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Se distribuie gratuit! 

 

Programul Bisericii Odăi pe luna MAI 

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

 

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
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HRISTOS A ÎNVIAT! 

Troița din Odăi  
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În așteptarea luminii! 
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Veniți de luați Lumină!  
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Izvorul Tămăduirii 
——  •  —— 

 

 În prima vineri după Paşte, Biserica 

Ortodoxă prăznuieşte Izvorul Tămăduirii. 

Este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, 

numele acesteia amintind  de o serie de 

minuni săvârşite la un izvor aflat în 

apropierea Constantinopolului.  

 

 Conform tradiţiei, Leon cel Mare, cu 

puţin timp înainte de a ajunge împărat, se 

plimba printr-o pădure din apropierea 

Constantinopolului. Întâlneşte un bătrân orb 

care îi cere să-i dea apă şi să-l ducă în cetate. 

Leon va căuta în apropiere un izvor, dar nu 

va găsi. La un moment dat, a auzit-o pe 

Maica Domnului spunându-i: „Nu este 

nevoie să te osteneşti, căci apa este aproape! 

Pătrunde, Leone, mai adânc în această pădure 

şi luând cu mâinile apa tulbure potoleşte 

setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei 

întunecaţi". Leon va face ascultare şi astfel 

va găsi un izvor din care îi va da orbului să 

bea. Îi va spăla faţa cu această apa, iar orbul 

va începe să vadă.    

 

 După ce a ajuns împărat, Leon a 

construit lângă acel izvor o biserică. Mai 

târziu, împăratul Justinian (527-565), care 

suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce 

a băut apa din acest izvor. Ca semn de 

mulţumire, a construit o biserică şi mai mare. 

Această biserică a fost distrusă de turci în 

anul 1453.    

 

 De-a lungul timpului, apa acestui 

izvor a vindecat multe boli şi a tămăduit 

diferite răni şi suferinţe. Credincioşii care 

merg la Istanbulm (numele nou al vechii 

cetăţi a Constantinopolului), se pot închina în 

biserica Izvorului Tămăduirii. Actuala 

construcţie este din secolul al XIX-lea, dar la 

subsolul acesteia se află un paraclis din 

secolul al V-lea unde există izvorul cu apa 

tămăduitoare din trecut. 
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1 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie 

(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

2 D (Nu se fac nunți) 

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17 

3 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. 

Mc. Timotei și soția sa, Mavra (Nu se fac nunți) 

4 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), pa-

triarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (Nu se fac nunți) 

5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Harți. Nu se fac nunți) 

6 J Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Nu se fac nunți) 

7 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Arătarea pe cer a 

semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Harți. Nu se fac nunți) 

8 S †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Nu se fac nunți) 

9 D Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari 

Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1 

10 L Sf. Ap. Simon Zilotul 

11 M Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor 

12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constan-

tinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

13 J Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. 

14 V Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului; (Dezlegare la pește. Nu se fac 

nunți) 

15 S Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei 

16 D Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei 

Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, 

voscr. 4 

17 L Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan 

18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin 

19 M Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

20 J Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi 

21 V †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac 

nunți) 

22 S Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic 

23 D Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa 

Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, 

voscr. 5 

24 L Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat 

25 M † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului 

26 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena 

(Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

27 J Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul 

28 V Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului (Dezlegare la pește. Nu se fac 

nunți) 

29 S Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian 

30 D Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam 

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7 

Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  MAI 
——  •  —— 
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(†) B I B L I A 
——  •  —— 

  

Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 24 , 23 - 53 

 

23. Şi, negăsind trupul Lui, au venit 

zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-

au spus că El este viu. 

24. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt 

şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar 

pe El nu L-au văzut. 

25. Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi 

zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au 

spus proorocii! 

26. Nu trebuia oare, ca Hristos să 

pătimească acestea şi să intre în slava Sa? 

27. Şi începând de la Moise şi de la toţi 

proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile 

cele despre El. 

28. Şi s-au apropiat de satul unde se 

duceau, iar El se făcea că merge mai departe. 

29. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: 

Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat 

ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. 

30. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, 

luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, 

le-a dat lor. 

31. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au 

cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei. 

32. Şi au zis unul către altul: Oare, nu 

ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe 

cale şi când ne tâlcuia Scripturile? 

33. Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au 

întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei 

unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, 

34. Care ziceau că a înviat cu adevărat 

Domnul şi S-a arătat lui Simon. 

35. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale 

şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea 

pâinii. 

36. Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat 

în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. 

37. Iar ei, înspăimântându-se şi 

înfricoşându-se, credeau că văd duh. 

38. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi 

şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în 

inima voastră? 

39. Vedeţi mâinile Mele şi picioarele 

Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi 

vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum 

Mă vedeţi pe Mine că am. 

40. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 

picioarele Sale. 

41. Iar ei încă necrezând de bucurie şi 

minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de 

mâncare? 

42. Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi 

dintr-un fagure de miere. 

43. Şi luând, a mâncat înaintea lor. 

44. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe 

care le-am grăit către voi fiind încă împreună 

cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele 

scrise despre Mine în Legea lui Moise, în 

prooroci şi în psalmi. 

45. Atunci le-a deschis mintea ca să 

priceapă Scripturile. 

46. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa 

trebuie să pătimească Hristos şi aşa să 

învieze din morţi a treia zi. 

47. Şi să se propovăduiască în numele 

Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate 

neamurile, începând de la Ierusalim. 

48. Voi sunteţi martorii acestora. 

49. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa 

Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce 

vă veţi îmbrăca cu putere de sus. 

50. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, 

ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. 

51. Şi pe când îi binecuvânta, S-a 

despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. 

52. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors 

în Ierusalim cu bucurie mare. 

53. Şi erau în toată vremea în templu, 

lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. 

Amin. 
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(†) D A T E CALENDAR 
——  •  —— 

 
3 MAI  

†) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici 

Sfântul Cuvios Irodion devenise făcător de 

minuni din viaţă. Avea puterea de a alunga 

duhurile necurate din oameni, îi radiografia 

la prima vedere, spunându-le păcatele lor şi 

cele ale înaintaşilor lor. 

 

12 MAI  

†) Sfântul Mucenic Ioan Valahul 

Cu toate că era atât de tânăr, Sfântul Ioan 

ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos.  

 

17 MAI  

†) Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia 

Sfântul Apostol Andronic împreună cu 

Sfânta Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în 

ceata sfinţilor şaptezeci de apostoli, fiindcă a 

crezut în Hristos, mai înainte de Sfântul 

Apostol Pavel.  

 

24 MAI  

†) Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele 

Minunat 

Iar Domnul, Cel ce l-a sfințit pe robul lui cel 

ales încă din pântecele maicii sale a binevoit 

a-i da în gând copilului care era de șapte ani 

să ceară să i se facă un stâlp în apropierea 

celui al cuviosului Ioan. Și după ce s-a făcut 

aceasta, îndată a stat pe el, având ca adăpost 

un cerdăcuț cioplit din lemn de nuc.  

 

31 MAI  

†) Sfântul Mucenic Ermie 

„Sunt înţelept întru Domnul Dumnezeul meu, 

crezând întru Dânsul şi slujindu-I Lui din 

toată inima, căci pentru El doresc a muri şi a 

pătimi cu bucurie.”  

 

Sursa: doxologia.ro  

ARHIMANDRITUL  

IOANICHIE BĂLAN  
 

Ioanichie Bălan (n. 10 

februarie 1930, Stănița, 

județul Neamț – d. 22 

noiembrie 2007, 

Mănăstirea Sihăstria) a 

fost un cunoscut 

duhovnic și arhimandrit 

român. 

 

 După ce a absolvit Liceul comercial 

din Roman, în 4 noiembrie 1949, a venit la 

Mănăstirea Sihăstria. Se tunde în monahism 

de către IPS Sebastian Rusan, la data de 14 

aprilie 1953 și este hirotonit diacon la data 

de 15 aprilie 1953. Între 1949 – 1971 

îndeplinește în Mănăstirea Sihăstria 

ascultările de casier, contabil, secretar și 

ghid al mănăstirii.  

