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„Şi intrând, trecea Iisus 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 a fost ticălos. De lucrul acesta se cuvine să fim ferm convinşi şi pe acesta trebuie să-l avem mai întâi în vedere, dacă 

ne este vrerea să tălmăcim în adâncime textul evanghelic (Luca 19, 2 şi urm.) unde el este pomenit. Era bogat - asupra 

punctului acestuia se opresc îndeobşte comentatorii, pornind, de altfel de la text. Dar nu aici aflăm esenţa. Nu toţi bogaţii 

sunt răi şi nemilostivi, nu toţi săracii sunt buni şi nepizmaşi. Zaheu era vameş - iată trăsătura principală. 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, nu întrucât era 

bogătaş, ci 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. 

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 ... Fiinţa înzestrată cu darul gândirii şi conştiinţei este liberă şi, 

pentru a-i determina schimbarea, divinitatea însăşi are de înfruntat dreptul de liberă alegere dăruit omului. De data 

aceasta, ea nu porunceşte, scurt, ci numai acţionează pe calea harului îndrumător. 

Este nevoie în lumea morală, din partea divinităţii, de o lucrare energetică mai subtilă şi mai radicală decât în lumea fizică, 

în a slobozeniei decât în a legităţilor. Aşa fiind, Hristos poate face din cel mai din urmă şi mai înrăit întru păcate, un om nou. 

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. 

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 minţii 

voastre; şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi sfinţenia adevărului” (Efes. 4, 22-24). 

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. La orice botez se deschid cerurile, oferind o sfântă şi extraordinară bucurie. Dovadă şi ospeţele care mai 

întotdeauna însoţesc convertirile: în casa lui Matei, în casa lui Zaheu.  

Duhul e foc şi fulger, o dată cu fiecare creştinare ia fiinţă un cer nou şi un pământ nou. Uimirea, bucuria şi 

binecuvântatul tremur al lui Zaheu nu vor fi fost mai puţin intense decât ale lui Adam în ziua a şasea a Facerii, când a deschis 

ochii şi a contemplat zidirea. Prin botez şi metanoie (care e reîmbrăcare în haina curăţiei) se dovedeşte puterea lui Hristos. 

Pruncul creştinat (valabil şi pentru convertitul ulterior la credinţa în Hristos) nu mai este o simplă vieţuitoare, înzestrată 

doar cu însuşiri mintale superioare; el se naşte a doua oară din apă şi Duh, precum i-a spus Domnul lui Nicodim, marcând 

net deosebirea dintre animalitate şi omenire. 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. 

Parintele Nicolae Steinhardt - Din din “Dăruind vei dobândi”, Ed.Mănăstirii Rohia 2006 
 

"Nu întrebuinţa rău ideile, ca să nu fii silit să întrebuinţezi rău şi lucrurile.  

                     Căci de nu păcătuieşte cineva mai întâi cu mintea, nu va păcătui nici cu lucrul.."    (Sf.Maxim Mărturisitorul) 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  21  ianuarie 2018 –  28  ianuarie 2018 

Duminică        21 ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica lui Zaheu vameşul) – Pr.Ticu 

Duminică        21 ianuarie 12 – 12.30 - Depunerea jurământului noilor membri ai Consiliului şi delegarea epitropilor 

Duminică        21 ianuarie 17 – 18 - - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                22 ianuarie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți              23 ianuarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         24 ianuarie 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei  – Pr.Ticu 

Joi                   25 ianuarie  -  

Vineri             26 ianuarie 9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             26 ianuarie 17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă         27 ianuarie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă         27 ianuarie 17 - 19 - - Vecernia duminicii a 33-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică        28 ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Vameşului şi Fariseului) – Pr.Dragoş 

Duminică        28 ianuarie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului  – Pr.Dragoş 

 

Duminică, 21 ianuarie – Sf.Cuv.Maxim Mărturisitorul 

Marţi,       23 ianuarie   – Sf.Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 

Miercuri, 24  ianuarie  – Sf.Cuv.Xenia; 

Joi,          25 ianuarie   – Sf.Ier.Grigorie Teologul şi Sf.Bretanion, ep.Tomisului; 

Sȃmbătă  27 ianuarie   -  Aducerea moaştelor Sf.Ioan Gură de Aur, Sf.Marciana împărăteasa 

 

                                           Să ne rugăm pentru neam cu Părintele Gheorghe Calciu !             https://doxologia.ro 

                                             Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte venim la tine cu pocăinţă şi  

                                            durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru românesc. Ascultă cererea noastră, intră 

Doamne, ca un împărat ceresc în ţara noastră şi în neamul nostru şi-l scapă Iisuse, de uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi 

nevăzuţi. Că prigoneşte vrăjmaşul sufletul neamului românesc şi viaţa lui o calcă în picioare. Făcutu-l-a să locuiască în 

întuneric ca morţii cei din veacuri, şi sufletul lui este mâhnit de moarte. Că l-au trădat cei puşi de Tine să-l conducă şi au uitat 

că Tu ai spus ca cel ce vrea să fie întâiul, să slujească tuturor. Şi ei au ştiut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, 

l-au asuprit şi l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri şi au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta, pe care l-ai dat neamului 

românesc pe veci, l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te slăveşte, Doamne, nu numai cu buzele ci şi cu inima. 

