
nou, înviat la o viaţă nouă. O schimbare 
de temelie s-a făcut în casa şi viaţa lui 
Zaheu după ce a intrat Mântuitorul în 
casa lui. Zaheu va rămâne până la 
sfârşitul veacurilor o pildă grăitoare 
despre ce înseamnă a-L primi cu ade-
vărat pe Iisus Mântuitorul şi Evanghelia 
Lui. A crede cu adevărat înseamnă o 
schimbare din temelie a vieţii. A-L 
primi cu adevărat pe Domnul înseamnă 
un început de viaţă nouă, un hotar de 

Zaheu, pildă pentru schimbarea  
din temelii a vieţii

viaţă nouă. Schimbarea lui Zaheu din 
Ierihon, schimbarea lui Saul pe drumul 
Damascului,... schimbarea tuturor 
păcătoşilor care s-au apropiat de 
Domnul şi L-au primit pe El ne spune 
că aşa trebuie să se schimbe şi viaţa 
noastră. O schimbare din temelie 
trebuie să se facă în viaţa noastră după 
ce L-am aflat şi L-am primit cu adevărat 
pe Iisus Mântuitorul. Amin! ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 32-a După Rusalii  
(a lui Zaheu)
sf. ap. TimoTei;  

sf. cuv. mc. anasTasie peRsul

Ce frumoasă şi plină de învăţătură  
este evanghelia lui Zaheu! Să cercetăm  
în primul rând înţelesul ei. Să cercetăm 

viaţa lui Zaheu, căci în jurul lui se învârte 
înţelesul Evangheliei. În trei stări  

ni-l arată Sfânta Evanghelie pe Zaheu.

1) Întâia ni-l arată ca pe un om putred 
de bogat şi de păcătos.

2) A doua ni-l arată suindu-se într-un 
dud ca să-L vadă pe Iisus.

3) A treia ni-l arată primindu-L pe Iisus 
în casa lui.

Învăţătura Evangheliei din această 
Duminică nu stă numai în aceea că 
lisus a intrat în casa lui Zaheu 

păcătosul, ci mai ales stă în aceea că 
Zaheu s-a schimbat cu totul după ce a 
intrat Iisus în casa lui. În casa de la Ierihon 
s-a petrecut o minune: când a plecat Zaheu 
de acasă, era un lacom ce tremura după 
câştiguri, după bani şi după înşelăciuni, şi 
auziţi-l ce zice după ce Iisus a intrat în 
casa lui: „Iată, Doamne, jumătate din 
avuţia mea o dau săracilor”...

Zaheu cel întors acasă cu Iisus era un 
altul. Zaheu cel plecat de acasă murise. 
Zaheu cel întors acasă era un Zaheu 

✚ Pe judecătorii omeneşti poţi să-i 
înşeli sau să le cumperi cinstea. Dar la 
Judecătorul ceresc, acestea nu au trecere. 
Legile omeneşti le poţi încălca, şi să scapi 
de judecată, făcând în aşa fel încât să 
pară că le respecţi. Dar cu legea cerească 
aşa ceva nu poţi face, pentru că Domnul 
vede faptele tale. Iar mai devreme sau 
mai târziu, vei da socoteală dinaintea 
Aceluia Care stă lângă cei nedreptăţiţi şi 
îi apără pe cei care nu se pot apăra 
singuri.

✚ Aşadar, dacă îi cunoşti pe cei 
nedreptăţiţi, dă-le înapoi ce ai luat de la 
ei, sau dă-le mai mult decât ai luat, aşa 

cum a făcut Zaheu, vameşul din 
Evanghelie. Iar dacă nu îi cunoşti, dă ceea 
ce ai câştigat pe nedrept săracilor. Astfel, 
vei scăpa de nenorocirile care îţi bat la 
uşă. Dacă dai înapoi numai ce ai răpit, nu 
ai nici un câştig. Grăitoare este pilda lui 
Zaheu, pe care l-am pomenit mai înainte. 
Numai atunci când acest vameş a făgăduit: 
„Jumătate din averea mea, Doamne, o 
dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe 
cineva cu ceva, întorc împătrit”, Domnul 
l-a încredinţat: „Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia” (Luca, 19, 8-9).