 

 Începînd cu anul 1955 se face 

remarcat ca un bun predicator și, mai ales, 

ca un apreciat scriitor. Între 1971 – 1990, 

sub presiunea autorităților comuniste, 

ierodiaconul Ioanichie Bălan este transferat 

la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț.  

 

 Între 1971 – 1975 urmează cursurile 

Institutului Teologic Universitar din 

București pe care îl absolvă cu licența 

„Chipuri de călugări îmbunătățiți din 

mănăstirile nemțene“.  

 

 A fost hirotonit ieromonah de către 

IPS Teoctist 2 februarie 1979, hirotesit apoi 

protosinghel în 1984 și arhimandrit în 1992. 

În 1990 revine la mănăstirea Sihăstria unde 

își continuă activitatea misionară de 

popularizare a credinței ortodoxe. 

 

Sursa:ro.wikipedia.org 
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Vrednici de plâns sunt şi creştinii noştri care 

umblă pe două căi, care vor să aibă două 

fericiri, şi aici, şi dincolo.  

 

(†) Despre POCĂINȚĂ 
——  •  —— 

ARHIMANDRITUL  

IOANICHIE BĂLAN  
 

Iubiţi credincioşi, 

 

 Viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca 

este pilda cea mai grăitoare a unei adevărate 

pocăinţe, este icoana omului păcătos, care 

prin pocăinţă şi fapte bune ajunge să intre în 

Rai înaintea celor dreptcredincioşi, după 

cum Însuşi Mântuitorul ne spune: „Mulţi 

dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe 

urmă, întâi” (Matei 19, 30). Tocmai de aceea 

s-a rânduit de Biserică în această săptămână 

a Postului Mare să se citească viaţa 

Cuvioasei Maria Egipteanca, dimpreună 

cu Canonul Mare, ca să ne fie nouă, celor ce 

greşim mult, îndemn de pocăinţă adevărată 

şi întărire în nădejdea mântuirii. 

 

 

 

 

 

 Mulţi confundă pocăinţa cu 

spovedania propriu-zisă, dar nu este 

acelaşi lucru. Spovedania – fără de care 

nimeni nu se poate mântui – este baia care 

spală sufletul de noroiul tuturor păcatelor, iar 

pocăinţa este menţinerea permanentă a 

sufletului în această stare curată. Spovedania 

taie păcatele cele din trecut, iar pocăinţa pe 

cele din urmă le pierde şi pe cele viitoare cu 

totul le izgoneşte. Spovedania se face numai 

în anumite vremi, iar pocăinţa se lucrează 

permanent, până la mormânt. De aceea sunt 

mulţi care se spovedesc, dar foarte puţini 

care se şi pocăiesc, adică rup legătura 

păcatelor lor, îşi schimbă cu totul viaţa, 

inima, voinţa, sufletul şi conştiinţa. 

 

 Deci ce este pocăinţa? Pocăinţa este 

înaintemergătoarea şi următoarea 

spovedaniei, care desăvâr-şeşte lucrarea ei. 

Pocăinţa este calea cea strâmtă şi cu scârbe, 

care duce pe om la mântuire, pe care fiecare 

creştin este dator să meargă (Matei 7, 14). 

 

 Pocăinţa este ferirea de rău şi 

împlinirea binelui (Psalmul 33, 14). Pocăinţa 

este lepădarea desăvârşită a tuturor păcatelor 

şi deprinderilor pătimaşe şi împlinirea tuturor 

poruncilor dumnezeieşti, fără deosebire şi 

fără încetare. Pocăinţa este haină mohorâtă 

ţesută din scârbe şi suspinuri, pe care omul 

de bună voie o îmbracă şi nu trebuie să o mai 

lepede până la mormânt. Pocăinţa este o 

cămaşă aspră pe care fiecare creştin cu multe 

osteneli şi-o coase şi cu dureri toată viaţa lui 

în conştiinţă şi pe trup o simte. Pocăinţa este 

temniţă de bunăvoie, în care cel care vrea să 

se mântuiască, singur osândindu-se, se 

închide. 

