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• Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni •

Dumnezeu
să vă binecuvânteze!

CUGETAREA LUNII
—— • ——

“Când Iisus este cunoscut şi ascultat cu adevărat,
atunci se face pace şi în suflet, şi în familie, şi în ţară, şi în lume.”
IPS Justinian Chira (1921 - 2016)

Perioada Triodului trebuie să constituie, în
plan personal, un timp de sfințire a vieții.
Este perioada în care „grijile cotidiene” ar
trebui să ocupe un loc secund, eforturile noastre duhovniceşti intensificându-se, în vederea întâmpinării marii sărbători a Învierii
Mântuitorului Iisus Hristos.

Perioada Triodului și-a luat numele de la
cuvântul grecesc triodion care dorește să ne
sublinieze faptul că, în slujbele Sfintei Biserici, cântările de la Utrenie sunt alcătuite doar
din trei strofe, detaliu important pentru rânduiala stranei.
În cartea Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, ieromonahul Makarios Simonopetritul explică faptul că în viaţa Bisericii Triodul are două sensuri: sensul de perioadă liturgică în care Mântuitorul este
prezentat ca Preot şi Jertfă, în acelaşi timp, și
sensul de perioadă prepascală, de pregătire
pentru marea sărbătoare a Învierii.

PERIOADA TRIODULUI
—— • ——

Triodul are în centrul său Postul Mare sau al
Păresimilor, precedat de trei săptămâni de
pregătire încadrate de Duminica Vameşului
şi a Fariseului, a Fiului Risipitor, Duminica
În anul liturgic sau răstimpul pe care îl
Înfricoşatei Judecăţi (sau a lăsatului sec de
petrecem cu toții în cadrul sfințitor al Sfintei
carne) și Duminica Izgonirii lui Adam din
Biserici alternează sentimentul bucuriei
Rai (numită şi a lăsatului sec de brânză).
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos cu taina
mântuirii noastre, săvârșită prin Jertfa de pe
Începând Postul Mare, încadrarea timpului
Golgota. Avem, așadar, două mari teme pe
liturgic o fac tot duminicile: a Ortodoxcare le putem observa chiar din mediul lituriei, Duminica Sfântului Grigorie Palagic. Veșmintele clericilor și cele care
ma, Duminica Sfintei Cruci, Duminica
împodobesc Sfântul Altar devin mohorâte
închinată
Sfântului
Ioan
sau cu nuanțe închise, lumina folosită este
Scărarul, Duminica Sfintei Cuvioasei Mamai palidă, folosindu-se lumânarea și candela
ria Egipteanca, culminând cu Duminica
mai mult decât în altă perioadă a anului,
Floriilor,
care
deschide Săptămâna
cântările stranei sunt tânguitoare și pline de
Dumnezeieștilor Pătimiri.
mesaje
de
pocăință.
„Miluiește-mă,
Dumnezeule, miluiește-mă!” devine imnul
Dincolo de aceste elemente ce țin de viața
Bisericii. Ne putem da seama că am intrat în
sacramentală a Sfintei Biserici, perioada Trialtă perioadă liturgică – Triodul.
odului trebuie să constituie, în plan personal,
un timp de sfințire a vieții. Este perioada în
Vorbim, așadar, despre un răstimp liturgic,
care „grijile cotidiene” ar trebui să ocupe un
dar și despre o carte care „dă tonul”
loc secund, eforturile noastre duhovniceşti
în perioada care începe cu Duminica Vaintensificându-se, în vederea întâmpinării
meșului și a Fariseului și se încheie cu
marii sărbători a Învierii Mântuitorului Iisus
Sâmbăta cea Mare, în ajunul Învierii MâHristos.
ntuitorului Iisus Hristos.
sursa: www.doxologia.ro
“Postind, fraților, trupește,
să postim și duhovnicește”
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DATE

Programul Bisericii Odăi
FEBRUARIE

—— • ——
2 FEBRUARIE

—— • ——

În această lună, în ziua a doua,
se prăznuieşte Întâmpinarea
2 februarie, Sâmbătă, ora 08:00 - Sfânta Liturghie
Domnului Dumnezeu şi
(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Mântuitorului nostru Iisus
Gavriil
Hristos, când L-a primit dreptul
3 februarie, Duminică, ora 08:00 - Sfânta Liturghie
Simeon în braţele sale.
Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu);
17 FEBRUARIE
6 februarie, Miercuri, ora 17:00
Acatist, Taina Sfintei Spovedanii

TIMPUL TRIODULUI

9 februarie, Sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
10 februarie, Duminică, ora 08:00 - Sfânta Liturghie
†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii);