✚ Noi facem dimpotrivă: răpim 
nenumărate lucruri şi dăm puţine, 

gândind că suntem iertaţi cu acestea de 
nedreptatea noastră şi că, astfel, Îl 
îmbunăm pe Dumnezeu. Dar iată: Cain, 
care a adus lui Dumnezeu jertfă din ce 
avea mai rău în cămara sa, fără să 
nedreptăţească pe nimeni, a fost pedepsit 
foarte aspru. Atunci cât vom fi pedepsiţi 
noi, care dăm din averea noastră săracului, 
adică lui Hristos, doar câteva firimituri? 
De ce îl jigneşti pe Domnul, dându-I doar 
câteva firimituri? Hristos nu ar primi 
asemenea mâncare, chiar de ar muri de 
foame. Mai bine este să nu-I dai nimic, 
decât să-i dai cele ce aparţin altora. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur

Lăcomia şi pocăinţa



Îndemn pentru tineri

Poporul nostru crede că Sfânta Evanghelie trebuie să stea 
îmbrăcată în aur pe Sfânta Masă, în Sfântul Altar, şi numai 
preotul este slobod să citească din ea. Această judecată 

trebuie îndreptată. Învăţăturile Mântuitorului şi ale Sfinţilor 
Apostoli se află scrise într-o carte ce se numeşte „Noul Testament”. 
Această carte trebuie citită de toţi cei care ştiu citi. Nu este pe 
pământ o carte mai cu putere decât Noul Testament. Şi totuşi, sunt 
atât de puţini acei creştini care au această carte şi se adapă cu 
sufletul însetat din puterea ei! Este un mare dar să poţi citi şi tâlcui 
cuvântul lui Dumnezeu în orice vreme şi oriunde te-ai afla. Este 
un mare ajutor sufletesc ca omul să poată citi şi acasă Evanghelia 
ce o aude la biserică, să judece el însuşi asupra ei şi să se adâncească 
în ea. E un mare ajutor acest lucru şi în cazurile de neputinţă, când 
omul nu poate merge la biserică, să asculte Sfânta Evanghelie. Este 
un mare ajutor pentru sufletul nostru să ascultăm şi la Radio 
Trinitas cuvântul lui Dumnezeu, urmărind la vremea cuvenită, 
când nu putem veni la biserică, slujbele religioase transmise.

Pentru tâlcuirile Noului Testament, biserica noastră organizează 
în fiecare marţi la ora 19 întâlnirea cu tinerii. Îi îndemnăm pe toţi 
tinerii să participe de fiecare dată pentru a pătrunde înţelesul duhului 
Sfintei Scripturi. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 reprezintă 
primul pas pe calea înfăptuirii Statului 

naţional român unitar. „Mica Unire” a fost 
rodul acţiunii intelectualilor paşoptişti  

şi a maselor populare mobilizate de aceştia  
prin ideile stipulate în programele Revoluţiei  

de la 1848. Nicolae Bălcescu, după înfrângerea 
Revoluţiei române de la 1848 – 1849, preciza 

că obiectivul viitoarei revoluţii este unitatea 
naţională. Revoluţionarii exilaţi în capitalele 

Europei: Paris, Berlin, Londra, Viena,  
au desfăşurat o activitate neobosită  

de a atrage de partea măreţei cauze a românilor 
- unitatea naţională - opinia publică, 

personalităţile politice şi culturale  
din ţările respective.

