
Revista parohiei Odăi 

Nr. 11, 2019 

Se distribuie gratuit! 

 

Programul Bisericii Odăi pe luna NOIEMBRIE 

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

 

 

8 Noiembrie 

†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil 

30 Noiembrie 

†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României 
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DATE 

Calendar 
——  •  —— 

 

12 NOIEMBRIE 

†) Sfântul Cuv. Nil Pustnicul  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fericitul Nil, venind iarăşi la locul său cel 

dintâi în Sinai, împreună cu fiul său, a vieţuit 

ani îndelungaţi şi a alcătuit multe cuvinte 

pustniceşti pline de înţelepciune şi de folos.  

 

13 NOIEMBRIE 

†) †) Sfântul Ier. Ioan Gură de Aur, 

Arhiep. Constantinopolului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Ioan se îndeletnicea cu 

Sfintele Scripturi şi toată mintea sa la aceasta 

o avea îndreptată, ca să înveţe pe popor în 

biserică şi să aducă pe păcătoşi la pocăinţă.  

15 NOIEMBRIE 

 

†) Sfântul Cuv. Paisie de la Neamț  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru sfințenia vieții sale, numele 

Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut 

în toate țările ortodoxe, începând din Muntele 

Athos până în Lavra Peșterilor din Kiev și de 

la Mănăstirea Optina până în sihăstriile din 

nordul Rusiei.  

 

25 NOIEMBRIE 

†) Sfânta Mare Muceniță Ecaterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Astfel rugându-se, a zis chinuitorului: 

„Săvârşeşte-ţi porunca!”. Iar el, întinzând 

sabia, i-a tăiat cinstitul ei cap; şi a curs din 

rană lapte în loc de sânge. Iar cinstitele ei 

moaşte le-au luat în acel ceas sfinţii îngeri, 

precum s-a văzut de credincioşii cei vrednici, 

şi le-au dus cu cinste în Muntele Sinai.  

 

doxologia.ro 
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  NOIEMBRIE 
——  •  —— 

 

02 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

Moșii de toamnă 

03 noiembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

08 noiembrie, vineri, ora 08.00 

Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil 

09 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina 

Sfânta Liturghie 

10 noiembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

13 noiembrie, miercuri, ora 17.00 

Acatist Sf. Ioan Gură de Aur 

Taina Sf. Maslu 

15 noiembrie, vineri,  

Începutul Postului Nașterii Domnului 

16 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

17 noiembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

21 noiembrie, joi, ora 08.00 

Intrarea în biserică a Maicii Domnului 

23 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

24 noiembrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

25 noiembrie, luni, ora 16.00 

Taina Spovedaniei 

26 noiembrie, marți, ora 16.00 

Taina Spovedaniei 

27 noiembrie, miercuri, ora 16.00 

 

Taina Spovedaniei 

30 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00 - 

Pomenirea celor adormiți 

Sf. Andrei  

Sfânta Liturghie 

 

Patriarhia Ecumenică de 

Constantinopol anunță canonizarea 

a patru sfinți aghioriți 
 

 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a 

anunțat, în cadrul recentei sale vizite în 

Sfântul Munte, canonizarea a patru sfinți 

aghioriți: Daniil Katunakiotul (1), Ieronim 

Simonopetritul (2), Iosif Isihastul (3) și 

Efrem Katunakiotul (4). 

 

  

 

 

1                     3  

 

 

 

 

 

 

2                                                              4 

 

  

Anunțul a fost făcut pe data de 20 octombrie 

2019, după primirea oficială, la Karyes, a 

Patriarhului Ecumenic de către Adunarea 

întâistătătorilor Sfântului Munte. În cadrul 

anunțului, Patriarhul Bartolomeu a ținut să 

sublinieze faptul că „Sfințenia este 

chintesența acestui loc și sfinții sunt ceea ce 

are mai scump Biserica”. 

 

(Traducere din limba greacă de  

Mihaela Sapovici Ciule) 
Sursa: www.pemptousia.gr 
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Biblia 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie 

după Matei  
 

Capitolul 4: 1 - 11 

 

1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, 

ca să fie ispitit de către diavolul. 

2. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi 

patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. 

3. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: 

De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele 

acestea să se facă pâini. 

4. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: "Nu 

numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot 

cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu". 

5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-

a pus pe aripa templului, 

6. Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 

aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va 

porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, 

ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul 

Tău". 

7. Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: "Să nu 

ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău". 

