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

(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia)
Duminică, 2 februarie 2020

În această lună, în ziua a doua, se
prăznuieşte
Întâmpinarea
Domnului
Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, când L-a primit dreptul Simeon în
braţele sale.

slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău,
în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta,
pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
popoarelor, lumină spre descoperirea
neamurilor şi slavă poporului Tău
Israel." (Luca 2:29-32). Sf. Simeon i-a spus
Sfintei Fecioare: "Iată, Acesta este pus spre
căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi
ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin
sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere
gândurile din multe inimi." (Luca 2:34-35).

(†) Întâmpinarea Domnului
(Stratenia)
—— • ——
În această zi Biserica sărbătoreşte un
eveniment important din viaţa pământească a
Domnului Nostru Iisus Hristos (Luca 2:2240). După patruzeci de zile de la naşterea Sa,
Pruncul Sfânt a fost dus la Templul
Ierusalimului, centrul vieţii religioase a
naţiunii. După Legea lui Moise (Lev. 12:2-8),
femeia care a născut un prunc de parte
bărbătească nu avea voie să intre în Templul
Domnului timp de patruzeci de zile. La
împlinirea acestora, mama venea cu fiul la
Templu şi aducea jertfă Domnului un miel
sau un porumbel pentru sacrificiul purificării.
Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu
avea nevoie de purificare deoarece ea a
născut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi
Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu
smerenie Legii timpului.

În acea vreme, Părintele şi dreptul
Simeon (prăznuit pe 3 februarie) trăia în
Ierusalim. Lui i s-a proorocit că nu va muri
până nu va vedea pe Mesia cel promis. Prin
har de sus, Sf. Simeon s-a dus la Templu Icoană Întâmpinarea Domnului (Stratenia)
chiar când Sfânta Fecioară Maria şi Sf. Iosif
veneau cu Pruncul Iisus să împlinească
La Templu se afla şi proorociţa Ana, o
Legea.
văduvă de 84 de ani, fiica lui Fanuel (3
februarie)" şi nu se depărta de templu, slujind
Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi
luat pe prunc în braţe şi mulţumind venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi
Domnului, a rostit cuvintele pe care le auzim vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau
repetate la fiecare slujbă a vecerniei: "Acum mântuire în Ierusalim." (Luca 2:37-38).
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În icoana care reprezintă această
sărbătoare proorociţa Ana ţine un pergament
în mână pe care scrie: "Acest prunc a adus
cerul şi pământul." Înainte de naşterea lui
Hristos, bărbaţii şi femeile drepte în credinţă
trăiau cu speranţa venirii lui Mesia cel
promis. Drepţii Simeon şi Ana, ultimii
credincioşi din Legea Veche, au fost
consideraţi vrednici de a-L întâmpina pe
Mântuitorul în Templu.

Programul Bisericii Odăi
LUNA FEBRUARIE
—— • ——

01 februarie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
02 februarie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Întâmpinarea Domnului

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului
este una din cele mai vechi sărbători
religioase creştine. Noi avem slujbe închinate
acestei sărbători, întocmite de sfinţii episcopi
Metodie din Patara (+ 312), Chiril al
Ierusalimului (+ 360), Grigorie Teologul (+
389), Amfilohie din Iconium (+ 394),
Grigore de Nyssa (+ 400) şi Ioan Hrisostom
(+ 407). În ciuda originilor sale antice,
această sărbătoare nu a fost prăznuită atât de
fastuos decât din sec. al VI-lea.

08 februarie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
09 februarie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Începutul Triodului
Duminica Vameșului și a Fariseului
15 februarie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
16 februarie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminica Fiului Risipitor

În anul 528, în timpul împăratului
Iustinian, un cutremur mare a ucis mulţi
oameni în Antiohia. După această nenorocire
au mai venit şi altele: în 541 a izbucnit o
epidemie
de
ciumă
groaznică
în
Constantinopol, omorînd mii de oameni în
fiecare zi. În această perioadă de mari
suferinţe au început să se facă slujbe speciale
(litii) de izbăvire de rău, mai ales în timpul
sărbătorii Întâmpinarea Domnului şi ciuma a
încetat. Astfel, pentru a da slavă lui
Dumnezeu, biserica a ridicat la un rang mai
înalt această sărbătoare. Mai mulţi imnografi
ai bisericii au împodobit această sărbătoare
cu imnurile lor: Sf. Andrei Criteanul în sec.
al VII-lea, Sf. Cosma Episcopul Maiumei, Sf.
Ioan Damaschin, Sf. Gherman Patriarhul
Constantinopolului în sec. al VIII-lea şi Sf.
Iosif Arhiepiscopul Tesalonicului în sec. al
IX-lea.
Sursa: calendar-ortodox.ro

