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Tăierea capului Sf. Proroc Ioan 

Botezătorul  
——  •  —— 

 

 Sfinții Evangheliști Matei (14, 1-12) și 

Marcu (6, 14-29) relatează pe larg sfârșitul 

mucenicesc al Înaintemergătorului și 

Botezătorului Ioan, cel care a fost înaintea 

Domnului nu numai cu nașterea, ci și cu 

moartea sa. 

 

 Așa cum Domnul Hristos a pătimit 

pentru păcatele oamenilor, tot așa și 

Înaintemergătorul Său a îndurat moartea 

mucenicească, pentru fărădelegile lui Irod. În 

anul 31, tetrarhul Irod Antipa al IV-lea, fiul lui 

Irod cel Mare, s-a dus la Roma la împăratul 

Tiberiu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană din Biserica noastră. 

  

 Pe drum, s-a oprit în casa fratelui său 

Filip. Aici s-a aprins de patimă pentru soția 

fratelui său, Irodiada, care i-a promis că se va 

căsători cu el dacă se va despărți de soția sa, 

adică de fiica lui Areta, împăratul Arabiei cu 

care era căsătorit de mult timp. Când s-a întors 

la Roma, Irod Antipa și-a alungat soția lui 

legitimă și s-a căsătorit cu Irodiada, împotriva 

legii. 

 

 Pentru această nelegiuire, Ioan 

Botezătorul, păzitorul Legii lui Dumnezeu și 

propovăduitorul pocăinței, îl mustra pe Irod 

înaintea tuturor: „Nu ți se cade să ții pe femeia 

fratelui tău” (Marcu 6, 18). Irod, nesuferind 

mustrările proorocului și îndemnat de Irodiada, 

care, plină de mânie, voia să-l ucidă, dar nu 

putea, oprind-o chiar Irod însuși. 

 

 Temându-se chiar că poporul îl va ucide 

pe Ioan, Irod a poruncit totuși să-l prindă și să-l 

închidă pe acesta în temniță. Sosind ziua sa de 

naștere, Irod a poruncit să se facă ospăț mare. 

La acest ospăț, fiica Irodiadei, Salomeea, 

jucând și plăcând lui Irod și celor ce ședeau cu 

el, acesta i-a făgăduit, amețit de băutură, ca-i va 

da orice îi va cere, până chiar la jumătate din 

împărăția sa. Irodiada și-a sfătuit fiica să ceară 

capul Sfântului Ioan Botezătorul. 

 

 Irod s-a tulburat auzind aceasta, dar a 

dat totuși poruncă să fie tăiat capul lui Ioan și 

adus pe tipsie. Fapta lui Irod nu a rămas 

nepedepsită, deoarece Areta, pentru a se 

răzbuna de supărarea adusă fiicei lui a cucerit 

castelul Maherus și o parte din pământul Iudeii. 

După ceva timp, Irod s-a dus la Roma ca să 

obțină titlul de rege de la împăratul Caligula, ca 

și fratele său, Agripa. 

 

 Împăratul însă aflase că se unise cu 

parții, că uneltea împotriva romanilor și că se 

pregătea să înarmeze 70.000 de oameni. Pentru 

acestea i-a luat stăpânirea tetrarhiei Iudeii, i-a 

confiscat averea și l-a exilat (în anul 38) 

împreună cu Irodiada, mai întâi la Lugdun 

(Lyon) în Galia și apoi la Ilard în Spania. 

 

 Astfel, Irod s-a sfârșit acolo în mizerie și 

boală, după ce mai întâi a văzut groaznica 

moarte a Salomeei. 

 

Sursa: basilica.ro 
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Programul Bisericii Odăi 

 AUGUST 
——  •  —— 

 

31 iulie, miercuri 

Începutul Postului  

Adormirii Maicii Domnului 

 

03 august, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

04 august, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

06 august, marți, ora 08.00 

Schimbarea la față a Domnului 

Sfânta Liturghie 

 

08 august, joi, ora 16.30 

Paraclisul Maicii Domnului 

Program de spovedanie 

 

09 august, vineri, ora 16.30 

Paraclisul Maicii Domnului 

Program de spovedanie 

 

10 august, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

11 august, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

13 august, marți, ora 16.30 

Paraclisul Maicii Domnului 

Program de spovedanie 

 

14 august, miercuri, ora 18.00 

Vecernia și Prohodul Adormirii Maicii 

Domnului 

 

