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BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 337, 22 – 28 FEBRUARIE 2021 

Cugetări creștine 
 

    „Așadar, răul nu este de a fi pedepsit cel păcătos, ci de a nu fi 
pedepsit când păcătuiește, după cum nu poate fi rău de a vindeca 
pe cel bolnav, ci de a-l părăsit nevindecat.” (Sf. Ioan Gură de 
Aur ‒ Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol 
Pavel, omilia IX) 
 

Anunţuri 
 

     Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7 iulie 2014 ‒ 
11 noiembrie 2017 la bunul mers al lucrărilor de construcţie 
la lăcaşul de închinare aflat sub ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. 
Între 25 august ‒ 25 noiembrie 2020 s-au realizat 150 mp. de 
pictură. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după 
posibilităţi, la împodobirea bisericii parohiale!  

   Programul poate suferi modificări datorită unor situaţii neprevăzute  

Luni,  Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
22 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Marți, Ora   6.30: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
23 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
24 II 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
25 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
26 II 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
27 II 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
28 II 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
A XXXIV-A DUPĂ RUSALII ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ÎNTOARCERII ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
FIULUI RISIPITOR) ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, miercuri, 17 februarie 2021 
 

Toate pădurile și luncile sunt ale mele!                                             
       

      A trăi înseamnă să nu fii mâhnit, să nu judeci pe nimeni, să nu superi pe nimeni şi 

cu toţi să fii respectuos. 

      Pentru mireni, rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint, iar pentru călugări – 

iubirea de sine. Tristeţea vine din îngâmfare şi de la diavol. Vine din îngâmfare când 

nu ni se face voia, când ceilalţi nu vorbesc despre noi aşa cum am vrea şi, de 

asemenea, vine din râvna de a depune eforturi peste puterile noastre. Omul e ca un 

gândac: când e cald ziua şi e soare el zboară, se mândreşte şi bâzâie:  

       ‒ Toate pădurile şi luncile sunt ale mele! Toate luncile sunt ale mele, toate 

pădurile sunt ale mele! 

      Iar când soarele dispare, când vine frigul şi bate vântul, gândacul îşi pierde 

îndrăzneala, se lipeşte de o frunzuliţă şi zice:  

       ‒ Nu mă împinge jos! 

      Neliniştea sufletească este simptomul mândriei ascunse şi demonstrează lipsa de 

experienţă şi de pricepere a omului. 

      Dacă cineva este neputincios cu trupul, dar a făcut multe păcate, acela să pornească 

pe drumul smereniei. 

      Înţelepciunea duhovnicească se câştigă prin smerenie, frică de Dumnezeu, 

menţinerea conştiinţei curate şi a răbdării în necazuri. 

      Casa sufletului este răbdarea, hrana sufletului este smerenia. Când în casă nu se 

găseşte hrană, atunci sufletul iese afară, adică din răbdare. Pe vechii creştini, vrăjmaşul 

îi ispitea prin chinuri, iar pe cei de azi – prin boli şi gânduri. 

      Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii (Matei 10,16). Şarpele, când trebuie să-şi schimbe 

vechea piele cu cea nouă, caută un loc îngust şi ferit de ochii lumii, care i se pare 

potrivit şi astfel îşi lasă pielea dinainte. Aşa şi omul, care doreşte să-şi scoată 

şubrezeala (omul vechi) trebuie să meargă pe calea îngustă a împlinirii poruncilor 

Evangheliei. 

      Domnul, în Grădina Ghetsimani, a plâns pentru că ştia că nu mulţi se vor folosi de 

suferinţele Lui de pe cruce, ci mulţi prin rea voinţă se abat de la mântuire. Dacă cineva 

nădăjduieşte să ajungă acolo unde e Sfânta Treime, acela să se străduiască să nu piardă 

din vedere pe Hristos întrupat. Cei care ating despătimirea vor fi acolo unde e Sfânta 

Treime, iar cei care obţin iertarea păcatelor se învrednicesc să locuiască înlăuntrul 

grădinii Raiului şi contemplă chipul lui Hristos.      

      (Extras din Patericul de la Optina – Starețul Ambrozie)  
                                 

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica a XXXIV-a după Rusalii 
(A întoarcerii fiului risipitor)  

 

La Liturghie Evanghelia după Luca XV, 11-32: 
 

      Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre 

ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărţit 

averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o 

ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind  îndesfrânări. Şi, după ce a 

cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. 

Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la 

ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe 

care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi 

argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându

-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; 

Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, 

ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i 

s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis 

fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 

tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l 

îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi, aduceţi 

viţelul cel îngrăşat, înjunghiaţi-l ca, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu 

mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul 

cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi 

jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă 

acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel 

îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl 

lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc 

şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă 

veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat 

averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a 

zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să 

ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut 

era şi s-a aflat. 

 

 
  