10 săptămâni care ne pregătesc și
ne provoacă la o sinceră cercetare
de sine și la un serios demers al
întregii noastre ființe pentru
întâlnirea și viețuirea cu și
în Hristos cel răstignit și înviat.
Anul bisericesc ARE trei mari
perioade ale sale:

13 februarie, Miercuri, ora 17:00
Acatist, Taina Sfintei Spovedanii
16 februarie, Sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
17 februarie, Duminică, ora 08:00 - Sfânta Liturghie
Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi
Marcian şi Pulheria (ÎNCEPUTUL TRIODULUI)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și
Fariseului);
20 februarie, Miercuri, ora 17:30
Taina Sfântului Maslu
23 februarie, Sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
24 februarie, Duminică, ora 08:00 - Sfânta Liturghie
†) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor);
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1. Timpul Triodului ţine de la
Duminica Vameşului şi a
Fariseului (cu trei săptămâni
înainte de începutul postului
Paştilor) până la Duminica
Paştilor (total 10 săptămâni).
2. Timpul Penticostarului ţine de
la Duminica Paştilor până la
Duminica I-a după Rusalii sau a
Tuturor Sfinţilor (total opt
săptămâni).
3. Timpul Octoihului ţine tot
restul anului, adică de la sfârşitul
perioadei Penticostarului până la
începutul perioadei Triodului.
Este cea mai lungă perioadă din
cursul anului bisericesc.

poartă cu mulţumire necazurile care-i vin
prin ele, nefăcând pe nimeni vinovat pentru
ele decât păcatele sale. Iar cel nebun, necunoscând Providenţa atotînţeleaptă a lui
Dumnezeu, păcătuieşte şi când e mustrat,
socotind fie pe Dumnezeu, fie pe oameni ca
pricinuitori ai relelor sale.

CAPETE
despre DRAGOSTE
—— • ——

SFÂNTUL MAXIM
MĂRTURISITORUL

Mintea unindu-se cu Dumnezeu şi
petrecând în El prin rugăciune şi dragoste se
face înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de
oameni, milostivă, îndelung răbdătoare şi,
simplu vorbind, poartă în sine aproape toate
însuşirile dumnezeieşti. Dar despărţindu-se
de El şi lipindu-se de cele materiale, sau se
face dobitocească, ca una ce a devenit iubitoare de plăcere, sau sălbatică, războindu-se
cu oamenii pentru acestea.
Monah este cel ce şi-a desfăcut mintea de
lucrurile pământeşti şi, prin înfrânare, prin
dragoste, prin cântare de psalmi şi prin
rugăciune, se lipeşte statornic de Dumnezeu.

Dacă pofteşte cineva ceva, se luptă ca
să şi dobândească. Dar dintre toate bunurile
şi lucrurile vrednice de poftit, cel fără asemănare mai bun şi mai vrednic de dorit este
Dumnezeu. Câtă sârguinţă nu suntem aşadar
datori să arătăm ca să dobândim acest lucru
bun şi vrednic de dorit prin fire?

De vrei să nu cazi din dragostea cea
după Dumnezeu, să nu laşi nici pe fratele tău
să se culce întristat împotriva ta, nici tu să
nu te culci scârbit împotriva lui; ci mergi şi
De vrei să afli calea ce duce la viaţă,
te împacă cu fratele tău», şi venind, adu lui
Hristos, cu conştiinţă curată, prin rugăciune caut-o în «Cale» şi acolo o vei afla pe ea,
adică în «Calea» care a zis: «Eu sunt Calea,
stăruitoare, darul dragostei.
viaţa şi adevărul». Dar caut-o cu mare osteCând îţi va veni vreo încercare pe neală, căci «puţini sunt care o află pe ea»; şi
neaşteptate, nu învinovăţi pe cel prin care a nu cumva rămânând pe din afara celor
venit; ci întreabă pentru ce a venit? Şi vei puţini, să te afli cu cei mulţi.
afla îndreptare. Deoarece fie prin acela, fie
Prieten adevărat este acela care înprin altul, trebuie să bei amărăciunea
dură necazurile, nevoile şi nenorocirile aprojudecăţii lui Dumnezeu.
apelui atunci când acela e încercat, ca pe ale
Necazurile încercărilor sunt aduse sale, fără zgomot şi fără tulburare.
peste unii pentru ştergerea păcatelor
Smerita cugetare este o rugăciune
săvârşite, peste alţii pentru oprirea celor ce
neîntreruptă,
împreunată cu lacrimi şi cu
vor avea să le facă. Dar afară de acestea mai
durere.
Căci
aceasta,
chemând pururea pe
sunt şi cele ce vin pentru dovedire, ca de
Dumnezeu
într-ajutor,
nu lasă pe om să se
pildă cele venite asupra lui Iov.
încreadă nebuneşte în puterea şi înţelepOmul cuminte, gândindu-se la puterea ciunea proprie, nici să se ridice peste alţii,
tămăduitoare a judecăţilor dumnezeieşti, lucruri care sunt boale înfricoşate ale patimii
mândriei.
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Timpul se împarte în trei. Credinţa se
întinde împreună cu toate trei părţile;
nădejdea, cu una dintre ele; iar dragostea,
cu două. Atât credinţa cât şi nădejdea sunt
până la o vreme; dar iubirea, supraunindu-se
pentru veacuri nemărginite cu Cel supranemărginit, rămâne pururea, crescând
mereu mai sus de ea. De aceea «mai mare
decât toate este dragostea».