15 august, joi, ora 08.00 

Adormirea Maicii Domnului 

Sfânta Liturghie 

 

16 august, vineri, ora 08.00 

Sfinții Martiri Brâncoveni 

Hramul Parohiei Odăi 

Sfânta Liturghie  
 

17 august, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

18 august, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

24 august, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

25 august, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

29 august, joi, ora 08.00 

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 

Sfânta Liturghie și Taina Sfantului Maslu  

(după Sf. Liturghie) 

 

31 august, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

DATE 
——  •  —— 

 

5 AUGUST 

 

†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ  

 Toţi se foloseau de smerenia, de 

blândeţea şi de dragostea lui şi cugetau că 

este un ales al lui Dumnezeu.  

 

11 AUGUST 

 

†) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului  
 Iar de vreme ce străbătuse vestea 

despre Sfântul Nifon şi în Valahia, domnul 

de atunci, cu numele Radu, a mijlocit şi l-a 

luat cu sine în Valahia şi toţi l-au primit ca pe 

un apostol al Domnului. 
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Dorind să se îndulcească neîncetat de 

acea slavă a lui Hristos  și de vederea 

sfinţilor proroci, Petru a luat 

îndrăzneală şi a zis:  Doamne, bine este 

nouă să fim aici şi să facem trei colibe: 

una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie.  

 

Sinaxar la 

Schimbarea la Față a 

Domnului nostru Iisus Hristos 
——  •  —— 

Pobrejenia  

 Domnul nostru Iisus Hristos, în anul 

treizeci şi trei al naşterii Sale şi în al treilea 

an și cel de pe urmă al propovăduirii sale, 

apropiindu-se spre patima cea de bună voie 

pentru mântuirea noastră, s-a dus în laturile 

Cezareei lui Filip, după cuvintele pe care i le-

a zis Petru: Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului 

celui viu..., şi acolo a început a spune 

ucenicilor Săi că I se cade să meargă în 

Ierusalim, să pătimească mult de la bătrâni, 

de la arhierei şi de la cărturari, şi să fie ucis. 

Și a văzut pe ucenicii Săi mâhnindu-se 

pentru aceea, iar mai ales pe Petru, care Îl și 

oprea pe El, zicându-I: Milă să-Ţi fie de Tine, 

Doamne. Să nu-Ţi fie Ţie aceasta. Atunci, 

ridicându-le mâhnirea sufletelor lor, a 

făgăduit unora dintre dânşii că, după puţine 

zile, are să le arate lor slava Sa, zicând: Sunt 

unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta 

moartea până ce nu vor vedea pe Fiul 

Omului întru slava Împărăţiei Lui. 

 

 Deci, trecând şase zile de la ziua 

aceea în care a grăit aceste cuvinte, Domnul 

a plecat din latura Cezareei lui Filip, în 

hotarele Galileei şi a venit la Muntele 

Taborului, care este în Galileea, venind după 

el ucenicii şi mult popor. Iar de vreme ce era 

obiceiul Domnului Hristos ca rugăciunile 

cele către Dumnezeu Tatăl să le facă singur, 

deosebi de ucenicii Săi, de aceea a lăsat sub 

munte poporul şi pe ucenicii Săi şi a luat 

numai pe trei din ei: pe Petru, pe Iacov şi pe 

Ioan, şi s-a suit cu dânşii în munte să se 

roage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană cu Schimbarea la Față  

a Domnului nostru Iisus Hristos  

 

 Acolo, depărtându-se puţin de cei trei 

ucenici la un loc înalt, se ruga; iar cei trei 

ucenici, fiind osteniți pe de o parte de suirea 

muntelui înalt, iar pe de alta, de lungimea 

rugăciunii, au adormit, precum zice 

evanghelistul Luca: Iar Petru şi cei ce erau 

cu dânsul se îngreuiaseră de somn. Deci, 

dormind ei, Hristos S-a schimbat la faţă, 

strălucind cu slava dumnezeirii Sale şi, din 

porunca Lui, I-au stat înainte doi proroci, 

Moise şi Ilie, care grăiau cu Dânsul despre 

ieşirea Lui care avea să se săvârşească în 

Ierusalim. Și, deşteptându-se apostolii, au 

văzut slava Lui cea negrăită, faţa cea 

luminoasă ca soarele, hainele Lui albe 
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strălucind ca zăpada şi doi bărbaţi stând şi 

grăind cu dânsul întru slava aceea, şi s-au 

înspăimîntat. Și îndată au cunoscut – Duhul 

Sfânt descoperindu-le lor –, pe bărbaţii aceia 

că erau Moise şi Ilie, şi au înţeles vorba lor 

pentru patima lui Hristos cea de bună voie. 