8. Din nou diavolul L-a dus pe un munte 

foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii 

şi slava lor. 

9. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da 

Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei 

închina mie. 

10. Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci 

scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te 

închini şi Lui singur să-I slujeşti". 

11. Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, 

venind la El, Îi slujeau. 

 

Capitolul 5: 1 - 20 

 

1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, 

şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 

2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 

3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este 

împărăţia cerurilor. 

4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor 

mângâia. 

5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 

pământul. 

6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de 

dreptate, că aceia se vor sătura. 

7. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 

8. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 

vedea pe Dumnezeu. 

9. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 

Dumnezeu se vor chema. 

10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a 

lor este împărăţia cerurilor. 

11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă 

vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău 

împotriva voastră, minţind din pricina Mea. 

12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră 

multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe 

proorocii cei dinainte de voi. 

13. Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea 

se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu 

mai e bună decât să fie aruncată afară şi 

călcată în picioare de oameni. 

14. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o 

cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. 

15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, 

ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din 

casă. 

16. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 

oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre 

cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 

din ceruri. 
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17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea 

sau proorocii; n-am venit să stric, ci să 

împlinesc. 

18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece 

cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege 

nu va trece, până ce se vor face toate. 

19. Deci, cel ce va strica una din aceste 

porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe 

oameni, foarte mic se va chema în împărăţia 

cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, 

acesta mare se va chema în împărăţia 

cerurilor. 

20. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi 

dreptatea voastră mai mult decât a 

cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în 

împărăţia cerurilor. 

 

Capitolul 10: 1 - 8 

 

1. Chemând la Sine pe cei doisprezece 

ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra 

duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să 

tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. 

2. Numele celor doisprezece apostoli sunt 

acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi 

Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi 

Ioan fratele lui; 

3. Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei 

vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice 

Tadeu; 

4. Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel 

care L-a vândut. 

 

Capitolul 10: 28 - 33 

 

32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 

oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el 

înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 

33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine 

înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el 

înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 

 

 

(†) Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului (Vovidenia) 
——  •  —— 

 

 Intrarea Maicii Domnului în Biserică, 

este unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii 

Ortodoxe, sărbătorit la 21 noiembrie. 

 

 Conform tradeţiei, Fecioara Maria a 

fost dusă de părinții săi Ioachim și Ana la 

Templul evreiesc din Ierusalim pe când era 

copilă, unde a trăit și slujit ca fecioară în 

Templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif. 

Unul din izvoarele cele mai vechi ale acestei 

tradiții este Protoevanghelia lui Iacov, una 

din Evangheliile neincluse în canonul 

Scripturii, Evanghelia Copilăriei după Iacob. 

 

Maria a fost primită solemn de comunitatea 

templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl 

lui Ioan Botezătorul. A fost condusă în acel 

loc sfânt ca să devină ea însăși „Sfânta 

Sfintelor” lui Dumnezeu, biserică vie și 

templu al Pruncului dumnezeiesc care se va 

naște din ea. Biserica vede în această 

sărbătoare ziua în care templul material din 

Ierusalim încetează a mai fi locuința lui 

Dumnezeu. 

 

Încă din cele mai vechi timpuri Biserica a 

sărbătorit praznicul Aducerii Maicii 

Domnului la Templu, după cum arată tradiția 

creștină din Palestina, care spune 

că împărăteasa Elena (prăznuită la 21 mai) a 

zidit o biserică închinată acestei sărbători a 

Maicii Domnului chiar în templul 

din Ierusalim. 

 

Sfântul Grigorie al Nissei, în secolul al IV-

lea, menționează această sărbătoare. 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org  
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În această lună, în ziua a opta, pomenirea 

Soborului mai-marilor Arhistrategi 

(arhangheli) Mihail şi Gavriil (şi Rafail), şi 

al tuturor cereştilor puteri celor fără de trup. 

 

†) Soborul Sf. Arhangheli 

Mihail şi Gavriil şi al tuturor 

cereştilor puteri  
 

——  •  —— 

 

 La adunarea celor 9 cete, Serafimii, 

Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, 

Începătoriile, Puterile, Arhanghelii şi Îngerii. 

 Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele 

peste cetele puterilor celor fără de trup, şi în 

Legea Veche şi în cea Nouă a arătat ce este 

harul Evangheliei, şi arată multe faceri de 

bine neamului omenesc. Că de vreme ce 

pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, 

înălţându-se s-a mândrit împotriva 

Ziditorului său şi a zis: "Pune-voi scaunul 

meu deasupra norilor" şi lăudându-se că "voi 

fi asemenea cu Cel înalt", a căzut din cinstea 

de arhanghel, precum grăieşte Domnul 

("Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din 

cer căzând"). Asemenea cu el şi ceata ce era 

sub el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a-

pururea lăudat, păzind ca o slugă 

credincioasă credinţa către Stăpânul şi 

arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a 

fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca 

să fie mai mare peste cetele înţelegătoare. Că 

văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele 

îngereşti şi a zis: "Să luăm aminte: Lăudat-au 

cu glas pe Domnul tuturor", ca şi cum ar fi 

zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi 

ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până 

acum au fost lumină, şi acum s-au făcut 

întuneric. 

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit 

Soborul îngerilor, adică luarea aminte şi 

înţelegere şi unire. Acesta dar, marele 

folositor şi de bine-făcător mântuirii noastre, 

înmulţind şi întinzând spre mulţi multe faceri 

de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-

se. Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la 

pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-s-a 

lui Iacov când fugea de fratele său. Mers-a 

înaintea taberei fiilor lui Israel, când se 

izbăveau şi au scăpat de robia şi de chinul 

egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când 

mergea să blesteme pe Israel. Şi către Iosua 

al lui Navi a zis, când l-a întrebat: "Eu, 

Arhistrategul puterilor Domnului, acum am 

venit". Acesta a cufundat de tot şi râurile ce 

se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a 

locaşului de închinare. Se află şi altele multe 

ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. 

Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor 

şi păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi 

preacinstitul lui praznic. Împreună cu Sfântul 

Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea 

frumosul şi prea veselitorul Arhanghel 

Gavriil. Pentru că şi acesta multe faceri de 

bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea 

Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia 

lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, 

când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru 

împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: 

"Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) 

să înţeleagă vedenia" (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi 

acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că 

după şaptezeci de săptămâni de ani, adică 

după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are 

să vină Hristos. "Şi iată, zice Gavriil, 

bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul 

vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în 

ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg 

şi celelalte" (Daniil 9, 21). Acesta este cel 
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care a binevestit femeii lui Manoe că are să 

nască pe Samson. Acesta este cel care a 

binevestit lui Ioachim şi Annei că au să nască 

pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu 

Născătoarea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil  

 Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit 

lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului 

tămâierii, că va naşte pe marele Ioan 

înaintemergătorul. Acesta a hrănit şi pe 

pururea Fecioara Maria doisprezece ani 

înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană 

cerească. Acesta însuşi, şi cine se îndoieşte? a 

binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va 

naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul 

lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în 

vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se 

teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-

a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 

Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a 

binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul 

lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia 

pruncul şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi 

iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în 

pământul lui Israel. Mulţi însă din sfinţiţii 

învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc 

că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel 

îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se 

din cer, a răsturnat piatra de pe uşa 

mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi 

a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a 

binevestit mironosiţelor învierea Domnului. 

Şi ca să spunem mai cuprinzător, 

dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia 

tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din 

început până în sfârşit. 

 Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl 

prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul 

Mihail, şi cheamă harul şi ajutorul lui, 

rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, 

şi în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, 

şi în cel ce va să fie să ne învrednicim de 

bucuria cerească şi de împărăţie. Amin. 

Sursa: noutati-ortodoxe.ro 

 

Daniel: Capitolul 6 : 16 

Atunci am auzit un glas de om deasupra 

fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: 

"Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!"  

Daniel: Capitolul 9 : 21 

Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată 

un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia 

mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a 

apropiat de mine pe la vremea jertfei de 

seară.  
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Ne-am întors din această călătorie mai 

bogați sufletește ... 

 

 

Călătorie în inima 

Moldovei 
——  •  —— 

 

 La începutul lunii octombrie o parte 

dintre enoriașii parohiei noastre au avut 

bucuria de a se închina la moaștele Sfintei 

Parascheva. Iașul ne-a primit în haine de 

sărbătoare, căci pregătirile pentru cinstirea 

Sfintei erau aproape încheiate.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de pelerini din Biserica Odăi. 

 

 Și cum un pelerinaj în Moldova nu 

putea să nu includă și câteva dintre 

mănăstirile istorice, a doua zi am vizitat cinci 

dintre aceste lăcașuri de cult : Galata, 

Hadâmbu, Cetățuia, Bucium și Dobrovăț. 