 

 Pocăinţa este întristare de fiecare zi, 

mustrare pentru greşelile de fiecare ceas. 

Pocăinţa este rănirea inimii cu dorul raiului, 

îngrădire a minţii cu rugăciunea, trezire a 

conştiinţei cu mustrarea de sine, păzire a 

voinţei cu sabia credinţei, înfrânare a trupului 

cu postul şi tot felul de osteneli. 

 

 Pocăinţa, deci, înseamnă lepădare 

desăvârşită a tuturor patimilor şi gândurilor 

rele, înseamnă trăire smerită, retrasă de duhul 

lumii, înseamnă petrecere plină de pace, 

înseamnă dragoste desăvârşită, rugăciune 

neîncetată, muncă cinstită, îmbrăcăminte 

smerită, vorbire înţeleaptă, cugetare la 

moarte, spovedanie cu lacrimi, ascultare de 

Biserică şi Evanghelie, înseamnă lepădarea 
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trăirii vechi şi începerea unei vieţi noi, 

creştineşti. 

 

 Iar a te pocăi înseamnă a te ierta cu 

aproapele, înseamnă a iubi pe toţi oamenii 

deopotrivă, înseamnă a te sacrifica pentru 

mântuirea altora, înseamnă a cerceta pe cei 

bolnavi, a milui pe cei lipsiţi, a îmbărbăta pe 

cei împuţinaţi la suflet, înseamnă a vorbi cât 

mai puţin cu oamenii şi cât mai mult cu 

Dumnezeu, înseamnă a plânge mereu pentru 

păcatele făcute şi a avea bucurie în necazuri, 

înseamnă a fi gata oricând de moarte. 

 

 Mare este puterea pocăinţei pentru om 

şi mari sunt foloasele ei! Pocăinţa este 

salvarea lumii, este singura cale de mântuire 

a creştinului. Pocăinţa desăvârşeşte 

spovedania, se face scară către Cer, face pe 

oameni asemenea îngerilor, uneşte pe 

păcătoşi cu Iisus Hristos. Pocăinţa umple 

Raiul de suflete, bucură pe îngeri, arde pe 

demoni, goleşte iadul de păcătoşi. 

 

 Pocăinţa descuie inima omului şi 

înlăuntrul ei închide frica lui Dumnezeu. 

Pocăinţa adună ca într-o cetate întărită 

agoniselile sufletului şi le păzeşte de tâlhari. 

Pocăinţa este podoaba pustnicilor, bucuria 

credincioşilor, nădejdea desfrânaţilor, 

scăparea păcătoşilor. Pocăinţa spală păcatele, 

trezeşte conştiinţa, oţeleşte voinţa, adună 

mintea, dă viaţă rugăciunii, pocăinţa este un 

dar dumnezeiesc. 

 

 Creştinul care se pocăieşte poartă 

grijă numai de sine, nu mai vede păcatele 

altora, nu judecă pe nimeni, ocoleşte pe cel 

iubitor de ceartă, se fereşte de cel mult-

vorbitor, iubeşte tăcerea, merge pe căile cele 

mai izolate de lume, se mulţumeşte cu 

hainele cele mai smerite, cu mâncarea cea 

mai simplă. Cel care se pocăieşte mereu tace, 

vorbeşte puţin cu oamenii, are privirea 

aţintită numai înainte, urechile surde faţă de 

cele lumeşti, iar picioarele sale nu cunosc 

decât drumul bisericii şi al locului unde îşi 

câştigă existenţa. Cel care se pocăieşte din 

inimă are mare nădejde de mântuire, are 

lacrimi de rugăciune, bucurie în necazuri, 

răbdare în ispite, dragoste faţă de vrăjmaşi, 

râvnă spre toată fapta bună. 

 

 Fericiţi sunt creştinii care se pocăiesc 

cu adevărat! Fericiţi cei care nu umblă pe 

două căi, cei care nu slujesc la doi domni! 

