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 Pe 21 mai, Biserica Ortodoxă îi 
pomenește pe Sfinții Împărați Constantin și 
mama sa, Elena. Sărbătoare mare în biserica 
noastră, moment aşteptat cu emoţie de 
enoriaşii parohiei Odăi! 
 

 

 

Sfinții Împărați 
Constantin și Elena 

 

——  •  —— 

 

Hramul Bisericii Odai 
 

 

  Constantin cel Mare s-a născut 
în orașul Naissus (Niș, în Serbia de astăzi), în 
jurul anului 274. 
   
 A devenit suveran al întregului 
Imperiu Roman după înfrângerea lui 
Maxențiu și a lui Liciniu. 
 

 Pentru creștini, cea mai importantă 
realizare a lui Constantin este emiterea 
Edictului de toleranță de la Mediolanum, din 
anul 313. 
 

 „Multe sunt motivele pentru care 
Biserica i-a trecut în rândul sfinților pe 
împăratul Constantin cel Mare. Prin edictul 
amintit el a dat libertate Bisericii creștine, a 
oprit persecuțiile cu care înaintașii lui, 
împărații romani îi persecutau atât pe creștini 
cât și Biserica creștină. El este cel care a 
convocat Sinodul I Ecumenic, iar la unele 
lucrări ale sinodului a participat chiar și 
împăratul Constantin. A dat libertate și 
drepturi Bisericilor, episcopilor și 
creștinilor”, a arătat Preasfințitul Părinte 
Visarion, Episcopul Tulcii. 
 

 Sfânta Elena, mama împăratului, a 
descoperit la Ierusalim Crucea pe care a fost 
răstignit Mântuitorul. 
 

 „Împărăteasa Elena s-a ocupat mult de 
ridicarea de lăcașuri sfinte în locurile sfinte 
atât la Ierusalim, cât și în celelalte locuri 
sfinte ale Orientului și ea a fost cea care a 
găsit crucea Mântuitorului Iisus Hristos în 
urma săpăturilor arheologice pe care le-a 
făcut chiar pe locul unde a fost răstignit 
Mântuitorul și anume, pe Golgota”, a mai 
spus Preasfințitul Visarion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoana Sfinților Împărați 
Constantin și Elena 

din Biserica Odăi 
 

 Un fragment din moaștele Sfinților 
Împărați Constantin și Elena se află și la 
Catedrala patriarhală din București. Potrivit 
statisticilor Ministerului Administrației și 
Internelor, peste 1,8 milioane de români își 
serbează, pe 21 mai, onomastica. 
 

Sursa: https://basilica.ro/ 
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Programul Bisericii Odăi 
 MAI 

 

——  •  —— 

 

 

3 Mai, Vineri, ora 08.00  
Sfânta Liturghie  

Izvorul Tămăduirii 
Sfințirea Agheasmei                       

05 Mai, Duminică, ora 08:00  
Sfânta Liturghie 

Duminca Sf. Toma 

 

11 Mai, Sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 
12 Mai, Duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie  
Duminica Mironosițelor 

 

18 Mai, Sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 
19 Mai, Duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

20 Mai, Luni, ora 17.00  
Vecernia 

Sf. Împărați Constantin și Elena 

(unită cu Litia + Acatist) 
 

21 Mai, Marți, ora 08.00  
Hramul Bisericii Odai 

Sf. Împărați Constantin și Elena 

25 Mai, Sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 
26 Mai, Duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

29 Mai, Miercuri, ora 17.00 

Taina Sf. Maslu  
 

 

DATE 

 

——  •  —— 

 

3 MAI 
 

Izvorul Tămăduirii 
 

 În fiecare an, ziua de vineri a 
Săptămânii Luminate este închinată Maicii 
Domnului, cea care este izvor tămăduitor al 
tuturor bolilor sufletești și trupești. De-a 
lungul timpului, pictori iscusiți au încercat să 
surprindă și să redea cu ajutorul culorilor taina 
ce învăluie această sărbătoare.  

 

27 MAI 
 

Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul a luat farfuria şi, mergând în staul, a 
îngenuncheat şi s-a rugat din adâncul inimii, 
cerând lui Dumnezeu să trimită farfuria cu 
mâncare stăpânului său, la Mecca, cu oricare 
mijloc va rândui Domnul în atotputernicia Sa. 
A cerut aceasta cu smerenie şi simplitate, cu 
nimic îndoindu-se, după cuvântul Domnului, 
şi Acesta i-a ascultat dorinţa: farfuria a 
dispărut din ochii săi, iar fericitul Ioan s-a 
întors la masă, spunând stăpânei că a trimis 
mâncarea la Mecca.  
 

