
Citatul zilei: 

„Pentru cel purtător de Duh toate sunt luminoase şi 

clare: viaţa şi moartea, bucuria şi durerea, sensul 

omului şi al lumii; pentru că el vede prin Duhul 

Sfânt rațiunea şi sensul a toate, ca şi Sfinţii Apostoli 

în ziua Cincizecimii.”  

Sfântul Iustin Popovici (1894-1979) 

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! 

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 
youtube.com/user/bisghidighici 

Glasul 

Duminical 

Buletin misionar al Parohiei 
Ortodoxe din satul Ghidighici 
An. II  Nr. 20 (32)/2015 

Data: 17 mai 2015.                                                   

Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere) 

Pomenirea Sfintei Muceniţe Pelaghia din Tars 

Troparul zilei: 

Troparul Sfintei Muceniţe Pelaghia din Tars  

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Pelaghia, strigă cu glas mare: 

pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-

Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și 

împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc 

pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor 

pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără 

de prihană, primește/mă pe mine ceea ce cu 

dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un 

milostiv, mântuiește sufletele noastre. 
 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 
Faptele Sfinților Apostoli,  

cap. XVI, vers. 16-34: 
În zilele acelea, când ne duceam noi, apostolii, la rugăciune, ne-a întâmpinat 

o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, 
ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga zicând: Aceşti 
oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea 
mântuirii. Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se şi 
întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din 
ea. Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, 
au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea dregătorilor. Şi, 
ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care sunt iudei, tulbură cetatea 
noastră, şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le 
facem, fiindcă suntem romani. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi 
judecătorii rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi, după ce le-au 
dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească 
cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-
a strâns picioarele în butuci; iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, 
lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau. Şi deodată 
s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au 
deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi deşteptându-se 
temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, 
socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi 
faci nici un rău că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, 
tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila; şi scoţându-i afară 
(după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să 
mă mântuiesc? Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta. 
Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui. Şi el, 
luându-i la sine în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai 
lui îndată. Şi, ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând 
în Dumnezeu. 

EVANGHELIE 
De la Ioan Sfânta Evanghelia,  

cap. IX, vers. 1-38: 
În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naştere; atunci 

ucenicii Lui L-au întrebat pe El zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau 
părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici 
părinţii lui, ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrările lui Dumnezeu. 
Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, căci vine 
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, Eu sunt 
Lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a 
uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului, 

care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi 
cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerşetor, se întrebau: nu este acesta cel ce 
şedea şi cerşea? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el. Dar 
el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat: atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a 
răspuns şi a zis: omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei. Apoi 
mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului şi te spală. Deci, mergând şi spălându-mă, 
am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este Acela? Nu ştiu, le-a răspuns 
el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Şi era într-o zi de sâmbătă, 
când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat 
fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: tină a pus pe ochii mei şi m-am 
spălat şi văd. Deci, unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, 
fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei. Dar alţii ziceau: cum poate un om păcătos să 
facă minuni ca acestea? Şi astfel era dezbinare între ei. Deci iarăşi l-au intrebat 
pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi? Iar el a 
răspuns că este prooroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a 
căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinţii celui vindecat de orbire. 
Aşadar i-au întrebat şi le-a zis: acesta este fiul vostru, despre care voi ziceţi că s-
a născut orb? Atunci părinţii lui au răspuns şi l-au zis: ştim că acesta este fiul 
nostru şi că el s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a 
deschis ochii lui, noi nu ştim. Este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul; el singur vă va 
spune despre sine. Acestea le-au zis părinţii lui, pentru că se temeau de iudei, 
căci iudeii se sfătuiseră acum, că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este 
Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinţii lui au zis: este în vârstă, 
întrebaţi-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese 
orb şi i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul Acesta este păcătos. El 
însă a răspuns: de este păcătos, nu ştiu; eu una şiu, că eram orb şi acum văd. 
Deci l-au întrebat iarăşi: ce ţi-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: 
acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit! De ce voiţi să auziţi încă o dată? Nu cumva 
voiţi şi să vă faceţi şi voi ucenici ai Lui? Atunci l-au ocărât şi i-au zis: tu eşti 
ucenicul Lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu 
Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis: 
tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este; şi totuşi El a deschis 
ochii mei. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar de este cineva 
cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit 
să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere. Dacă n-ar fi Acesta de la 
Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns şi i-au zis: în păcate tu 
te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au 
dat afară şi găsindu-l, l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi 
a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred într-Însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe 
El, căci cel care vorbeşte cu tine, Acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, şi s-
a închinat Lui. 