Fericiţi cei care poartă cu bucurie haina cea 

mohorâtă a pocăinţei! Fericiţi cei care-şi 

răscumpără vremea vieţii lor prin permanentă 

pocăinţă! 

 

 Iar cei care ştiu legea lui Hristos şi 

cunosc calea mântuirii, dar nu o păzesc, nu 

merg pe ea, sunt vrednici de mult plâns, căci 

nu vor scăpa de osânda veşnică. Vrednici de 

plâns sunt şi creştinii noştri care umblă pe 

două căi, care vor să aibă două fericiri, şi 

aici, şi dincolo. Aceştia iartă şi iar se ceartă, 

se roagă şi apoi blestemă, postesc de hrană, 

dar mănâncă cinstea vecinilor, stau un ceas la 

biserică şi o noapte priveghează la distracţii, 

dau un ban milostenie şi zece lei pe tutun sau 

băutură. Din obicei se spovedesc, spun 

păcatele cu mare silă şi ruşine, apoi nu-şi 

schimbă deloc viaţa, comportarea, ci iar se 

întorc în Egiptul patimilor, în mocirla 

desfrânărilor şi a tuturor fărădelegilor. 

 

 Vai de oamenii care laudă fapta bună 

cu cuvântul, dar o urăsc cu trăirea lor! Vai de 

creştinii care cinstesc pe Dumnezeu cu 

limba, dar Îl ocărăsc cu inima! Vai de cei 

care nu-şi chivernisesc cu multă grijă zilele 

lor, căci în vremea morţii cu multă jale se vor 

tângui: Moartea păcătosului este cumplită 

(Psalmul 33, 20) 

 

Sursa:doxologia.ro 
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Ce este hramul unei 

BISERICI? 
——  •  —— 

 

O 
rice lăcaş de cult ortodox poartă 

numele unui praznic împărătesc, al 

unei sărbători a Maicii Domnului 

sau a unui sfânt. Auzim vorbindu-se sau 

scriindu-se, de exemplu, despre Biserica 

Sfânta Treime, Biserica Înălţarea Domnulul, 

Biserica Adormirea Maicii Domnului sau 

Biserica Sfântul Nicolae, ori biserici ale altor 

sfinţi. Aceasta înseamnă că respectivele 

biserici sunt aşezate sub patronajul acestor 

sfinţi, purtându-le numele. Acest sfânt se 

numeşte cu un termen slavon hram şi 

biserica îl primeşte odată cu momentul 

sfinţirii locului pe care ea urmează să fie 

construită şi, mai ales, în momentul sfinţirii 

ei. Această lucrare sfântă este cunoscută cu 

denumirea de târnosire; slujba este rezervată 

numai episcopului, preoţii neavând voie să o 

savârşească. 

 

 Cum au luat naştere hramuríle de 

biserică? Chiar de la începuturile 

creştinismului, credincioşii au înconjurat cu 

dragoste, veneraţie şi respect pe eroiii 

credinţei, adică pe sfinţii lor. Din istoria 

vieţii şi activităţii Bisericii creştine ştim că, 

în primele veacuri, când crestinişmul apărea 

ca.o religie nouă în Imperiul roman, s-a 

înregistrat cel mai mare număr de sfinţi. 

 

 Erau toţi cei care, pătrunşi de 

adevărurile învăţăturii lui Hristos, primeau 

moartea cu convingerea că prin aceasta se 

nasc la viaţa cea nouă, viaţa în Hristos. De 

aceea şi ziua de pomenire a sfinţilor nu este 

aceea în care s-au născut, ci ziua în care au 

trecut la cele veşnice, ziua renaşterii lor 

spirituale. 