 

 Deci stăteau cu cutremur, ascultând 

cele ce se grăiau și îndulcindu-se de vederea 

slavei celei dumnezeieşti, pe care au văzut-o 

pe cât putea vederea ochilor trupeşti să 

îngăduie, pentru că atât le-a arătat lor 

Domnul, cât firea omenească să nu se 

lipsească de vederea ochilor și de viață. Căci 

este cu neputinţă omului muritor să vadă 

dumnezeirea cea fără de moarte şi nevăzută, 

precum și de demult lui Moise, care se ruga 

lui Dumnezeu să-i arate slava feţei Sale celei 

dumnezeieşti în vederea ochilor, Dumnezeu i

-a răspuns: Nu va vedea omul faţa Mea şi să 

fie viu. Apoi, sfârşindu-se vorbirea lui 

Hristos cu Moise şi Ilie şi apostolii 

cunoscând prin duh plecarea lor, i-a fost jale 

lui Petru că prorocii au să se ducă de la 

vederea lor. 

 

 Și dorind să se îndulcească neîncetat 

de acea slavă a lui Hristos și de vederea 

sfinţilor proroci, Petru a luat îndrăzneală şi a 

zis: Doamne, bine este nouă să fim aici şi să 

facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi 

una lui Ilie. Aceasta grăind-o Petru, norul 

luminos care a pus înaintea lui Hristos pe 

amândoi prorocii, și iarăși, prin voia Lui cea 

dumnezeiască, urma să-i ia pe dânşii şi să-i 

ducă pe fiecare la locul său, acela a umbrit pe 

apostoli, înconjurând vârful muntelui. Atunci 

apostolii mai mult s-au temut, când, 

apropiindu-se de Hristos, au intrat în nor, şi 

întru acel ceas s-a auzit glas din nor, 

zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru 

Care am binevoit, pe Acesta să-L 

ascultaţi! Un glas ca acesta venind de sus, de 

spaima aceea mare n-a mai rămas putere în 

apostoli, pentru că s-au temut foarte şi au 

căzut cu feţele la pământ. Și căzând ei, slava 

Domnului s-a luat de la vederea lor şi 

prorocii au fost duși la locurile lor; iar 

Domnul, apropiindu-Se, S-a atins de ucenicii 

care zăceau la pământ, zicîndu-le: Sculaţi-vă 

şi nu vă temeţi! Și ridicându-şi ochii ucenicii, 

nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus 

Hristos singur. 

 

 Și pogorându-se ei din munte, 

Domnul le-a poruncit ucenicilor să nu spună 

nimănui despre vedenia aceea, până ce, după 

primirea patimilor şi a morţii, va învia a treia 

zi din mormânt. Deci dânşii au tăcut şi întru 

acele zile nu au spus nimănui nimic din cele 

ce au văzut 

 
15 AUGUST 

 

Adormirea Maicii Domnului 
 

 Când a binevoit Hristos Dumnezeul 

nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu 

trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, 

prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de 

pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind 

la dânsa, a zis: „Acestea zice Fiul tău: 

Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. 

Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul 

cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea 

nemuritoare”.  

 

 Despre Adormirea Maicii Domnului, 

adică moartea și înălțarea ei cu trupul la cer, 

nu găsim date în Sfintele Evanghelii, ci 

numai în tradiția Bisericii. Aceasta este 

tratată în scrierile a patru părinți orientali: 

Patriarhul Modest al Ierusalimului, Andrei 

Criteanul, Gherman al Constantinopolului și 

Sfântul Ioan Damaschin.  

 

Sursa: doxologia.ro 



6 

 

După aproape 25 de ani de strălucită domnie 

i-a fost dat marelui Voievod Constantin 

Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, 

Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum şi 

cu sfetnicul Ianache, să fie părtaşi patimilor 

lui Hristos şi să fie încununaţi cu coroana 

sfântă a muceniciei.  