19 februarie, miercuri, ora 17:00
Taina Spovedaniei
22 februarie, sâmbătă, ora 07:00
Sâmbăta morților - Moșii de iarnă
23 februarie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
24 februarie, luni, ora 08:00
Întâia și a doua aflare a capului Sf.
Proroc Ioan Botezătorul
ora 17:00 Taina Sf. Maslu
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Biserica Ortodoxă a consacrat pentru pomenirea generală a morţilor o zi liturgică pe
săptămână, şi anume sâmbăta. În această zi,
la unele slujbe (cum este miezonoptica), dar
și în unele cărți de cult există cântări și
rugăciuni special alcătuite și rânduite pentru
pomenirea morților.

aminte și îi pomenim pe (stră)moșii noștri în
sâmbăta dinaintea lăsatului sec de carne,
deoarece ziua imediat următoare este
Duminica
Înfricoșătoarei
Judecăți.
Pomenirea adormiților în rugăciunile noastre
devine, în acest fel, un tablou al adunării
tuturor oamenilor, morţi şi vii, la Judecata de
Apoi. În acest sens, părintele Ene Braniște
consemnează că stabilirea acestei zile a fost
posterioară secolului al VI-lea, când s-a făcut
fixarea definitivă a pericopelor biblice citite
în duminicile din cursul anului bisericesc.

Sâmbăta morților sau
„Moșii de iarnă”
Care este semnificaţia
acestei zile?

În ceea ce privește pomenirea morților
în Postului Mare – și pentru că am amintit de
Triod –, potrivit rânduielilor tipiconale
consemnate aici, doar în sâmbetele a doua, a
treia și a patra se va săvârși pomenirea
morților, celelalte sâmbete din Post (prima, a
cincea, a șasea și a șaptea) fiind dedicate
altor evenimente sau persoane sfinte din viața
Bisericii.

—— • ——
S-a ales această zi deoarece fiecare
sâmbătă este, de fapt, o imitare a Sâmbetei
Mari, a şederii lui Hristos în mormânt și că,
din punct de vedere teologic, aceasta este
ziua în care Mântuitorul a coborât cu sufletul
la iad pentru a-i înălța pe cei adormiți. Dar, în
mod deosebit, două dintre aceste zile de
sâmbătă din anul bisericesc sunt dedicate, în
toate Bisericile Ortodoxe, pomenirii generale
a morţilor, prin rugăciunile și cântările
înscrise în cărțile de rânduială respective
(Triod și Penticostar): sâmbăta dinaintea Duminicii Lăsatului sec de carne (a
înfricoşătoarei Judecăţi) şi sâmbăta dinaintea
Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt (sâmbăţa
Rusaliilor).

Istoricul acestei ofrande vine încă din secolul
al IV-lea, din timpul când a trăit Sfântul
Teodor Tiron, în timpul împăraților
Maximian și Maximin. Prăznuirea lui se face
la 17 februarie, iar în prima sâmbătă din
Postul Mare se face pomenire de minunea
colivei, pe care a făcut-o la 50 de ani după
moarte.

De ce se face colivă pentru

Aceste două sâmbete poartă denumipomenirea morților?
rea generică de „moși” (prima – Moşii de
—— • ——
iarnă, iar cea de-a doua – Moşii de vară),
deoarece în aceste zile îi pomenim pe
Unul dintre darurile necesare la slujba
părinţii, moşii şi strămoşii noştri adormiți
întru Domnul. În limba greacă, aceste zile se de înmormântare este coliva, făcută din grâu
numesc ψυχοσάββατον (Sâmbăta sufletelor), fiert, îndulcit cu miere sau zahăr, ce închipuie
însuşi trupul mortului, deoarece hrana
iar în slavonă, Subbota roditelskaia.
principală a trupului omenesc e grâul. Ea
Conform istoricului bisericesc Nichifor este, totodată, o expresie materială a credinţei
Calist şi a imnografilor Triodului, ne aducem noastre în nemurire şi în înviere, fiind făcută
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din boabe de grâu, pe care Domnul Însuşi lea înfăţişat ca simboluri ale învierii trupurilor:
după cum bobul de grâu, ca să încolţească şi
să aducă roadă, trebuie să fie îngropat mai
întâi în pământ şi să putrezească, tot aşa şi
trupul omenesc mai întâi se îngroapă şi
putrezeşte, pentru ca să învieze apoi întru
nestricăciune (Ioan XII, 24 şi I Corinteni XV,
36).