 

 Creştinii veacurilor primare ale 

Bisericii, văzând şi seninătatea cu care sfinţii 

mucenici şi martiri îşi apărau credinţa şi 

primeau moartea pentru ea, au nutrit 

simţaminte de admiraţie şi respect faţă de 

aceşti eroi ai credinţei. Ei au adunat şi au 

înmormântat cu grijă şi pietate rămăşiţele 

trupeşti ale celor care mureau pentru Hristos 

şi se adunau în fiecare an, de ziua morţii lor, 

în jurul mormintelor, pentru a-i pomeni, prin 

săvârşirea Sfintei Liturghii şi prin citirea 

actelor vieţii, faptelor şi pătimirii lor. Când 

creştinismul a început să se dezvolte în 

libertate, iar cultul divin să ia amploare 

deosebită, mai ales din secolul al IV-lea, 

creştinii au zidit biserici pe mormintele 

martiritor şi mucenicitor, pentru a le păstra şi 

mai vie memoria. 

 

 Mai târziu n-a mai fost cu putinţă ca 

orice lăcaş să fie înălţat pe mormintele de 

sfinţi şi martiri. Astfel s-a luat obiceiul ca 

orice lăcaş sfânt să fie închinat, dedicat sau 

consacrat unui sfânt al Bisericii. Aşa cum 

fiecare creştin primeşte la botez un nume de 

sfânt, la fel şi o biserică, atunci când se 

târnoseşte, adică se sfinţeşte de către episcop 

sau arhiereu, primeşte numele unui sfânt în 

cinstea căruia a fost zidită şi care de acum o 

patronează şi o ocroteşte. Este ceea ce 

numim hramul bisericii. Icoana a cărui hram 

il poartă biserica se pictează în exterior, pe 

faţada vestică a lăcaşului de cult; în interior 
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ea apare pe catapeteasmă, în stânga icoanei 

Mântuitorului. Multe biserici au un hram 

principal şi unul secundar. Hramul este cea 

mai mare sărbătoare a bisericii şi se serbează 

cu mare fast şi solemnitate. 

 

BISERICA ŞI CULT pe înţelesul tuturor” Preot Prof. 

Dr. NICOLAE NECULA, Editura Europartner, ISBN 

973-97175-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, 

Ilfov Biserica Parohiei Sfinții Împărați 

Constantin și Elena și Sfinții Martiri 

Brâncoveni – Odăi 

 

 Pe harta austriacă „General Karte des 

Furstentums Walachei” din 1867, Odaia 

Brâncoveanului aparținea comunei 

Bucoveni, care era alcătuită din Buftea, 

Buciumeni, Mogoșoaia și Odaia 

Brâncoveanului. 

 

                         Preotul Ion Iliuță  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parohia Odăi 

 

 Aceasta numai până în anul 1908, 

când satul Odaia Brâncoveanului trece în 

administrarea comunei Otopeni. În zilele 

noastre comuna Bucoveni nu mai există, 

Mogoșoaia formează o singură comună, iar 

satul Buciumeni este inclus în orașul Buftea, 

județul Ilfov. Satul Odaia Brâncoveanului, 

numit și Odăile Brâncovenești (împreună cu 

Mogoșoaia făcuse parte din moșia lui 

Constantin Vodă Brâncoveanu). După anul 

1900, s-au folosit denumirile Odaia, Odăile, 

Odăi, cea din urmă fiind forma oficială 

actuală. 

 

 În ianuarie 2008, la dorința 

credincioșilor din cartierul Odăi al orașului 

Otopeni și cu sprijinul financiar al 

Consiliului Local Otopeni și sub îndrumarea 

părintelui diacon Ion Iliuță, au început 

lucrările de construcție la sfântul lăcaș, 

având hramul Sf. Martiri Brâncoveni și Sf. 

Împărați Constantin și Elena. Alegerea Sf. 

Martiri Brâncoveni ca al doilea hram al 

bisericii, precum și folosirea stilurilor 

bizantin și brâncovenesc în arhitectura 

edificiului bisericesc, stau în legătură strânsă 

cu istoria acestei așezări ce apare în file de 

istorie sub denumirea de Odăile 

Brâncoveanului. Biserica Sf. Împărați 

Constantin și Elena și Sf. Martiri 

Brâncoveni, din cartierul Odăi – orașul este o 

îmbinare a stilurilor arhitecturale: bizantin și 

brâncovenesc. 