Sursa: https://doxologia.ro/ 
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 Sfântul nou mucenic Ioan Valahul a 
trăit în Țara Românească, în vremea 
domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu 
(cunoscut și sub numele de Mihnea al III-
lea). Suferă martiriul pentru nelepădarea de 
credința drept măritoare creștin ortodoxă în 
anul 1662, la data de 12 mai, atunci când se 
săvârșește și pomenirea sa în calendarul 
bisericesc.  

 

 

SFÂNTUL 

IOAN VALAHUL 

——  •  —— 

 

Viața 

 

 Acest sfânt mucenic era din Țara 
Românească, născut din părinți de bun neam 
și binecredincioși, pe la anul Domnului 1644, 
adică în vremea stăpânirii binecredinciosului 
domn Matei Basarab. La câțiva ani după ce 
acesta s-a mutat la Domnul (+ 1654), a venit 
la domnie în această țară Mihail Radu (zis 
Mihnea al III-lea), care, ne mai putând 
prididi cu plata haraciului și a birurilor grele 
cerute de stăpânitorii turci, s-a răzvrătit 
împotriva acestora, plănuind să se unească cu 
voievozii țărilor creștine din jur și să scape 
țara sa de sub robia turcească. Dar sultanul 
turcesc Mahomed al IV-lea a trimis atunci 
împotriva lui oaste mare de turci și de tătari, 
care au biruit pe Mihnea și au făcut, ca și alte 
dăți, prăpăd și pustiire mare în biata țară, 
arzând, prădând și omorând, iar la ieșirea din 
țară au luat cu ei și o mare mulțime de robi 
dintre români, trecându-i peste Dunăre. 
  

 Acestea se petreceau în toamna anului 
1659. Iar între cei robiți atunci s-a aflat și un 
tânăr, cu numele de Ioan, care nu avea decât 
15 ani. Părinții lui, cărora nu li se știe nici 
numele și nici locul unde au trăit, îl 
crescuseră cu grijă, în frica lui Dumnezeu, și 

în iubirea de țară și de credința strămoșească. 
Pe deasupra, era voinic și chipeș; frumusețea 
lui feciorelnică atrăgea privirile tuturor, 
încât, pe drumul către Istanbul, un oștean 
turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, 
vrând să-l silească spre păcatul blestemat al 
sodomiei. Dar tânărul s-a împotrivit cu 
scârbire și în vălmășeala luptei cu spurcatul 
agarean, l-a răpus, încercând să fugă. Fiind 
prins, a fost legat din nou și dus la Istanbul, 
unde l-au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a 
dus în fața vizirului să-l judece, și acolo 
tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. 
Vizirul l-a predat atunci femeii văduve, 
pentru ca ea să facă cu dânsul ce va voi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Stăpâna tânărului nu i-a luat capul, ci 
văzându-l voinic și bun de muncă l-a pus la 
început printre slugile sale; dar văzându-l 
preafrumos la înfățișare, s-a aprins de 
drăcească poftă pentru el, ca oarecând femeia 
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lui Putifar din Egipt pentru Iosif cel 
preafrumos și înțelept. Dorindu-l cu înfocare, 
a încercat la început să-l ademenească cu tot 
felul de făgăduințe, spunându-i că îl va lua de 
soț dacă el s-ar lepăda de credința creștină și 
s-ar face mahomedan. Dar el s-a împotrivit cu 
tărie uneltirilor acestei noi Dalile și a rămas 
nestrămutat în credința părinților lui și în 
curăția trupească. Iar ea văzând că nimic nu 
izbutește, s-a înfuriat și l-a dat eparhului (mai
-marelui cetății), ca să-l pedepsească pentru 
uciderea soțului ei. Acesta l-a azvârlit în 
temniță, supunându-l la înfricoșătoare 
chinuri; femeia venea zilnic la temniță, 
încercând necurmat să-l înduplece pe Ioan să-

i facă voia, nădăjduind că ceea ce nu 
izbutiseră fărădelegile ei, vor face 
amenințările și chinurile. Dar viteazul tânăr 
nu s-a lăsat biruit nici de grozăvia chinurilor, 
pe care le-a îndurat cu bărbăție și cu ajutor de 
sus, rămânând până la sfârșit, ca un tare 
diamant, neclintit în credința creștină. 
 