 

Mărturii despre  

Sfinţii Martiri Brâncoveni: 

Constantin Vodă, cu cei patru 

fii ai săi, Constantin, Ştefan, 

Radu şi Matei 
——  •  —— 

 

Hramul Bisericii Odăi. 
 

 În urmă cu 5 ani, în 2014, a fost anul 

comemorativ al Sfinţilor Martiri  Brâncoveni 

În acea perioadă Editura Doxologia a adus în 

atenţia publicul cititor o lucrare intitulată 

“Mărturii despre Sfinţii Martiri Brâncoveni; 

Constantin Vodă, cu cei patru fii ai săi, 

Constantin, Ştefan, Radu şi Matei”, autor 

Oana Mădălina Popescu. 

 

 Volumul îşi propune prezentarea şi 

analiza câtorva dintre cele mai semnificative 

mărturii, provenind de la surse din veacurile 

XVII-XIX, referitoare la activitatea 

religioasă a lui Constantin Brâncoveanu , 

precum şi la martiriul său şi al familiei. 

Ancheta realizată în lucrare este centrată pe 

execuţia domnului muntean, a copiilor săi şi 

a sfetnicului Ianache  Văcărescu , la 

Istambul, din ordinul sultanului Ahmed III, 

în 1714. În egală măsură însă, se doreşte 

conturarea principalelor direcţii ale politicii 

religioase a principelui român, deoarece acest 

aspect  prezentat împreună cu martiriul, 

defineşte mai bine personalitatea lui 

Brâncoveanu. Prin această lucrare se 

conturează personalitatea lui, aşa cum 

aceasta rezultă din faptele sale, din timpul 

vieţii şi din ultimele clipe de dinaintea morţii. 

Este analizat şi ecoul produs de execuţia sa în 

cercurile diplomatice, în presă sau în 

istoriografie. 

 

 Cinstirea ca sfânt a lui Constantin 

Brâncoveanu este atestată documentar încă 

de la începutul veacului al XVIII-lea, aşadar 

imediat după moartea sa. La scurt timp după 

martiriul domnului muntean, al fiilor săi, 

Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi al 

sfetnicului Ianache Văcărescu, a apărut un 

imn închinat lor, compus de mitropolitul de 

Heracleea, Calinic, cel care va deveni 

patriarh. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană din Biserica noastră. 

 

 Textul scris în limba greacă, a fost 

semnalat şi tradus în română de Petre Ş. 

Năsturel. Se observă că autorul îi numeşte pe 

Constantin Brâncoveanu şi pe fiii săi 

„inimoşi mucenici”, „jertfă sfântă” pentru 

Hristos, „viteji biruitori ai lui Hristos”. Prin 
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urmare, autorul, martor al execuţiei domnului 

muntean şi a fiilor săi, ţine să precizeze că 

aceştia au avut moarte de martiri, ucişi fiind 

pentru credinţă, motiv pentru care le-a 

închinat acest imn. De asemenea, trebuie 

precizat că aceste cuvinte care arată 

mucenicia lor vin nu din partea unui lac , ci a 

unui ierarh, adică a unei persoane capabile să 

deosebească o simplă execuţie de o moarte 

martirică, fiindcă nu orice moarte transformă 

automat victima într-un mucenic. 

 

 Lucrarea prezintă surse istorice 

contemporane evenimentului, provenind, în 

marea majoritate de la martori oculari, care 

atestă faptul că moartea Brâncovenilor a fost 

una martirică, ei refuzând să treacă la islam 

pentru a-şi salva viaţa şi preferând mai 

degrabă să moară decât să-şi abandoneze 

credinţa. Mărturiile oferă cititorilor o 

imagine cât mai exactă asupra împrejurărilor 

uciderii domnului muntean, a copiilor săi şi a 

sfetnicului Ianache. 