nimeni nimic din piață, ci mai degrabă să
mănânce grâu fiert cu miere: colivă.
În amintirea acestei întâmplări
minunate, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește
anual pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
în prima sâmbătă a Postului Mare. Vinerea
seara, la Sfânta Liturghie a Darurilor mai
înainte
sfințite,
după
rugăciunea
amvonului se cântă Canonul Sfântului Mare
Mucenic Teodor, compus de Sfântul Ioan
Damaschin. După aceasta, se sfințește coliva
și se împarte credincioșilor. Această
sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic Teodor,
din prima sâmbătă a Postului Mare, a fost
rânduită pe vremea Patriarhului Nectarie al
Constantinopolului (381-397).

Dulciurile şi ingredientele care intră în
compoziţia colivei reprezintă virtuţile
sfinţilor sau ale răposaţilor pomeniţi, ori
dulceaţa vieţii celei veşnice, pe care
nădăjduim că a dobândit-o mortul. În
vechime existau rugăciuni sau chiar rânduieli
speciale pentru binecuvântarea colivei
folosite la slujbele funebre.

Așadar, coliva este o ofrandă făcută
din grâu fiert, îndulcit cu miere sau cu zahăr,
și amestecat cu nucă și diferite mirodenii. Ea
simbolizează nemurirea sufletelor noastre,
după trecerea din această viață, după cum am
văzut că ne încredințează Însuși Domnul.
Grăunțele de grâu îndulcite cu zahăr sau cu
miere înseamnă credința și nădejdea că
sufletul celui ce a murit va avea o viață dulce
și plăcută, dincolo de mormânt. Zahărul și
mierea întrebuințate în colivă simbolizează
faptul că pentru toți creștinii ortodocși și
pioși va sosi un timp de dulceață și fericire.
Astfel, coliva este expresia vizibilă a
credinței viilor în nemurirea celor adormiți,
în reînvierea lor și viața lor de fericire
veșnică pe care o vor obține prin
intermedierea Domnului Hristos, care a
acordat tuturor credincioșilor Săi învierea și
viața veșnică.

Istoricul acestei ofrande vine încă din
secolul al IV-lea, din timpul când a
trăit Sfântul Teodor Tiron, în timpul
împăraților
Maximian
și
Maximin.
Prăznuirea lui se face la 17 februarie, iar în
prima sâmbătă din Postul Mare se face
pomenire de minunea colivei, pe care a făcuto la 50 de ani după moarte. Trecând acest
timp de la moartea Sfântului Teodor,
împăratul Iulian Apostatul (361-363), dorind
să-i batjocorească pe creștini, a dat ordin
guvernatorului orașului Constantinopol să
stropească toate proviziile din piețele de
alimente cu sângele jertfit idolilor, în prima (Nicodim Măndiță, Înmormântarea și
săptămână a Postului Mare. Sfântul Teodor parastasele cuvenite, Editura Agapis,
Tiron, apărându-i în vis Arhiepiscopului București, 2000, pp. 46-47)
Constantinopolului Eudoxie, i-a poruncit
acestuia să-i anunțe pe creștini să nu cumpere
Sursa: doxologia.ro
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Sfinţii Ioan Casian şi Gherman s-au născut
din părinţi străromâni în părţile Casimcei
din nordul Dobrogei, care pe atunci se
numea Sciţia Mică, în preajma anului 360.

sine la ascultare şi la toată monahiceasca
osteneală, îndeletnicindu-se cu viaţa cea
aspră a nevoinţelor şi a postirilor. Şi,
ajungând la dreapta socoteală, s-au depărtat
la loc pustiu, deprinzându-se întru biruirea
ispitelor.

Sf. Cuv. Ioan Casian și
Gherman din Dobrogea.

Voind apoi să primească şi mai mult
folos de la Sfinţii Părinţi ai pustiei, au
străbătut, în două rânduri, locurile şi oamenii
cei mai de seamă din pustietăţile Egiptului:
Schitul, Tebaida, Nitria şi altele. Călătoriile
lor au ţinut până aproape de şapte ani fiecare.
Au putut întreba şi aduna astfel cuvinte,
mărturisiri, descoperiri fără pereche, din viaţa
celor mai mari oameni înduhovniciţi din
vremea aceea.