 

Martiriul 

 

 Văzând, așadar, femeia și prigonitorii 
că în zadar se ostenesc, au cerut vizirului să-l 
dea pe tânăr la moarte. Şi scoțându-l din 
temniță, călăii l-au dus spre o margine a 
Istanbulului, la locul numit pe atunci Parmak-

Kapi (adică Poarta Stâlpului), lângă 
Bezesténi (adică piața marelui bazar al 
neguțătorilor); aici i-au pus gâtul în ștreang și 
l-au înălțat în spânzurătoare, omorându-l, în 
ziua de 12 ale lunii mai, într-o vineri înainte 
de Înălțarea Domnului, din anul mântuirii 
1662. 
 

 Așa a trecut către veșnicele locașuri 
tânărul mucenic român Ioan, în primăvara 
vieții sale, când avea numai 17 sau 18 ani. 
Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în 

apele Bosforului sau poate a fost îngropat de 
creștini cucernici în vreun loc din jurul 
Istanbulului, unde numai Dumnezeu și 
sfântul însuși știe. Iar istoria scurtei dar 
pilduitoarei sale vieți a așternut-o în scris 
marele învățat grec Ioan Cariofil din Istanbul, 
care a trăit pe vremea sfântului, fiind martor 
al pătimirilor lui. 

 

Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuturor celor  
care îşi sărbătoresc onomastica 
de Sfinţii Constantin şi Elena 

şi nu numai, 
le dorim credinţă şi sănătate, 

linişte sufletească şi pace,  
bucurii şi izbândă. 

 

La mulţi ani! 
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Izvorul Tămăduirii  
în iconografie 

——  •  —— 

 

 În centrul icoanei, într-un vas 
baptismal cu revărsări de apă, stă Maica 
Domnului având mâinile întinse către cer. În 
fața ei este reprezentat Hristos, ca Prunc, Cel 
ce a venit în lume să ne mântuiască și să ne 
vindece sufletele de rănile păcatului. Prin 
prisma acestui fapt, Maica Domnului, 
cea care L-a născut, este și izvor de 
tămăduire a bolilor sufletești. Din acel loc, 
Pruncul Iisus binecuvântează pe cei care cu 
credință aleargă către Maica Sa. 
 

 Potrivit Erminiei Bizantine, carte 
normativă în ceea ce privește iconografia 
bizantină, Hristos poate ține în mâna stângă 
sau la piept o Evanghelie deschisă, în care 
scrie: „Eu sunt apa cea vie!”, făcând trimitere 
la relatarea Sfântului Evanghelist Ioan (4, 4-

12), cea în care Mântuitorul poartă o 
conversație cu femeia samarineancă: „Dacă 
ai fi ştiut darul Lui Dumnezeu şi Cine este 
Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de 
la El, şi ţi-ar fi dat El apă vie”. În baza 
acestei afirmații, Imnul Acatist spune despre 
Maica Domnului că este „piatră care adapă 
pe cei însetați de viață” sau „izvor al râului 
celui cu ape multe”. 
 

 Tot Erminia Picturii Bizantine ne 
pomenește de cei doi îngeri ce stau în 
văzduh, unul de-a dreapta și altul de-a stânga 
Maicii Domnului, punându-i pe cap coroană 
și încununând-o ca Împărăteasă a cerului. În 
cealaltă mână, îngerii țin câte un sul de 
hârtie, în care sunt scrise cântări de laudă 
Celei Preacurate: „Bucură-te, izvorul cel 
neîntinat și purtător de viață!”, 
respectiv „Bucură-te, crin preacurat și de 
Dumnezeu primitor!”. 
 În ceea ce privește vasul central, el 
poate fi reprezentat ca un potir uriaș din care 
curge apă într-un bazin de piatră. În unele 
variante ale icoanei, acest vas, sau chiar 

bazinul de piatră, are marginea de sus în 
forma Sfintei Cruci, amintindu-ne astfel de 
forma vaselor de botez din primele veacuri 
creștine.  
 