 

 Fără a se urmări o prezentare 

exhaustivă a activităţii religioase a domnului 

muntean, care s-a bucurat de o atenţie 

deosebită din partea istoriografiei, în volum 

se punctează principalele direcţii ale acesteia, 

pentru a înţelege mai bine că sfârşitul său 

martiric a încununat o viaţă dedicată apărării 

Ortodoxiei. Sprijinul acordat Ortodoxiei în 

Ţările Române, dar şi în întreg Orientul 

ortodox, a îmbrăcat mai multe forme: danii în 

bani, obiecte de cult sau cărţi tipărite (de 

mare valoare într-o epocă în care tiparul nu 

era răspândit), precum şi ctitoria de lăcaşuri 

sfnte sau repararea celor existente. De 

asemenea, prin legături politice şi 

diplomatice cu Anglia şi Imperiul Hazburgic, 

Brâncoveanu a încercat îmbunătăţirea vieţii 

românilor din Transilvania. 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

 

Aducerea moaștelor  

Sf. Ap. Bartolomeu 

 
 Aducerea moaștelor Sfântului Apostol 

Bartolomeu (sec. VI) – Sfântul Apostol 

Bartolomeu (sec. I) a fost răstignit în orașul 

Albana din Armenia Mare. Creștinii de acolo 

i-au așezat trupul într-o raclă de plumb. Mulți 

dintre cei ce se atingeau de sfintele lui 

moaște se vindecau, iar mulți păgâni se 

botezau. 

 

 Din această cauză, furia 

necredincioșilor a mers până acolo că au luat 

racla și au aruncat-o în mare, odată cu alte 

patru racle ale Sfinților Mucenici Papian, 

Lucian, Grigorie și Acachie. Însă, Dumnezeu 

nu a îngăduit ca raclele să se scufunde în 

adâncul mării, ci au plutit pe valuri. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Racla cu moaștele Sfântului 

Bartolomeu a fost pescuită în insulele Lipari 

(sudul Italiei) de Episcopul Agaton. Racla lui 

Papian a rămas în Sicilia; a lui Lucian, în 

Mesina; a lui Grigorie, în Calabria, iar a lui 

Acachie în Ascalon. În anul 809 moaștele 

Sfântului Apostol Bartolomeu au fost aduse 

din Lipari la Benevent, iar de aici la Roma, în 

anul 983. 

 

Sursa: basilica.ro 
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CUM SĂ NE IZBĂVIM  

DE PATIMI? 
——  •  —— 

 

– Gheronda, de ce cad mereu în lăcomia 

pântecelui? 

 

– Fiindcă ai slăbiciunea asta. Diavolul dă 

atacul asupra meterezului care este slab; nu le 

loveşte pe celelalte care sunt bine fortificate. 

„Dacă ocup acest meterez, îşi spune el, cu 

uşurinţă le voi ocupa şi pe celelalte”. De 

aceea meterezul slab trebuie fortificat bine. 

 

– Mă descumpănesc când îmi văd patimile. 

 

– Să nu te descumpăneşti, nici să fii laşă, ci 

cu curaj să‑ţi prinzi patimile una câte una, 

începând de la cea mai mare. La început, îţi e 

de ajutor să nu te ocupi de patimile mai mici, 

ci să le loveşti şi să le dezrădăcinezi pe cele 

mai mari pe care le vezi. Şi pe măsură ce se 

slăbesc rădăcinile patimilor mari, se vor usca 

şi rădăcinile subţiri ale patimilor mai mici. 

Prin urmare, atunci când dezrădăcinezi o 

patimă mare, împreună cu aceasta se 

dezrădăcinează şi altele mai mici. 

 

– De ce, deşi iau de multe ori hotărârea să mă 

lupt cu râvnă împotriva patimilor mele, în 

cele din urmă nu o înfăptuiesc? 

 

– Fiindcă iei multe hotărâri odată. Patimile, 

precum şi virtuţile, constituie un lanţ. O 

patimă este legată de alta şi o virtute este 

legată de altă virtute, aşa cum vagoanele unui 

tren sunt legate între ele şi toate‑l urmează 

pe primul. Aşadar, dacă te hotărăşti să te 

nevoieşti mai mult timp, ca să tai o patimă 

anume şi să cultivi virtutea opusă ei, vei 

reuşi. Şi împreună cu această patimă pe care 

o vei tăia, te vei izbăvi şi de alte patimi şi se 

vor dezvolta virtuţile corespunzătoare. Să 

presupunem că invidiezi: dacă te lupţi ca să 

nu invidiezi, vei cultiva dragostea, bunătatea 

şi în acelaşi timp te vei izbăvi de mânie, de 

osândire, de răutate, de întristare. 

 

– Gheronda, o patimă sau o obişnuinţă rea 

este mai bine să o tai dintr‑odată sau 

încet‑încet? 

