sfântului Ioan  
                 Mauropous ne arată modul în care sfinţii conlucrează - cu Dumnezeu și între ei -, așa cum și noi trebuie să ne 

unim, în cuvânt și în lucrare: "După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la 

timpul său, îndemnati de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am 
învăţat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește, 

celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă și după moarte, a fost să împăcăm 

pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Impreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și 

înștiinţează cu aceasta pe creștini, că noi în faţa lui Dumnezeu, una suntem."In urma acestei vedenii, Sf.Ioan a ales ziua de 30 
ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel și disputele din capitală, lumea unindu-se în sărbătorirea 
împreuna a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie Teologul și a Sfântului Ioan Gură de Aur. 
       Pentru a le recunoaște valoarea teologică,  prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 
1936, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituţiilor de învăţămant teologic ortodox din întreaga lume.                                                                                                            

NB.           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. 

29 ianuarie - Sf.Ignatie Teoforul(35 – 107) - a suferit martiriul în timpul împăratului Traian. 
     "Sârguiți-vă dar să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când 

vă adunați des, sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul 
lor. Nimic nu este mai bun ca pacea, în care încetează orice război al celor cerești și pământești."   

Sf.Trei Ierarhi: *"Sunt două însușiri de căpetenie ale iubirii: mâhnirea și teama pentru cele care-l pot vătăma pe cel iubit, 

și bucuria și râvna pentru folosul lui."                                                                                                 Sf.Vasile cel Mare  (+ 379) 
                           *"Cel mai bogat om, este cel care se mulțumește cu ce are."                                   Sf.Grigorie Teologul (+ 390) 
                           *„Nimic nu e mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică mulţumire lui Dumnezeu”  Sf.Ioan Gură de Aur  (+ 407) 

Anunţ și îndemn ! - Ȋn fiecare sâmbătă, la orele 11.00, părintele Diacon Mugurel Crăciun face 
întâlniri cu tinerii în biserică, în scopul cunoașterii între ei a tinerilor din parohie, a problemelor lor și 
căutarea de soluţii, precum și antrenarea în jocuri și activităţi specifice vârstei lor. Vă așteptăm !  
                  Pentru detalii sunaţi la 0745 752 202 – Diacon Mugurel Crăciun 

 




