
Versetul zilei: 

„Adevărata sensibilitate are o forță a ei, nedefinită și 

necuprinsă. Un om sensibil se poate simți neînțeles, singur, 

părăsit, dar niciodată învins. Atunci când simte că nu mai 

poate, când simte că singurătatea îl doboară, forța 

sensibilității naște grăunțele unei opere, de cele mai multe 

ori mărețe. Odată născut acest grăunte, îl face pe omul 

sensibil să renască, poate chiar ca Pasărea Phoenix, din 

propria cenușă.”  

Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011) 

Activităţi misionare care se desfăşoară 

în Parohia Ghidighici 

Sâmbăta: 14.00-16.00 – Şcoala de pictură ”Zografos” 

Duminica, după liturghie – Şcoala Duminicală pentru 

copii. 

Duminica, 17.00-19.00 - Şcoală de Catehizare și Studiul 

Biblic pentru cei mături!  

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! 
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Duminica a 4-a după Paști (a Slăbănogului) 

Pomenirea Sfântului Cuvios Teodor Trihina 

Troparul zilei: 

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Trihina  

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel 

neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut 

ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut 

luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, 

părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca 

să mântuiască sufletele noastre. 

 

 

 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Faptele Sfinților Apostoli,  

cap. IX, vers. 32-43: 

În zilele acelea, Petru, trecând pe la toţi, a coborât şi la sfinţii 

care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea, 

care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a 

zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. 

Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în 

Saron, care s-au şi întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, 

cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta 

era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în 

zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au 

pus-o în camera de sus. Şi, fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, 

auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, 

rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, 

a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au 

înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi 

hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, 

scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, 

întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea şi-a 

deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi, dându-i mâna, 

Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o 

vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au 

crezut în Domnul. 

 

 

 

EVANGHELIE 

De la Ioan Sfânta Evanghelia,  

cap. V, vers. 1-15: 

În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. 
Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se 
numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În 
aceste pridvoare zăceau mulţime multă de bolnavi: orbi, 
şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al 
Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi tulbura 
apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea 
sănătos, orice de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om, 
care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l 
zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat 
Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui bolnavul: 
Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când 
se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul se pogoară 
înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi 
umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul 
său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii 
către cel vindecat: este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei 
patul. El le-a răspuns: Cel care m-a făcut sănătos, Acela mi-a 
zis: ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul 
care ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Dar cel vindecat nu ştia 
cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era 
în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis: iată că 
te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi 
se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor 
că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.  