 

– Dacă poţi să o tai dintr‑odată, este mai 

bine, căci altfel lasă… rămăşiţe. Nu trebuie 

să întârzii. Atunci când cineva traversează un 

râu, mai ales pe timp de iarnă, încearcă să‑l 
treacă cât se poate de repede, ca nu cumva să 

îngheţe. Dacă îl traversează repede, până să 

îngheţe, se va încălzi din nou. Vezi, şi caii, 

atunci când îi leagă, dacă vor să se 

slobozească, rup funia dintr‑odată. La fel şi 

cu ispita, trebuie tăiată funia dintr‑odată. 

 

– Sfântul Isaac Sirul scrie: „Nepătimire nu 

înseamnă a nu simţi cineva patimile, ci a nu 

le primi”[1]. Oare şi cel nepătimaş poate 

primi atacul patimilor? 

 

– Da, se poate. Dar orice i‑ar arunca 

diavolul, este ars de flacăra dumnezeiască pe 

care a aprins‑o înlăuntrul său. Diavolul nu 

încetează să‑l atace pe om, dar când omul nu 

primeşte provocările vrăjmaşului, inima lui 

se curăţeşte şi Se sălăşluieşte în ea Hristos. 

Inima lui se preface în cuptor, în „rug 

aprins”[2], şi orice cade apoi în ea, este ars. 

 

[1] Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte ascetice, 

Cuvântul LXXXI. 

 

[2] Vezi Ieşire 3, 2‑3. 

 

Extras din Patimi şi virtuţi– Cuviosul Paisie 

Aghioritul, Editura Evanghelismos, 2017. 

 

 Sursa: marturieathonita.ro 
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DUMNEZEU TREBUIE SĂ 

FIE PE PRIMUL LOC 
——  •  —— 

 

 Cea mai bună soartă pentru om pe 

acest pământ este să facă voia lui Dumnezeu: 

nu numai uneori, nu superficial, nu în silă, 

cum se întâmplă adeseori, ci așa cum este 

făcută ea în ceruri. 

 

 Primele trei cereri ale Rugăciunii 

Domnești sunt legate nemijlocit de Tatăl: 

„Numele Tău”, „Împărăția Ta”, „voia Ta”. 

Hristos îl învaţă pe om să-L pună pe 

Dumnezeu pe locul de frunte, ce I se şi 

cuvine. Mai întâi cele cereşti, şi abia apoi 

cele pământeşti; mai întâi cele duhovnicesti, 

şi abia apoi cele trupeşti; mai întâi 

dumnezeiescul, şi abia apoi omenescul. 

Hristos rupe privirile oamenilor de la cele din 

jurul lor, îndreptându-le spre Tatăl şi spre 

toate cele ce ţin de El. 

 

 Cu noi lucrurile stau altfel: pe primul 

loc punem ale noastre. Grijile, nevoile, 

treburile înghit totul, şi alergăm cu ele la 

Dumnezeu ca la singura ieşire din greutăţi, 

însă El Însuşi poate că n-are niciun loc în 

viaşa noastră. De aici vin strâmbătatea, 

păcătoşenia, lipsa de rost a existenţei noastre. 

Hristos recunoaşte o singură ordine a 

lucrurilor, pe care o vesteşte în această 

minunată rugăciune: Dumnezeu trebuie să fie 

pe primul loc. 

 

 Numai când omul va accepta cu 

sufletul său acest adevăr va începe pentru el 

adevărata viaţă creştină. Căutând mai întâi 

voia lui Dumnezeu şi împlinind-o pe măsura 

luminii care i s-a dat, el intră pe tărâmul 

Împărăţiei lui Dumnezeu şi începe să 

cunoască şi Numele Celui de la Care vine tot 

harul şi acoperirea orişicărei nevoi. În 

sufletul lui apare atunci echilibrul, şi voia lui 

Dumnezeu nu mai este doar acceptată cu 

tristă supunere, ci împlinită cu toată energia 

şi cu încrederea iubirii devotate. 

 

 Într-o şcoală li s-a pus copiilor 

întrebarea: „Cum se face voia lui Dumnezeu 

în ceruri?” Mulţi s-au grăbit să răspundă: „Cu 

tragere de inimă!”, „Cu bucurie!”, 

„Îndată!”… În cele din urmă s-a făcut auzit şi 

glăsciorul unei fetiţe foarte mici, care a 

răspuns cu evlavie: „Fără a fi pusă 

întrebarea: de ce?” Da, în ceruri voia lui 

Dumnezeu se face cu acea încredere care nu 

pune întrebări, ci îndeplineşte; aşa fac voia 

Domnului cei ce rostesc cea de-a treia cerere 

înţelegând ceea ce spun şi care îşi trăiesc 

viaţa potrivit ei. 