Toate cinci o încântare pentru ochi și un 

balsam pentru suflet.  

 La Galata, ctitorie a domnului Petru 

Șchiopul și purtând prin secole rezonanța 

legăturilor nostre cu lumea postbizantină 

(căci numele mănăstirii l-a împrumutat 

voievodul de la numele cartierului 

constantinopolitan în care găzduiau domnii 

români când mergeau să se înfățișeze le 

Înalta Poartă), duhovnicul mănăstirii ne-a 

vorbit despre importanța păstrării stării de 

pelerin și după încheierea scurtei noastre 

călătorii, cu alte cuvinte a evlaviei și a setei 

de cele sfinte. La Dobrovăț, ultima dintre 

ctitoriile Sfântului Ștefan cel Mare, am fost 

impresionați de liniștea locului, de 

frumusețea picturii și de racla cu moaștele a 

nenumărați sfinți, la care am avut bucuria de 

a ne închina.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Călătoria s-a încheiat cu vizitarea, pe 

drumul de întoarcere, a mănăstirii Brazi, 

unde se află trupul întreg al Sfântului 

Teodosie și unde, prin osârdia maicilor, 

pelerinii au posibilitatea de a procura produse 

specifice zonei, precum mierea, vinul sau 

merele.  
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Mănăstirea Galata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Hadâmbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Cetățuia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Bucium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Dobrovăț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ - O mică pauză pentru o poză, vă rog!” 

 

 Ne-am întors din această călătorie mai 

bogați sufletește și nu doar datorită comorilor 

Bisericii de  care ne-am împărtășit, ci și 

pentru bucuria împreună-petrecerii și a trăirii 

unor experiențe de neuitat.  

 

Mihaela Sapovici Ciule 
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†) Sf. Ap. Andrei, 

cel Întâi Chemat,  

Ocrotitorul României 
——  •  —— 

 
 Sfântul Andrei s-a născut în 

Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret 

din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui 

Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al 

Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului 

Ioan Botezătorul. 

 

 Dar, dacă a auzit, a doua zi după 

Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său 

Ioan, arătând pe Iisus şi zicând: „Iată Mielul 

lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul 

lumii” (Ioan 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l 

pe Ioan, a urmat lui Hristos, zicând fratelui 

său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se 

tâlcuieşte Hristos” (Ioan 1, 41). Şi astfel, l-a 

atras şi pe Petru spre urmarea Domnului. 

Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune 

şi Apostolul cel întâi chemat. 

 

 Din zilele acelea, ca şi ceilalţi 

Apostoli, Sfântul Andrei a urmat 

Mântuitorului, însoţindu-L pe drumurile 

Ţării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat 

al dumnezeieştilor descoperiri pe care le 

aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor 

minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit 

din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viaţă, al 

credinţei celei noi întemeiată de Hristos, şi, 

mai presus de toate, a văzut Pătimirile 

Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi şi 

s-a întărit în credinţă, în ziua Învierii. 

 

 La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne 

spune că, după Înălţarea Domnului la cer şi 

după Cincizecime, Apostolii au tras la sorţi şi 

au mers în toată lumea, pentru propovăduire. 

Sinaxarele bizantine amintesc că Apostolul 

cel întâi chemat a propovăduit în Bitinia şi 

Pont, precum şi în alte ţinuturi ce se află 

lângă Marea Neagră, ajungând în Sciţia, la 

Dunăre, unde a zăbovit propovăduind geto-

dacilor, romanilor şi grecilor aflaţi atunci 

acolo. 

 

 Însemnătatea vestirii Evangheliei la 

sciţi este sprijinită de faptul că cele mai vechi 

mărturii amintesc mai ales de această 

misiune în partea de apus a Pontului Euxin. 

Astfel, potrivit mărturiilor Sfântului Ipolit al 

Romei şi ale scriitorilor bisericeşti Origen şi 

Eusebiu de Cezareea, Sfântul Andrei a 

predicat sciţilor şi tracilor. Prin Sciţia se 

înţelege atât Sciţia Mare, adică sudul 

Ucrainei de astăzi, cât şi Sciţia Mică, adică 

Dobrogea de astăzi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf. Ap. Andrei 

 

 Plecând din Dobrogea, Sfântul Andrei 

s-a îndreptat spre miazăzi, punând episcop la 
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Odessos (Varna de astăzi) pe Sfântul Amplie, 

unul dintre cei 70 de ucenici. A propovăduit 

de asemenea în Tracia şi la Bizanţ, unde a 

pus episcop pe Sfântul Stahie, precum şi în 

Macedonia, unde l-a rânduit episcop pe 

Sfântul Urban (aceşti trei ucenici ai Sfântului 

Andrei fiind prăznuiţi la 31 octombrie). 