 

 În data de 21 Mai 2010, a avut loc 

târnosirea bisericii. Pe data de 13 Mai 2010, 

a fost hirotonit întru preot, diaconul Ion 

Iliuță, pe seama acestei parohii. De la 

instalarea ca paroh, preotul Ion Iliuță s-a 

ocupat de înfrumusețarea bisericii, pictură și 

mobilier bisericesc, a sfântului lăcaș, precum 

și construcția anexelor. Lucrările de pictură, 

în tehnica fresco, au fost realizate de pictorul 

Bonea Marian, în perioada 2010-2011. 

 

Sursa: localprayers.com 
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†) Sf. Împ., întocmai cu ap., 

Constantin și mama sa, Elena 
 

 

 

 

HRAMUL 

BISERICII ODĂI 
——  •  —— 

  

S 
finții Împărați Constantin și Elena este 

o sărbătoare în calendarul bizantin 

(folosit de bisericile ortodoxe și 

de bisericile unite cu Roma), fixată pe data 

de 21 mai. Sărbătoarea îi evocă pe 

împăratul Constantin cel Mare și pe mama 

sa, Elena Augusta.  

 

 Gaius Flavius Valerius Aurelius 

Constantinus născut în 272/274 și decedat 

în mai 337, mai este cunoscut sub numele 

de Constantin I sau Constantin cel Mare, a 

fost împărat roman între 306 și 337, devenind 

conducător al întregului Imperiu Roman 

după înfrangerea lui Maxentiu și a 

lui Liciniu. Legenda spune că în toamna 

anului 312, în ajunul luptei cu Maxentiu, 

Constantin a zărit pe cer, în plină zi, o cruce 

strălucitoare, deasupra soarelui, ce avea 

inscriptia: “in hoc signo vinces” – “prin acest 

semn vei birui”; iar pe timpul nopții i s-a 

arătat în vis însusi Iisus Hristos, cu semnul 

crucii, cerându-i să pună acest semn sfânt pe 

steagurile soldaților săi, urmând să fie 

protector în focurile bătăliei.Constantin a 

procedat întocmai după aceste semne și a 

câștigat bătălia. 

 

 Flavia Iulia Helena' (c.248 - 329) a 

fost căsătorită cu generalul 

roman Constantinius Chlorus, fiind mama 

Împăratului Sfântului Constantin cel Mare. A 

fost o femeie deosebit de credincioasă și 

cunoscută pentru pioșenia ei. A înfăptuit 

pelerinajul în Palestina și în provinciile 

răsăritene, fiindu-i atribuite găsirea moaștelor 

Sfintei Cruci a lui Hristos și aflarea 

rămășitelor celor trei magi. Se spune că în 

timp ce era in pelerinaj, a văzut oameni care 

duceau un mort pe o colina unde erau 3 cruci. 

Aceștia îl apropiau de fiecare dintre ele. 

Ajungând la ultima, când mortul a atins 

crucea, a înviat. Așa a fost descoperită crucea 

pe care a fost răstignit Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:ro.wikipedia.org 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†) Sf. Mc. Ioan Valahul 
——  •  —— 

  

Viața 
 

A 
cest 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 

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, 
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Mulțumim! 

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.  

 

Imnografie 
 

Tropar, glasul al 4-lea: 

 

 Astăzi duhovnicește prăznuiește 

Biserica dreptcredincioșilor români, și cu 

bucurie strigă: Veniți, iubitorilor de 

mucenici, să prăznuim pomenirea cea de 

peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Că 

acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu 

răsărind, în împărăteasca cetate a lui 

Constantin a înflorit minunat, aducând 

Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin 

mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat, în 

ceruri, să se mântuiască sufletele noastre. 

 

Condac, glasul al 4-lea: 

 

 Arătatu-s-a nouă astăzi cel 

preaînfrumusețat cu curăția, tânărul ostaș al 

Mântuitorului luminând pe toți cei ce strigă: 

Bucură-te, Ioane, Mare Mucenice al lui 

Hristos! 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 