Revista „România viitoare” de la 
Paris a fost vocea intelectualilor ro-
mâni pentru rezolvarea „chestiunii 

româneşti”, reuşindu-se atragerea de partea 
acestui ţel a împăratului Franţei, Ludovic 
Napoleon, a oamenilor de cultură: Edgar 
Quinet, Henry Desprez, Julles Michelet. În 
Ţările Române Partida Naţională a dus o 
muncă neobosită de conştientizare a româ-
nilor de importanţa unirii.

Unirea Valahiei cu Moldova a fost 
posibilă într-un moment politic internaţional 
favorabil, Războiul Crimeii 1853-1856, 
încheiat prin înfrângerea Rusiei de Franţa 
şi Anglia care au sprijinit Imperiul Otoman. 
Pacea de la Paris din 1856 a fost prilejul în 
care s-a pus în discuţie şi „chestiune 
românească” - unirea celor două principate. 
S-a hotărât să fie consultat poporul prin 
Divanurile ad-hoc (în care pentru prima 
oară au fost reprezentaţi şi ţăranii). Acestea 
au hotărât unirea celor două ţări şi prinţi 
străini. Convenţia de la Paris, 1858, sta-
bileşte o unire formală: Principatele Unite 
ale Valahiei şi Moldovei cu doi domni, două 
guverne, două adunări obşteşti (implicit 
două capitale), armată comună şi o Comisie 

24 ianuarie - sărbătoarea naţională  
a unirii principatelor române de la 1859

centrală cu sediul la Focşani care avea ca 
scop realizarea de legi comune pentru 
ambele ţări. Alegerile pentru domnul 
Principatelor Unite face ca în 5 ianuarie la 
Iaşi să fie desemnat colonelul Alexandru I. 
Cuza şi în 24 ianuarie 1859 este ales tot el 
şi la Bucureşti, politicienii vremii ex-
ploatând inteligent faptul că în Convenţie 
nu se interzicea acest fapt.

Domnul ales este recunoscut de majoritatea 
puterilor europene, chiar şi Turcia făcând 
acest lucru în 1861. Un an mai târziu se va 
constitui primul parlament şi guvern unic 
condus de Barbu Catargiu. Domnia lui Cuza, 
1859-1866, a fost perioada în care s-au făcut 
primii paşi pentru modernizarea statului 
român. După 1866 prinţul şi viitorul rege 
Carol I va accelera şi va consolida prin ample 
reforme modernizarea României. Se va 
instaura regimul monarhiei constituţionale. 
Independenţa ţării obţinută prin jertfe în 

1877-1878 este o altă etapă în realizarea şi 
desăvârşirea Statului Naţional Unitar 
Român.

24 ianuarie 1859 rămâne o importantă 
bornă în istoria poporului român, săr-
bătorirea ei constituind nu numai un 
moment de recunoştinţă faţă de cei ce au 
realizat această măreaţă faptă, ci şi un 
angajament de a apăra şi promova ro-
mânismul, identitatea naţională, unitatea 
românilor şi integritatea statală.

Să nu uităm că şi în acest eveniment 
Biserica Ortodoxă a fost implicată alături de 
unionişti, deşi în 1863, domnitorul Cuza, 
prin Legea secularizării averilor mănăstireşti 
va afecta negativ desfăşurarea vieţii bi-
sericeşti. Se cuvine deci să preţuim gloriosul 
trecut istoric, să evaluăm eveni-mentele, să 
tragem învăţămintele necesare pentru ca 
ţara să meargă înainte. ❖

Prof. Clement Gavrilă -Sălăuţa



sfinţirea icoanei maicii domnului

Cuviosul Efrem Sirul, sfântul lacrimilor

ProgramuL biSEriCii ŞErban Vodă În PErioada 22 - 29 ianuariE 2017
Ziua ora SLuJbE/activităţi
Duminică 22 ianuarie  0800-1200 Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 25 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 27 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 28 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 29 ianuarie  0800-1200 Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei) – Utrenia, Sf. Liturghie

Pe 31 ianuarie 2017 se  
împlineşte un an de la sfinţirea  

icoanei Maicii Domnului Axioniţa  
de la biserica Şerban Vodă.