 

 Apostolul a străbătut toate aceste 

locuri nu în grabă, ci zăbovind în fiecare şi 

răbdând multe împotriviri şi primejdii, dar pe 

toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. La 

urmă a străbătut Elada şi a ajuns în ţinutul 

Peloponezului, unde pe mulţi i-a adus de la 

idoli la Hristos. La Patras, lângă Corint, a pus 

episcop pe Sfântul Stratrocleu şi, din porunca 

dregătorului Egeat, a primit moarte de 

mucenic, fiind răstignit pe o cruce de măslin 

în forma literei X, căreia i s-a spus de atunci 

„Crucea Sfântului Andrei”. Unii socotesc că 

Apostolul a pătimit pe vremea împăratului 

Nero (54-68), dar alţii cred că în timpul lui 

Domiţian (81-96). 

 

 Sfintele sale moaşte au fost mutate la 

Constantinopol în anul 357, dar capul 

Sfântului a fost trimis înapoi la Patras în 

veacul al IX-lea. După cucerirea 

Constantinopolului de către cruciaţi în anul 

1204, moaştele au fost duse în Italia, la 

Amalfi, iar în 1460 şi capul i-a fost dus la 

Roma, pentru a nu cădea în mâinile 

păgânilor. În anul 1964 Vaticanul a trimis 

înapoi la Patras capul Sfântului, ca semn al 

frăţietăţii creştine. 

 

 Întrucât acest Sfânt Apostol a adus la 

lumina cunoaşterii lui Hristos pe aceia dintre 

strămoşii noştri care locuiau în Dobrogea, 

Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte în 

mod deosebit, ca întemeietor al ei. În anul 

1995 Sfântul Sinod a hotărât înscrierea 

sărbătorii lui cu cruce roşie în calendar. În 

anul 1996 capul Sfântului Andrei a fost adus 

spre închinare la Iaşi şi Galaţi, iar în anul 

2011 la Bucureşti, Sibiu şi Alba Iulia. 

 

 În februarie 1997, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat pe 

Sfântul Apostol Andrei ca Ocrotitor al 

României, iar în anul 2002 a hotărât ca 

sărbătoarea lui să devină Sărbătoare 

Naţională Bisericească. În 2012, Parlamentul 

României a declarat ziua de pomenire a 

Sfântului Apostol Andrei – 30 noiembrie, 

ca sărbătoare legală. Semn al cinstirii 

neamului nostru faţă de Sfântul Apostol 

Andrei este şi faptul că noua Catedrală a 

Mântuirii Neamului poartă hramul Sfântul 

Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe 

lângă hramul Înălţarea Domnului, care este 

şi Ziua Eroilor Români. 

 

 Pentru rugăciunile Sfântului Andrei, 

Apostolul Tău cel întâi chemat, Hristoase 

Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. 

 

Sursa: basilica.ro 

 

CUGETAREA LUNII 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

“Ascultare, post și rugăciune – cărările ce 

duc spre adevărata libertate: prin ele 

izgonesc de la mine toate nevoile 

prisoselnice și fără de folos, pun zăbala 

voinței celei spre deșertăciune și trufie 

aplecate și o biciuiesc prin ascultare.” 

 

Feodor M. Dostoievski (1821 - 1881) 
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Iubiti credincioși, dacă aveți plăcerea să sprijiniți biserica prin donații, sponsorizări sau 

virament pentru 2% din impozit, o puteți face în contul: 

Contul de la BCR Sucursala Otopeni RO55RNCB0069149071070001 

CUI-ul 26989098   

Mulțumim! 

Copiii înscrişi la cursurile bisericii noastre sunt deja 

implicaţi în activităţile atelierelor. Bucuroşi, 

preocupaţi, uneori gălăgioşi, alteori obosiţi sunt 

mereu dornici să pună în practică învăţăturile 

îndrumătorilor! Din mâinile lor ies adevărate obiecte 

de artă, minţile devin mai sprintene, cunoştinţele 

sporesc, sufletele se îmbogăţesc.  