 Coborându-ne privirea în partea de jos 
a icoanei, vedem de-o parte și de alta a 
bazinului mulțime de oameni: arhierei, 
preoți, împărați și împărătese, oameni de 
rând, bolnavi și slăbănogi, spălându-se sau 
bând apa cea dătătoare de vindecare. După 
cum știm, sărbătoarea Izvorului Tămăduirii și 
icoana reprezentativă își au sorgintea într-
o minune pe care Maica Domnului o 
săvârșește în apropierea Constantinopolui, în 
secolul al V-lea, asupra unui orb. Se întâmpla 
cu puțin timp înainte ca Leon cel Mare să 
devină împărat. Pe când acesta se plimba 
printr-o pădure, se întâlnește cu un bătrân orb 
care îi cere apă. Viitorul împărat, ghidat fiind 
în chip minunat de Maica Domnului - care îi 
și făgăduiește că în curând va ajunge să 
conducă Imperiul ‒, găsește un izvor de apă 
din care bând orbul și spălându-și fața își 
recapătă vederea. Din acel moment și până în 
ziua de astăzi, numeroși credincioși s-au 
întors vindecați de la acel izvor minunat, prin 
rugăciunea și mijlocirea Maicii Domnului. 
Pictorul creează un arc peste timp și încearcă 
astfel să surprindă într-o singură imagine 
întreaga istorie a Izvorului Tămăduitor. 
 

 Icoana Izvorului Tămăduirii o găsim 
atât în reprezentările murale, pe cupola 
aghiasmatarelor, dar și ca icoană propriu-

zisă, cu precădere pictată pe iconostasele 
bisericilor care poartă acest hram. 
 

Sursa: https://doxologia.ro/viata-bisericii/
documentar/izvorul-tamaduirii-iconografie  
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 Duminica Tomei 
——  •  —— 

 

Ev. Ioan 20, 19-31 

 

 În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind 
seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau 
adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit 
Iisus şi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace 
vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 
coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii 
văzându-L pe Domnul.Atunci Iisus le-a zis 
iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, 
spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a 
zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi 
ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei 
doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu 
ei când a venit lisus. Deci i-au spus lui 
ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el 
le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui 
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune 
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi, 
după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi 
înăuntru, şi Toma era împreună cu ei. Şi a 
venit lisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în 
mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui 
Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi 
mâinile Mele, şi adu mâna ta şi o pune în 
coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci 
credincios! A răspuns Toma şi I-a zis: 
Domnul meu şi Dumnezeul meu! lisus i-a 
zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi 
cei ce n-au văzut şi au crezut! lisus a făcut 
înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, 
care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar 
acestea s-au scris ca să credeţi că lisus este 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă 
să aveţi în numele Lui.  

 

Duminica Mironosițelor 

——  •  —— 

 

Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8 

 

În vremea aceea a venit Iosif cel din 
Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el 
Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a 
intrat la Pilat şi a cerut trupul lui lisus. Iar 
Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, 
chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit 
de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui 
Iosif trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu 
şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în 
giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era 
săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa 
mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, 
mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Şi, 
după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria 
Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi 
Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să
-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea 
dintâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, 
au venit la mormânt; şi ziceau între ele: Cine 
ne va prăvăli nouă piatra de la uşa 
mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au 
văzut că piatra fusese răsturnată; căci era 
foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut 
un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în 
veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a 
zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus 
Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu 
este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar 
mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru 
că va merge în Galileea mai înainte de voi; 
acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. 
Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, căci erau 
cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui 
nimic n-au spus, căci se temeau.  
 

Sursa: https://doxologia.ro/ 
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 Procesiune de Florii pe străzile Bucureștiului. 
 La eveniment au participat Părintele Protopop Cristian Burcea alături de alți preoți 
prezenți în nenumărate rânduri și în biserica noastră. Printre domniile lor, prezent a fost și Pr. 
Iliuță Ion! 

CUGETAREA LUNII 

——  •  —— 

“Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, Dumne-zeu însă, prin învierea Lui, îi 
“condamnă” pe oameni la nemurire, în locul loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El îi 
îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le împărtăşeşte binecuvântări; în locul morţii, El le dă 

nemurirea. Nicicând oamenii n-au arătat ură faţă de Dumnezeu ca atunci când L-au 
răstignit, şi niciodată Dumnezeu n-a arătat iubire faţă de oameni ca atunci când a înviat. 
Oamenii au vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea Lui, i-a făcut pe 

oameni nemuritori.” (Sfântul Iustin Popovici, 1894 – 1979) 