Dacă rememorăm acea duminică 
din anul 2016, pentru că vremea 
a fost primăvăratică, caldă şi 

însorită, ne aducem aminte că au avut 
bucuria să participe la slujba de sfinţire 
mulţi enoriaşi, biserica fiind plină. După 
Sfânta Liturghie, toţi preoţii s-au adunat 
lângă icoana Maicii Domnului şi au 
săvârşit slujba de sfinţire a ei.

Nepreţuit odor al bisericii noastre, 
icoana Maicii Domnului este o copie a 
icoanei de la biserica din Grădina 
Ghetsimani, acolo unde se află 
mormântul Maicii Domnului. Cei care 
au ajuns la Ierusalim, cunosc bine 
biserica mormântului Maicii Domnului. 
Ai impresia că intri în catacombe, căci 
cobori 48 de trepte pentru a ajunge în 
bisericuţa propriu-zisă. Zeci de candele 
te întâmpină aici. Aici slujesc în 
principal ortodocşii, şi au ca Sfânt Altar 
chiar mormântul Maicii Domnului. În 
spatele mormântului se află icoana 
Maicii Domnului Ierusalimitissa, 
despre care se ştie că a făcut multe 
minuni. Preoţii bisericii povestesc 
pelerinilor că, în anul 1947, când în 
Ierusalim au avut loc mari inundaţii, 
apa a pătruns în biserică, iar icoana s-a 

ridicat singură de pe soclul ei deasupra 
apei, şi nu a fost afectată. La fel s-a 
întâmplat şi în decembrie 1999.

Maica Domnului are grijă de toţi cei 
care o chemă cu îndrăzneală în nevoi, şi 
ştim că la icoana sa din biserica noastră 

se rostesc multe rugăciuni, dar şi 
mulţumiri, căci Maica Domnului, Ocro-
titoarea parohiei noastre şi a fiecăruia 
dintre noi, ne dăruieşte de multe ori 
ajutorul ei grabnic atunci când avem 
nevoie. ❖

Sfântul Efrem Sirul era din 
Mesopotamia, născut la Nisibe, 
în jurul anului 306, sirian de 

neam şi din părinţi creştini. Astăzi, 
localitatea natală a sfântului se numeşte 
Nusaybin şi este aşezată în provincia 
turcească Mardin, aproape de graniţa 
cu Siria. În acea vreme se vorbea limba 
aramaică acolo, pe care a vorbit-o şi 
Iisus Hristos.

Cuviosul a făcut şcoala la Nisibe, iar 
după ce perşii au ocupat cetatea, în anul 
360, s-a mutat la Edesa, care era sub 
stăpânire romană. Acolo i s-a încredinţat 
noua şcoală teologică siriacă.

Tradiţia spune că, în calitate de 
diacon, ar fi participat la Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea şi că a fost 
hirotonit preot de Sfântul Vasile cel 

Mare. Fericitul Efrem a fost un poet 
inspirat, un cuvântător înflăcărat, un 
aspru nevoitor şi un om de rugăciune 
iubitor de viaţă duhovnicească. Prin 
imnele şi poemele lui, el urmărea 
întărirea dreptei credinţe în cei care le 
auzeau, căci erau cântate sau citite în 
biserici. Pentru acestea el a fost 
supranumit „harfa Duhului Sfânt”. Părţi 
din scrierile Sfântului Efrem se mai 
păstrează şi astăzi în rugăciunile de la 
slujbe. Una dintre acestea este rugăciunea 
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele”, rostită 
în timpul Postului Mare. Astfel, scriind 
multe cărţi şi pe mulţi învăţându-i, 
Sfântul Efrem s-a mutat către Domnul la 
data de 9 iunie 373, în localitatea Edessa. 
Cuviosul Efrem este pomenit de Biserica 
Ortodoxă în ziua de 28 ianuarie. ❖
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Ştim ce trebuie să facem în biserică? (iii)