nestrăbătut şi mult dorit. În al doilea rând se
uimeşte, întrebându-se cum a adus toate lucrurile din nimic la existenţă. Dar precum
«măreţia Lui nu are margine», la fel
«înţelepciunea Lui nu poate fi iscodită».
Să nu dispreţuieşti porunca dragostei,
fiindcă printr-însa vei fi fiul lui Dumnezeu.
Dar călcând-o, te vei afla fiul gheenei.
Ţi-a venit vreo ispită de la fratele şi
supărarea te-a dus la ură? Nu te lăsa biruit
de ură, ci învinge ura în dragoste. Şi vei
învinge în chipul acesta: rugându-te pentru
el cu adevărat lui Dumnezeu, primind
apărarea lui, sau chiar iscodindu-i tu
apărarea şi socotindu-te pe tine cauză a
ispitei şi fiind cu îndelungă răbdare până va
trece norul.
Cel ce iubeşte pe Hristos, desigur căL şi imită, după putere. Astfel Hristos n-a
încetat să facă bine oamenilor; iar răsplătit
cu nerecunoştinţă şi cu hulă se purta cu îndelungă răbdare; în sfârşit, bătut şi omorât de
ei, răbda neînvinuind pe nimeni. Aceste trei
sunt faptele dragostei faţă de aproapele, fără
de care cel ce zice că iubeşte pe Hristos sau
că va dobândi împărăţia Lui, se amăgeşte pe
sine: «Căci nu cel ce-mi zice Mie Doamne,
Doamne, va intra întru împărăţia cerurilor,
ci cel ce face voia Tatălui Meu». Şi iarăşi:
«Cel ce mă iubeşte pe Mine păzeşte poruncile Mele»… şi celelalte.

Dacă «Hristos locuieşte în inimile
noastre prin credinţă», după dumnezeiescul
Apostol, pe de altă parte «toate comorile
înţelepciunii şi ale cunoştinţei sunt ascunse
Sfântul Maxim Mărturisitorul
în El» atunci toate comorile înţelepciunii şi
ale cunoştinţei sunt ascunse în inimile noasMai întâi se minunează mintea, tre. Şi se vor face cunoscute inimii pe măsura
gândindu-se la nemărginirea lui Dumnezeu curăţirii fiecăruia prin porunci.
în toate privinţele şi la acel ocean
Continuare în pag. 6
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De la părinteasca slavă a Ta depărtându-mă
neînţelepţeşte, în răutăţi am risipit bogăţia ce
mi-ai dat. Pentru aceasta, glasul desCAPETE
frânatului aduc Ţie: Greşit-am înaintea Ta,
despre DRAGOSTE ...
Părinte îndurate. Primeşte-mă pe mine, cel
ce mă pocăiesc, şi mă fă ca pe unul din arDe aceea zice Mântuitorul: «Fericiţi gaţii Tăi.
cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu». Deci îl vor vedea pe El şi comoDuminica
rile din El atunci când se vor curăţi pe ei
FIULUI RISIPITOR
înşişi prin dragoste şi înfrânare; şi cu atât
mai mult, cu cât vor spori curăţirea.
—— • ——
Continuare din pag. 5

De aceea iarăşi zice: «Vindeţi averile
voastre şi daţi-le milostenie şi iată toate vor
fi vouă curate». Adică nu vă mai îndeletniciţi
cu lucrurile din jurul trupului, ci străduiţi-vă
de vă curăţiţi mintea de ură şi neputinţă, prin
inimă înţelegând Domnul mintea. Căci acestea întinând mintea, nu o lasă să vadă pe
Hristos, care locuieşte în ea, prin harul Sf.
Botez.