 

Extras din Fiecare zi un dar al lui  

Dumnezeu, Editura Sophia. 

 

Sursa: marturieathonita.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictură Domnul Iisus Hristos  - Parohia Odăi 
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Încep cursurile de toamnă 

la Atelierele pentru copii 

ale Parohiei Odăi. 
——  •  —— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atelier de Neogreacă cu sprijinul 

doamnei îndrumător Ana Mihaela Ciule 

 

2. Atelier de Mozaic cu sprijinul 

doamnei îndrumător Elena Violeta Bălan 

 

3. Atelier de Șah cu sprijinul 

doamnei îndrumător Roxana Firaru 

 

4. Atelier de Engleză cu sprijinul 

domnului îndrumător Andrei Popa 

 

5. Atelier de Pictură cu sprijinul  

domnului îndrumător Ionel Micu 

 

6. Atelier de Inițiere în credința ortodoxă 

cu sprijinul domnului îndrumător Valentin 

Florian Magyar. 

 

 Dragi enoriași, iată mai este puțin și 

trece vara, și ne pregătim de înscrierile 

pentru sezonul din toamnă al Atelierelor 

pentru copii susținute de Biserica noastră. 

 Vom continua cursurile cu temele de 

pănă acum: pictură pe sticlă, mozaic, limbile 

engleză și greacă, șah la care mai adaugăm și 

Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima expoziție,  

Final de curs - Parohia Odăi 

 

 Atelierele se adresează în primul rând 

copiilor din Parohia Odăi - Otopeni și sunt cu 

titlu gratuit, celtuielile fiind suportate de 

către enoriașii parohiei și biserica parohială. 

 

 Responsabil cu activitatea Atelierelor 

este dl. Epitrop Valentin Florian Magyar, 

domnia sa va centraliza cererie pentru fiecare 

Atelier - acestea vor fi luate de la pangarul 

bisericii noastre - respectand criteriile de 

vârstă pe care le va stabili fiecare îndrumător. 

 

 Condiția principală pentru a participa 

la primele 5 Ateliere este aceea de a participa 

și la Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă 

(Studiul Sfintei Scripturi). 

 

 Mulțumim domnului dl. Magyar, 

îndrumătorilor dar și eonriașilor din biserica 

noastră pentru suportul acordat bunei 

desfașurări a acestor activități. 

 

Responsabil: Valentin Florian Magyar 

Mobil: 0722 804 973 

  

Parohia Odăi 
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Biblia 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 1: 30 - 35 

 

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci 

ai aflat har la Dumnezeu. 

31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu 

şi vei chema numele lui Iisus. 

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt 

se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da 

Lui tronul lui David, părintele Său. 

33. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în 

veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. 

34. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi 

aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? 

35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul 

Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui 

Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul 

care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu 

se va chema. 

 

 

 

Poezii 
——  •  —— 

 

Mama  
de Nicolae Labiș 

 

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune 

Un om ce de pe-acasă a venit 

Cum c-a-nflorit la noi mălinul 

Și c-ai albit, mamucă, ai albit. 

 

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă. 

Eu nu știu cum să cred atatea vești, 

Când din scrisori eu văd precum matale 

Din zi în zi mereu întinerești. 

Părintele Arsenie Papacioc 
——  •  —— 

 

Liturghia 

 

 “Căutați să fiți pomeniți la Liturghie. 

Fie că vă cunoaște un preot sau vă cunoaște 

duhovnicul, fie că frățiile voastre dați la 

Liturghie, dar să fiți pomeniți. Asta e totul.“ 

  

 “Liturghia nu e o lucrare omenească, 

dragii mei. Nici îngereasca. E direct divină! 

Pentru că nu poți tu să transformi acolo. El 

este Cel ce este. Și dacă ar fi cu putință să se 

deschidă cerurile și chiar tavanul Altarului, 

n-ai vedea în cer mai multă lumină și mai 

multă așezare cum este în Sfântul Altar, cu 

îngerii, căci Hristos este cu noi.“ 

 

Femeia 

 

 “Femeia înseamnă 'împărăteasă 

dăruitoare'. Femeia, dacă zici că-i slabă, 

totuşi, din momentul în care te-ai angajat să 

te numeşti soţ, nu te poţi numi soţ, decât 

lângă o soţie. Trebuie să o pui pe tron, cu 

orice chip! Să nu se mai vadă în femeie nu-

mai un scop meschin sau un lucru de caznă. 