—— • ——
Părinţii şi strămoşii lor erau creştini
de multe generaţii şi de aceea Sfinţii au
primit de mici o educaţie creştină. Ei au
rămas legaţi sufleteşte pentru toată viaţa.
Tot împreună au făcut şi studii mai
înalte căci, având deosebită isteţime a minţii
şi multă osârdie spre înţelepciune şi spre
dumnezeieştile cărţi, au citit, mai întâi, toată
filosofia greacă şi au cunoscut desăvârşit, pe
cât se poate, şi tainele dumnezeieştii credinţe.
Totodată şi-au înfrumuseţat viaţa cu fecioria,
curăţia, bunul obicei şi toată fapta bună,
agonisindu-şi astfel o minunată filosofie a
vieţii.
Din dragoste pentru Hristos, Căruia au
vrut să-şi dăruiască toată fiinţa lor, s-au
hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală,
intrând într-o mânăstire din Dobrogea la o
vârstă tânără. Acolo şi-au făcut ucenicia,
primind învăţăturile care stau la temelia
sporirii duhovniceşti. Dar, auzind ei de viaţa
înaltă a pustnicilor care trăiau în Răsărit, au
avut o mare dorinţă să-i vadă şi, primind
binecuvântare, cei doi au mers mai întâi întro mănăstire din Betleem, în Palestina, de
unde au pornit, în anul 385, în căutarea de
modele vii de sfinţenie.
Astfel, au vizitat patria sihaştrilor,
Egiptul. Acolo au intrat îndată într-o
mănăstire din pustia Schitului şi s-au dat pe

Icoană cu Sf. Cuv. Ioan Casian
și Gherman din Dobrogea.
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Pe la anul 400 au mers amândoi la
Constantinopol, unde au ascultat cuvintele
Sfântului Ioan Gură de Aur şi unde însuşi
marele arhiepiscop a hirotonit pe Sfântul
Gherman ca preot, iar pe Sfântul Casian ca
diacon, rânduindu-l pe acesta păzitor al
sfintelor vase şi bunuri ale Bisericii.

Cea dintâi carte a lui, Aşezămintele
vieţii de obşte a călugărilor, priveşte mai
mult viaţa cea dinafară a monahilor şi
curăţirea lor de patimi, iar a doua
carte, Convorbiri cu părinţii pustiei, priveşte
mai ales viaţa lăuntrică a monahilor:
cugetarea neîncetată la Dumnezeu şi lupta
pentru nepătimire şi îndumnezeire, scopul
În anul 403, Sfântul Gherman a vieţii creştine.
participat la Sinodul de la Stejar ca apărător
al Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în anul
De asemenea, la cererea Sfântului
405, împreună cu Sfântul Ioan Casian, au dus Leon cel Mare, Cuviosul Ioan Casian a scris
la Roma, papei Inochentie, o scrisoare a în apărarea învăţăturii ortodoxe despre cele
clerului şi poporului dreptcredincios din două firi ale Mântuitorului, unite într-un
Constantinopol, tot în apărarea Sfântului Ioan ipostas, şi despre cinstirea Maicii Domnului
Gură de Aur, care în anul 404 fusese ca Născătoare de Dumnezeu, combătând
surghiunit, a doua oară, murind la Comane în rătăcirea lui Nestorie şi pregătind în felul
anul 407.
acesta Apusul pentru Sinodul al treilea
Ecumenic de la Efes din anul 431.
Sfântul Ioan Casian a scris mult
despre Cuviosul Gherman, în cartea sa
Astfel, acest înţelept bărbat, aducând
Convorbiri cu Părinţii din Pustie, numindu-l monahilor şi întregii Biserici mult folos prin
„Sfântul Părinte Gherman”. Tot Sfântul Ioan scrierile sale, în anul 435 s-a dus la cereştile
Casian ne-a păstrat, în scrierile sale, cuvinte locaşuri, alături de Sfântul Cuvios Gherman.
duhovniceşti ale Sfântului Gherman, care, de
atunci şi până azi, hrănesc sufletele
Sursa: basilica.ro
căutătorilor de Dumnezeu şi de desăvârşire
creştină.
Chip de mare dascăl în tainele şi căile
desăvârşirii ortodoxe, model de viaţă curată
şi de nevoitor în post şi rugăciune neîncetată,
Sfântul Gherman a trecut în Împărăţia
drepţilor la Roma, între anii 405-415, fiind
mult plâns de împreună-nevoitorul său de o
viaţă, Sfântul Ioan Casian.