Pilda fiului risipitor este povestea
vieții fiecăruia dintre noi, a tuturor, pentru că
absolut toți avem momente în viață în care
ascultăm de glasul sirenelor, ademenitoare
spre plăceri, mai mult decât de glasul conști
inței noastre, care ne avertizează asupra
pericolului lor; avem momente în care,
conștient sau involuntar, alegem să gustăm
din „otrava” păcatului, mascată sub forma
plăcerilor; clipe în care ne îndepărtăm și ne
lepădăm de ceea ce cunoaștem deja, căutând
călătoria și aventura, chiar dacă acestea vor
duce la naufragiu. Ne îndepărtăm de familia
de proveniență, ne lepădăm credințele,
convingerile
și
crezurile
personale,
înlocuindu-le cu altele noi, dar nu totdeauna
mai bune, doar din dorința schimbării.

«Căi» numeşte Scriptura virtuţile. Iar
mai mare decât toate virtuţile este dragostea.
De aceea a zis Apostolul: «Vă arăt vouă încă
o cale mai presus de orice altă cale», ca una
ce-i înduplecă să dispreţuiască lucrurile materiale şi să nu pună nimic din cele
vremelnice mai presus de cele veşnice.

Mulţi sunt prietenii, dar la vreme
Viața însăși este o lepădare sau
bună. În vremea încercărilor însă, abia de părăsire a celor din urmă, către cele dinainte,
vei afla vreunul.
fie ele bune sau rele. Părăsim copilăria,
devenind adolescenți; depășim tinerețea,
pentru a ne transforma în adulți; după care
Extras din “Cele patru sute de capete despre dragoste” îmbrăcăm haina grea a bătrâneții, până când
ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, din Filocalia– Pr.
ne vom lua răsplata sau osânda pentru faptele
Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutul de Arte
pe care le-am săvârșit, de-a lungul călătoriei
Grafice “Dacia Traiană” S.A., Sibiu, 194.
prin viața aceasta, copii, tineri, maturi,
bătrâni.
Sursa: www.ziarullumina.ro
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Când a fost să moară, l-a lăsat surorii
sale, zicându-i să nu-l mişte de la locul său,
nici să-l descopere, ci numai să-l cinstească.
Iar după moartea acelei femei, sfântul cap al
Botezătorului a ajuns de la unii la alţii şi mai
pe urmă a ajuns la un oarecare Eustaţiu
monah şi preot, care era de aceeaşi credinţă
cu eresul arienilor.

Întâia și a doua aflare a
CAPULUI
SFÂNTULUI IOAN
Înaintemergătorul și
Botezătorul Domnului

Acesta fiind alungat de către
dreptcredincioşii din peştera unde locuia,
căci precupeţea tămăduirile care se făceau de
sfântul cap şi le arăta ca făcute de eresul lui,
din voia lui Dumnezeu cinstitul cap a rămas
în peşteră şi a fost ascuns acolo, până în
vremea lui Marcel care era arhimandrit pe
vremea împărăţiei lui Valentin cel tânăr şi a
lui Uraniu episcopul Emesiei.

—— • ——

Cinstitul cap şi de îngeri mult preţuit
al Înaintemergătorului s-a aflat, întâia oară
după bunăvoirea şi arătarea sfântului Ioan
Înaintemergătorul, de doi monahi oarecare, în
casa lui Irod, mergând aceştia la Ierusalim,
spre a se închina la purtătorul de viaţă
mormânt al Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Iar de la aceşti monahi
Atunci mulţi având descoperiri,
luându-l un oarecare olar, l-a dus în cetatea
cinstitul cap a fost găsit a doua oară, într-o
emesenilor şi cunoscând olarul cum că prin
oală de lut, care servea pentru apă şi a fost
mijlocirea sfântului cap avea bună norocire,
adus şi pus în biserică de episcopul Uraniu,
îl cinstea în chip de negrăit.
făcând nenumărate tămăduiri şi minuni.
sursa: www.calendarulortodox.ro

CITATE ORTODOXE
—— • ——
“El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa
aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar
pleava o va arde cu foc nestins.”
“Cel ce are două haine să dea celui ce nu
are şi cel ce are bucate să facă asemenea.”
“Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe
nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda
voastră.”
Sfântul Ioan Botezătorul
sursa: www.citateortodoxe.ro
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Dragi enoriași mai este puțin și începem ATELIERELE pentru COPII în spațiul special
amenajat din curtea Bisericii Odăi. Vă prezentăm afișele cu activitățile și programul!
Doamne Ajută și vă așteptăm cu drag!
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