     Adu-Ţi aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii şi monahiile care zilnic se roagă pentru el şi pentru 

rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă suntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toţi ne-am abătut, toţi am făcut nelegiuire, şi 

ierarhii, şi preoţii şi credincioşii. Nu mai este nici unul care să facă dreptate, nu mai este nici unul! Ci încetează Doamne, 

bătaia Ta împotriva poporului românesc. Adu-Ţi aminte, Iisuse, de fraţii noştri care sunt în afara ţării, în exil sau vânduţi 

odată cu teritoriile cedate, şi-i miluieşte pe ei. Reunifică poporul Tău. Repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai 

înainte, iartă-i păcatele săvârşite, apostaziile, răutăţile, îndemnurile la desfrânare, la neiertare şi la răzvrătire împotriva Ta. 

Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfântă, Pururea Fecioara Maria, Puterile Cereşti, pe Sfinţii Tăi Apostoli, pe 

mucenicii neamului nostru şi pe toţi mucenicii, sfinţii şi cuvioşii care au slujit Ţie cu credinţă curată. Adu-Ţi aminte, Stăpâne, 

de toţi cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică şi Neam; adu-Ţi aminte de sângele lor care s-a vărsat şi pune-l pe acesta în 

balanţa iertării noastre. Redă poporului nostru pământul care l-a păzit cu grijă şi credinţă prin veacuri, redă-i bisericile şi 

mânăstirile vândute, redă-i pacea văzduhului şi îmbelşugarea roadelor pământului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creştină 

şi naţională de altădată, conducători buni şi cinstiţi, neasupritori, nemincinoşi şi nelacomi, redă-i arhierei vrednici de Tine, 

Iisuse Mare Arhiereu, preoţi dăruiţi Bisericii şi Neamului, credincioşi misiunii lor, adevăraţi secerători, aşa cum Îi vrei Tu, 

Milostive. Auzi-ne Doamne întru îndurarea Ta! Nu intra Stăpâne la judecată cu robii tăi, ci întoarce-Ţi iar privirea spre noi 

şi ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mântuitoare. Şi trecând prin patimile toate, curăţaţi prin suferinţă, să ajungem şi la 

Sfânta Ta înviere Iisuse slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl şi Duhul Sfânt, acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin! 

    24 Ianuarie  - Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului 
național unitar român și a deschis calea spre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 

Unirea celor două principate a fost un proces care a început în 1848, cȃnd  s-a realizat uniunea vamală 
între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. 

 

                                 21 ianuarie - Sfântul Maxim Mărturisitorul, 580-662, monah, mistic bizantin, autorul unor opere 

importante pentru teologia Bisericii răsăritene. Textele sale mistice au fost incluse în Filocalia. Supranumele de Mărturisitorul 

provine din faptul că nu a cedat insistențelor imperiale de a trece la Monotelism, în ciuda torturilor la care a fost supus. 

Monotelismul învăţa, în mod greşit, că Iisus Hristos are două firi dar o singură voinţă. Acest lucru este în contradicţie 

cu interpretarea ortodoxă a Hristologiei, care propovăduieşte că Hristos are două voinţe (umană şi divină) corespunzător 

celor două firi. 

 

"Să iubim pe tot omul, din suflet; dar să nu ne punem nădejdea în nici unul dintre oameni. Căci câtă vreme ne susţine 

Domnul, ne înconjoară mulţime de prieteni şi toţi vrăjmaşii noştri sunt fără putere. Când însă ne părăseşte Domnul atunci 

ne părăsesc şi toţi prietenii şi vrăjmaşii dobândesc putere împotriva noastră. Dar şi cel ce îndrăzneşte, bizuindu-se pe sine, va 

cădea cu cădere jalnică. Cel ce însă se teme de Domnul iarăşi se va înălţa."         Sf.Maxim Mărturisitorul (+662) 

25 ianuarie – Sf.Bretanion este primul episcop de pe teritoriul ţării noastre. A fost unul dintre ucenicii Sfȃntului Vasile 

cel Mare şi a slujit ca episcop al cetăţii Tomis între anii 360-381.  Cȃnd împaratul arian Valens a ajuns la Tomis, în anul 369, 

pe cȃnd se întorcea dintr-o expediţie împotriva goţilor şi a cerut episcopului Bretanion să intre în comuniune cu arienii şi să 

slujească împreună cu ei. Atunci, Bretanion  a apărat dreapta credinţă şi a vorbit împăratului cu îndrăzneală despre hotărȃrile 

celor 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), ţinut impotriva lui Arie, pe care nu le putea călca. 

 




