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SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE CARNE 

 

BULETIN PAROHIAL HRISOSTOMUL  
Nr. 338, 1 – 7 MARTIE 2021 

Cugetări creștine 
 

    „Când lucrează Dumnezeu ceva, nu încerca, iubite, să 
cercetezi cu mintea ta omenească cele făcute de El! Faptele Lui 
depășesc înțelegerea noastră, iar mintea omenească nicând nu va 
putea să le cuprindă sau să înțeleagă pricina celor create de 
El.” (Sf. Ioan Gură de Aur ‒ Omilii la Facere, omilia XXV, 
IV) 
 

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 
1 III 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 
2 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Miercuri,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
3 III 2021 Ora 17.00: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 17.30: Taina Sfântului Maslu 
Joi,  Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
4 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Vineri, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
5 III 2021 Ora 18.00: Rugăciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
Sâmbătă, Ora   8.00: Rugăciunile dimineții  
6 III 2021 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gură de Aur  
 Ora 18.00: Vecernia mare  
DUMINICA,  ORA   7.15: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 
7 III 2021, ORA   7.45: UTRENIA   
LĂSATULUI SEC DE CARNE ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GURĂ DE AUR 
(A ÎNFRICOȘĂTOAREI ORA 14.30: ACATISTUL SF. IOAN GURĂ DE AUR 
JUDECĂȚI) ORA 15.00: VECERNIA 



 

Comoara înţelepciunii                                                                                         
 

preluată din marturieathonita.ro, sâmbătă, 20 februarie 2021 
 

Giuvaergiul și pietrele prețioase                                          
       

       Fericitul Avvă Zosima povestea: 

       „Odată, un giuvaergiu, luând cu sine pietre de preț și mărgăritare, s-a suit împreună 

cu ajutoarele sale într-o corabie ca să plece la negustorie. S-a întâmplat însă, din 

iconomia lui Dumnezeu, să aibă mare dragoste față de un corăbier mai tânăr, care îi 

slujea, și se odihnea cu el, și mânca din același blid cu dânsul. Într-una din zile, tânărul 

acela a auzit cum corăbierii își șoptesc și se sfătuiesc între ei să-l arunce pe giuvaergiu 

în mare, ca să-i ia pietrele prețioase. Tânărul, foarte posomorât, s-a dus la acela pentru a

-i sluji ca de obicei. 

        Giuvaergiul i-a zis: 

        – Ce ești așa posomorât astăzi? 

        Acela, ascunzându-se de el, i-a răspuns: 

        – Nu sunt posomorât. 

        Giuvaergiul l-a întrebat din nou: 

        – Spune-mi drept, ce-i cu tine? 

        Atunci, tânărul a izbucnit în plâns și i-a zis: 

        – Corăbierii au uneltit împotriva ta cutare și cutare lucru. 

        Acela l-a întrebat: 

        – Ești încredințat că așa stau lucrurile? 

       Tânărul a răspuns: 

        – Cu adevărat, așa s-au înțeles între ei. 

        Atunci, giuvaergiul și-a chemat ajutoarele și le-a zis: 

        – Tot ce vă voi spune, să faceți repede. 

        A așternut o pânză și, întinzând pe ea toate pietrele, a grăit așa: 

        – Pentru asta mă necăjesc eu luptându-mă cu marea? În curând voi pieri fără să iau 

cu mine nimic din această lume. 

       Și le-a poruncit ajutoarelor: 

        – Aruncați totul în mare! 

       Toate au pierit în mare, iar corăbierii au încremenit de uimire și așa s-au stricat 

toate planurile lor.” 

        Și a zis fericitul Avvă: „Băgați de seamă: cum s-a pornit în el gândul, îndată s-a 

făcut filosof în cuvânt și-n faptă – și toate astea ca să dobândească această puțină viață. 

Și bine a făcut. El se gândea: «Dacă o să mor, care mi-e folosul de la toate aceste 

pietre?» Iar noi nici măcar o mică pagubă nu putem răbda pentru poruncile lui Hristos.”      
                                 

 
 
 

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Duminica lăsatului sec de carne  
(A Înfricoşătoarei judecăţi)  

 

La Liturghie Evanghelia după Matei XXV, 31-46: 
 

      Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi 

sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor 

aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, 

precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, 

iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: 

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită 

vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să 

mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 

primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; 

în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci, drepţii Îi vor răspunde, 

zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau 

însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am 

primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în 

temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: 

Adevărat zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei 

preamici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga:     

Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit 

diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să 

mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu    

M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi 

cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut 

flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu 

Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât 

nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi 

vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. 

 

 
  