despre telefonul mobil şi convorbirea cu dumneZeu
Anul trecut începusem în paginile ziarului 

nostru duminical o serie de articole  
pe care le-am intitulat, - fără a ne gândi 
despre cât de multe lucruri putem vorbi 

sub acest titlu -, „Ştim ce trebuie să facem 
în biserică?”. Era de fapt o întrebare 

adresată tuturor dacă ştim  
cum să ne comportăm în biserică,  

dacă ştim să respectăm canoanele 
Bisericii, dacă avem evlavie şi aducem 

cinstire sfântului lăcaş în care ne aflăm.  
Şi dacă ne rugăm, cu smerenie şi discreţie 

în acest loc, care este o părticică de rai  
pe pământ, în care se impun,  

de fapt, multe alte reguli  
decât cele strict lumeşti.

Ne rugăm la Dumnezeu  
sau la telefon?

Mi-am reamintit azi o în-
tâmplare petrecută în toamna 
anului trecut în timpul Sfintei 

Liturghii de dumnică dimineaţă din 
biserica Şerban Vodă. Apoi ne-am 
gândit că nu este în van să scriem un 
articol despre folosirea telefoanelor 
mobile în biserică.

Totul a pornit de la un tată şi copila sa 
de câţiva anişori, care se aflau chiar în 
faţa uşii din dreapta altarului, lângă trepte. 
Nimic neobişnuit până aici. Copila încerca 
să-şi facă de lucru, să se joace. Cuminte, 
nu făcea zgomot. Din când în când, tatăl 
mai conversa cu ea. Se auzeau frânturi din 
discuţie, mai ales cuvintele tatălui, aproape 
deloc ale fetiţei. Dar la un moment dat, 
chiar atunci când din Sfântul Altar se 
auzea „Luaţi, mâncaţi...”, tatăl scoate 
mobilul din buzunar şi începe să se uite pe 
el. Se vedea cum rulează ceva, poate 
mailul, poate facebook-ul sau orice altceva 
unde postările succesive erau vizualizate 
de tatăl, care, desigur, venise împreună cu 
fetiţa lui să participe la slujbă. Când preoţii 
în altar îngenuncheau şi cereau cu evlavie 
pogorârea Duhului Sfânt peste cinstitele 
daruri, când mâini se ridicau spre cer în 
smerită rugăciune, tatăl nu-şi ridica ochii 
din telefon. Era una cu telefonul, ignorând 
orice se întâmpla în jurul lui. Ai fi zis că 
nu se mai ruga la Dumnezeu, Maica 
Domnului şi sfinţi. Se ruga la telefon...

Iată cum nu mai pricepem nici rostul 
lucrurilor, nici faptul că noi trebuie să le 
folosim pe ele şi nu ele pe noi şi nici relaţia 
firească pe care trebuie să o avem în 
rugăciune. În convorbirea cu Dumnezeu. 

Ce rugăciune poate fi aceea când noi ne 
luăm de la sine putere o pauză de la slujbă 
şi ne mai uităm puţin să vedem cine ne-a 

mai apelat, cine ce a mai postat... Iar pe 
copii ce-i putem învăţa? În nici un caz 
rugăciunea. Îi învăţăm că putem face 
orice, ca să treacă timpul, cât suntem în 
biserică!

Dacă telefonul sună
Odată cu intrarea în biserică, ne 

asigurăm că am închis telefonul sau l-am 
pus pe silenţios. De multe ori persoanele 
mai în vârstă, care nu ştiu foarte bine să 
mânuiască telefoanele, nu cunosc toate 
facilităţile pe care le au aceste aparate, 
şi-şi lasă mobilul deschis, uneori în 
aşteptarea unui apel. Şi de multe ori 
telefonul chiar sună. Aşa se face că 
persoanele respective răspund cu 
nonşalanţă la telefon, de multe ori destul 
de greu, căci trebuie să scoată telefonul 
din geantă sau din buzunarul interior al 
hainei, iar acest lucru ia timp. Timp în 
care slujba şi telefonul se aud concomitent, 
ochii tuturor sunt pe mobil, iar rugăciunea 
rămâne suspendată. Uneori persoana iese 
din biserică, dar însoţindu-şi ultimii paşi 
cu convorbirea care se poartă la un nivel 
sonor destul de ridicat.

