
Versetul zilei: 

„Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi 

veşnică.”  

 

„Pe cât poţi, să umbli smerit. Tot ceea ce faci, să faci cu 

sârguinţă, pentru Hristos, iar nu pentru a plăcea oamenilor 

sau din slavă deşartă, ca să auzi „bravo” de la oameni. 

Când omul nu acceptă laudele oamenilor, ci lucrează 

numai pentru Dumnezeu, atunci este răsplătit de 

Dumnezeu în această viaţă cu Harul Său îmbelşugat, iar în 

cealaltă cu bunătăţile Raiului.”  

Sfântul Paisie Aghioritul (1924-1994) 

 

În fiecare zi de duminica, între 17.00-19.00 activează 

Școală 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. 13 (25)/2015 

Data: 29 martie 2015.                                                   

Duminica a 5-a din Post sau a Sfintei Maria Egipteanca 

Pomenirea sfântului mucenic Savin  

 

Troparul zilei: 

Troparul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca  

Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că 

luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu 

se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, 

de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii 

împreună se bucură, cuvioasă Marie, duhul tău. 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola către Evrei a sfântului apostol Pavel,  

cap. IX, vers. 11-14: 

Fraţilor, Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor 

celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai 

desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea 

aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta 

Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi 

sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare. 

Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa 

junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre 

curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, 

Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe 

Sine jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de 

faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! 
 

EVANGHELIE 

De la Marcu Sfânta Evanghelia,  

cap. X, vers. 32-45: 

În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici ai 

Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I se 

întâmple, zicând: iată ducem sus în Ierusalim şi Fiul 

Omului va fi dat căpeteniilor preoţilor şi cărturarilor; 

şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgâ-

nilor, care-L vor batjocori; şi-L vor bate şi-L vor scuipa 

şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la 

Dânsul Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu şi i-a zis: Învă-

ţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Şi 

Iisus i-a întrebat: ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au spus: dă-

ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a 

stânga Ta, în slava Ta. Dar Iisus le-a răs-puns: nu ştiţi 

ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să 

vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei au 

zis: putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care Eu îl 

beau, cu adevărat îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu 

Mă botez, vă veţi boteza; dar a şedea de-a dreapta şi 

de-a stânga Mea, nu-Mi este îngăduit să dau decât 

acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalţi 

zece, au început să fie mânioşi pe Iacob şi pe Ioan; iar 

Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: ştiţi că cei ce se 

socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi 

cei mai mari ai lor le stăpânesc; dar între voi nu trebuie 

să fie aşa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să 

fie slujitorul vostru; şi care va vrea să fie cel dintâi între 

voi să fie slujitorul tuturor, pentru că şi Fiul Omului n-

a venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea 

viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi.  


