
Versetul zilei: 

„Dumnezeu este iertare. Iertarea este deja dată, noi 
trebuie să ne-o însuşim, trebuie să ne ridicăm la vrednicia 
acestei iertări, şi atuncea vom vedea cum iertarea face 
parte integrantă din lubire.”  

Părintele Rafail Noica (n. 1942) 
„Lumea este plină de vorbe, dar puţini sunt care pun 
poruncile Evangheliei în practică. Prind foarte bine şi 
cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, îndemnul, 
predica, cărţile bune. Dar de la cuvinte trebuie să trecem 
şi la fapte, că după faptele tale te voi judeca zice 
Domnul.” 

Părintele Paisie Olaru (1897-1990) 

În fiecare zi de duminica, între 17.00-19.00  

au loc Lecţii Şcolii de Catehizare pentru cei mături! 

Aici noi învăţăm în Cine credem şi cum să credem! 

Conducător: Preot. Maxim Melinti 

Vă aşteptăm cu mare drag! 

Atenţie: Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit 

duhovniceşte, ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de 

Dumnezeu. Nu-l arunca şi nu-l folosi în uz casnic! 

Redactorul publicaţiei – preot. Maxim Melinti,  
tel.: 022-71-01-49, 0792-56-111,  
e-mail: bisghidighici@gmail.com,  
biserica-ghidighici.md, pater-maximus.blogspot.com.  
facebook.com/bisericaghidighici, ok.ru/bisghidighici 

Glasul 

Duminical 

Buletin misionar al Parohiei 
Ortodoxe din satul Ghidighici 
An. II  Nr. 10 (22)/2015 

Data: 08 mar. 2015.                                                   

Duminica a 2-a din Post sau a Sfântului Grigorie Palama 

Pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp, episcopul 

Smirnei 

Troparul zilei: 

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Policarp, episcopul 

Smirnei  

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, 

lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la 

cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept 

învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte 

Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să 

mântuiască sufletele noastre. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola către  Evrei a sfântului apostol Pavel,  

cap. I, vers. 10-14; 2, 1-3: 

Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi 

cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vor pieri, dar Tu rămâi, 

şi toate ca o haină se vor învechi; ca un pe un veşmânt le vei 

strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii 

Tăi nu se vor sfârşi. Şi căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu 

vreodată: «Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe 

vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale?». Îngerii oare nu sunt 

toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor 

fi moştenitorii mântuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi să 

luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne 

pierdem. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi 

orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit 

dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători 

la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea 

Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o. 

 

 

EVANGHELIE 

De la Marcu Sfânta Evanghelia,  

cap. II, vers. 1-12: 

În vremea aceea, a intrat iarăşi Iisus în Capernaum după 

câteva zile şi s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa 

de mulţi, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea uşii, 

iar Dândul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Şi au venit la 

Dânsul aducând un slăbănog, pe care îl purtau patru inşi. Dar, 

neputând ei să se apropie de Dânsul din pricina mulţimii, au 

desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi prin spărtură au 

coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credinţa 

lor, Iisus a zis slăbănogului: fiule, iartă-se ţie păcatele tale. Dar 

unii dintre cărturarii care erau acolo de faţă cugetau în inimile 

lor: de ce grăieşte Acesta astfel de blasfemii? Cine poate să 

ierte păcatele, decât numai singur Dumnezeu. Însă Iisus, 

cunoscând îndată cu duhul Său că aşa gândeau ei în sinea lor, 

le-a zis: de ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai 

lesne: a zice slăbănogului: iartî-se păcatele tale, sau a zice: 

scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar ca să ştiţi că Fiul 

Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis 

slăbănogului: ţie îţi poruncesc: scoală-te ia-ţi patul tău şi mergi 

la casa ta. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit afară 

înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi preamăreau pe 

Dumnezeu, zicând: niciodată n-am văzut aşa ceva. 