Femeia este extraordinară în creaţia lui 

Dumnezeu! Daţi-vă seama că destinul 

întregii omeniri depinde de cuvântul Fe-

cioarei Maria, libere: Fie mie după cuvântul 

Tău (Luca 1, 15).” 

 

 “Femeile sunt ca florile: toate sunt 

frumoase, dar fiecare în felul ei. Bărbatul 

trebuie să se plece să o ia - adică să-i arate 

eleganţă, preţuire. Atunci floarea îşi arată şi 

mirosul, şi calităţile ascunse, pentru că tu ai 

ştiut să răscoleşti adâncurile şi ai făcut din 

ea ceea ce nu ştia ea că este.“  

 

Sursa: www.citateortodoxe.ro 
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5 AUGUST 

 

Sfântul Apostol Tit  

 
 A fost ucenicul Sfântului Apostol 

Pavel și unul din cei șaptezeci de apostoli. S-

a născut în insula Creta din Marea 

Mediterană din părinți păgâni, rude cu regele 

Mirou al insulei. Vestea despre învățăturile și 

minunile Mântuitorului Iisus Hristos 

ajunseseră și în insula Creta. Tit fiind un 

tânăr iscusit în învățătura elină a fost trimis la 

Ierusalim pentru a verifica veridicitatea 

spuselor despre minunile și învățătura lui 

Iisus Hristos. 

 Rudele sale nu s-au gândit nici o clipă 

că Tit, ascultând cuvântul Domnului, va 

deveni unul din cei șaptezeci de apostoli. Tit 

a urmat Mântuitorului, a văzut Patima cea de 

bună voie, Moartea și mai ales s-a încredințat 

de Învierea Sa. După botezarea sutașului 

Cornelie, a primit și Tit sfântul botez fără 

tăierea împrejur (Galateni 2, 3), ținându-se 

seama și de hotărârea luată de sfinții apostoli 

la Sinodul Apostolic din Ierusalim prin care 

creștinii veniți dintre păgâni nu erau supuși la 

îndeplinirea riturilor legii mozaice. 

 Astfel, Tit a ajuns ucenicul Sfântului 

Apostol Pavel și l-a însoțit pe acesta în 

propovăduirea lui. În primăvara anului 58 se 

aflau amândoi în Macedonia. De acolo, Tit a 

fost trimis în Corint cu epistolele a I-a și a II-

a către corinteni. În epistola a II-a către 

Timotei se arată că Tit a fost trimis și în 

Dalmația să propovăduiască (II Tim. 4, 10). 

Sfântul Apostol Pavel ajungând în Creta, a 

botezat pe Rustil, soțul sorei mamei lui Tit, 

cu toată casa lui și pe alți păgâni și le-a pus 

episcop pe Tit (Tit 1, 5). În Tit 3, 12, Sfântul 

Apostol Pavel i-a scris lui Tit despre 

hotărârea de a ierna în Nicomidia, chemându-

l acolo. Din Nicopoli, Pavel s-a dus la 

Ierusalim, unde a fost prins și întemnițat și 

apoi trimis la Roma. 

Aflând Tit despre aceasta s-a dus și el la 

Roma. Aici, Tit a văzut patima și sfârșitul 

Sfântului Apostol Pavel, iar după ce l-a 

îngropat, s-a întors în eparhia sa, în orașul 

Gortina din insula Creta. În locul templului 

zeiței Artemis din Gortina a înălțat o biserică, 

iar cea mai mare parte din păgânii insulei 

Creta îi luminase cu sfântul botez. A trăit 

până la vârsta de 94 de ani 

 

Sursa: basilica.ro 

 

 

CUGETAREA LUNII 
——  •  —— 

 

“În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu 

și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în 

inima ta, căci toate bunătățile vin de la 

Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru 

cei ce nădăjduiesc spre dânșii. Fie-ți drag a 

te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima 

și va vedea pe Dumnezeu.” 

 

Sfântul Nifon, 

Mitropolitul Țării Românești 

1434 - 1508 