Când intrăm în biserică,  
vorbim doar cu Dumnezeu

Aşadar, intrând în biserică, lăsăm 
lumea, grijile şi preocupările ei la uşa 
bisericii. Închidem telefonul mobil, îl 
punem pe silenţios sau, eventual, pe 
vibraţie. Dacă acesta sună, şi este absolut 

necesar să vorbim la telefon, nu răspundem 
în biserică. Ieşim discret afară, şi iniţiem 
noi un apel către cel cu care trebuie urgent 
să vorbim. Dacă ştim că ne va căuta cineva 
şi trebuie să răspundem imediat, vom sta 
afară şi vom aştepta acolo un eventual 
apel. Dar şi în curte, fiind şi alţi credincioşi 
la slujbă, vom vorbi cât mai încet, ne vom 
retrage într-un loc mai izolat pentru a 
continua discuţia fără a aduce multă 
tulburare în jur. 

Dacă totuşi aşteptăm un apel sau un 
mesaj de la cineva, ne putem uita discret 
în telefon, doar atât cât să primim in-
formaţia. Dar aceste ultimele sfaturi sunt 
excepţia care confirmă regula: aceea de a 
lăsa lumea şi telefonul deoparte atunci 
când intrăm în biserică, când ne rugăm, 
când ne închinăm. Altminteri, mintea 
noastră va fi şi mai împrăştiată, iar 
momentele de adâncă rugăciune şi evlavie, 
pe cale de dispariţie.

În fotografie sau film nu putem  
să-i „prindem” pe sfinţi

Un alt obicei care s-a împământenit şi 
pare firesc, este acela a fotografia sau a 
filma în timpul slujbei. Mai ales la slujbele 
arhiereşti, dar nu numai. Şi nu vorbesc de 
cei care au datoria de a înregistra imaginile 
sau predicile ce se pun mai apoi pe site-ul 
parohiei, ci de creştinii ce vin la slujbă. Iar 
această vânătoare de imagini, sunete şi 
mişcare reprezintă de fapt o desacralizare 
a slujbei, a rugăciunii, a Sfintelor Taine ce 
au loc în biserică. Căci slujbele şi ru-
găciunile nu sunt spectacol, ci trăire în şi 
cu Dumnezeu.

Metanierul ca telefon mobil
În încheiere vă oferim un text, preluat 

de pe doxologia.ro, în care aflăm cum să 
ne ferim de sclavia telefonului mobil şi să 
nu pierdem legătura cu Dumnezeu: «Cu 
ajutorul telefoanelor vorbim cu oamenii. 
Dar cu Dumnezeu cum vorbim? Un 
călugăr mi-a spus odată că şi el are un 
telefon mobil cu multe caracteristici, şi 
mai apoi mi-a arătat şiragul său de mătănii 
care era foarte uzat. „Cu asta”, m-a asi-
gurat el, „vorbesc tot timpul cu Dumnezeu! 
Telefonul mobil are taste, dar eu folosesc 
nodurile pentru a cere milă de la Dum-
nezeu; acest telefon trebuie să fie folosit 
continuu, mai ales la vârsta noastră când 
tentaţiile sunt multe şi mulţi oameni s-au 
îndepărtat de Dumnezeu, întrucât suntem 
absorbiţi de grijile noastre cele lumeşti.” 
Fericiţi sunt cei ce nu au fost captivaţi de 
tehnologia contemporană şi pot să 
comunice deschis cu Dumnezeu prin 
rugăciune arzătoare, cu mintea nedistrasă 
de griji lumeşti.». ❖