CUGETAREA LUNII
—— • ——

“...oprește-te din mâncat cât încă îți
este foame și nu continua până te-ai
săturat.”

Pe la anul 415, Sfântul Ioan Casian,
care primise deja harul preoţiei, s-a
statornicit la Marsilia, unde a întemeiat două
mănăstiri, una pentru călugări şi alta pentru
călugăriţe. Tot aici, la cererea unor episcopi
din Galia, Sfântul Casian a scris două cărţi.

Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din
Dobrogea.

7

Continuăm 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.

EXPOZIŢIA DE CRĂCIUN
PAROHIA ODĂI
ATELIERE
—— • ——
Încă mai răsună glasul lin al
În continuare vă prezentăm un colaj
clopoțeilor și al colindelor de iarnă. Încă cu lucrarile copiilor prezentate la expoziția
suntem cuprinși de duioasa amintire a din parohia noastră.
Nașterii Mântuitorului, de Botezul Său la râul
Iordanului și ne pregătim să-L întâmpinăm.
Anul care a trecut, a fost un an plin de
bucurii, de veselie, an în care copiii
dumneavoastră au deprins tainele șahului,
ale picturii pe sticla, ale mozaicului, ale
limbii engleze, ale limbii greacă și ale
credinței ortodoxe.
Așa cum bine știți, am expus toate
lucrările copiilor, într-o mini expoziție
găzduită de Sfânta noastră Biserică. Lucrări
de care suntem foarte mândri.
Anul
acesta,
nădăjduim
să
aprofundăm cele învățate și cu fiecare oră de
curs, să devenim mai buni.
Cursurile vor începe cu data de 10
februarie. Ca noutate pentru acest început de
an, vom avea cate un grup de whatsap pentru
fiecare grupă, astfel încât comunicarea între
profesorul îndrumător și părinți să fie mai
eficientă.
Dorim copiilor mult spor la învățătură și
multa sănătate.

Parohia Odăi, Valentin Florian Magyar
Mobil: 0722 804 973
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Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i
opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. (Luca 18,16).
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†) Întâia și a doua aflare a Capului
Sfântului Ioan, Înaintemergătorul
și Botezătorul Domnului

DATE
Calendar
—— • ——

24 februarie

†) Sfântul Mucenic Nichifor
9 februarie
A fost tăiat pentru
Hristos
capul
Sfântului Nichifor,
în
locul
lui
Saprichie, în nouă
zile
ale
lunii
Februarie, şi s-a
dus, bucurându-se,
către
Hristos
Domnul, ca să ia
cununa biruinţei din dreapta Lui şi să stea în
ceata sfinţilor mucenici.

†) Sfântul Sfințit Mucenic Policarp,
Episcopul Smirnei
23 februarie
Sfântul Policarp era om
preaales
în
vremurile
acelea,
episcop
al
soborniceştii Biserici a
Smirnei
şi
învăţător
următor al apostolilor şi
proroc sfânt; pentru că toate
cele grăite de dânsul se
împlineau.

Vrând să zidească o biserică mică de piatră, a
săpat un şanţ pentru temelie. Şi, după
dumnezeiasca rânduială, a găsit capul ascuns
în pământ, în vasul cel de lut. Din unele
minuni care se făceau în acea vreme şi prin
dumnezeiască descoperire, cunoscând că
acela este capul Înaintemergătorului, îl păstra
la sine cu cinste.
Sursa: doxologia.ro
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Calendar ortodox pe luna FEBRUARIE 2020
—— • ——
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Să ne amintim prin intermediul
imaginilor de frumosul moment artistic
susținut de copiii din parohia Odăi sub atenta
îndrumare a Parintelui Iliuță.

“Voios era între copii ca un
prunc, și înfricoșător era între
îngeri ca un Stăpân.“

Sceneta, colindele și dăruirea tuturor
celor implicați au reușit să aducă emoție și
bucurie în sufletele celor prezenți în biserică!

Sfântul Efrem Sirul, 306 - 373)

Parohia Odăi cu Hramurile
Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveani
Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov
Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210
www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com
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!
Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a Pr. Ion D. Iliuță.
Concepție grafică și editare: Alexandru Costescu;
Redactori: Anca Mihaela Ciule, Valentin Florian Magyar.
Tipar:

