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Programul liturgic din luna Octombrie
* Sâmbătă 3.10-Vecernie-ora 18.00;
*Duminică 4.10-Sf.Liturghie-ora10.30 (Duminica a 19-a
după Rusalii-Predica de pe munte-Iubirea vrăjmaşilor);
*Sâmbătă 10.10-Vecernie-ora 18.00;
*Duminică 11.10-Sf.Liturghie-ora 10.30 (Duminica a 21-a
după Rusalii Pilda Semănătorului;)
*Marţi 13.10-Vecernie-ora 18.00;
*Miercuri 14.10-Cuv.Parascheva;
*Sâmbătă 17.10-Vecernie-ora 18.00;
*Duminică 18.10-Sf.Liturghie-ora 10.30 (Duminica a 20-a
după Rusalii-Învierea fiului văduvei din Nain);
*Sâmbătă 24.10.2009-Vecernie-ora 18.00;
*Duminică 25.10-Sf.Liturghie-ora 10.30 (Duminica a23-a
după Rusalii-Vindecarea demonizatului din ţinutul
Gherghesenilor)
*Duminică 25.10-Vecernie-ora 18.00;
*Luni 26.10-Sf.Mare Mucenic Dimitrie,Izvorâtorul de Mir;
*Luni 26.10-Vecernie-ora 18.00;
*Marţi 27.10-Cuv.Dimitrie cel Nou,Ocrotitorul
Bucureştilor,ale cărui moaşte sunt la Patrarhia Română.

Ştiri din ţară

(preluate de pe www.basilica.ro)
Noua Lege a Educaţiei Naţionale,
promulgată de Preşedintele
României şi publicată în Monitorul
Oficial
Noua Lege a Educaţiei Naţionale a
fost promulgată de Preşedintele României
şi publicată în Monitorul Oficial. În textul
Legii, la articolul 18, statutul disciplinei
Religie este foarte bine definit,precizează
sursa citată.
Astfel, la alineatul 1 se stipulează:
„Planurile-cadru ale învaţământului
primar, gimnazial şi liceal includ religia ca
disciplină şcolară, parte a trunchiului
comun”.
De asemenea, la acelaşi alineat, se mai
spune şi că „elevul, cu acordul părinţilor
sau al tutorelui legal instituit, alege pentru
studiu religia şi confesiunea.”
În continuare, la alineatul 3 al Legii, se
specifică: „disciplina „Religie” poate fi
predată numai de personal didactic
calificat, conform prevederilor prezentei
legi şi abilitat în baza protocoalelor
încheiate între Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării şi cultele religioase
recunoscute oficial de stat.”
Noua Lege a Educaţiei a fost prezentată în
plenul Parlamentului, prin asumarea
răspunderii, de Guvernul României, anul
acesta, pe 15 septembrie.
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21 Septembrie - Ziua Internaţională
a Păcii
În ziua de 21 septembrie a fiecărui an
se sărbătoreşte Ziua Internaţională a
Păcii. Oameni din întreaga lume s-au
rugat, la miezul zilei, timp de un minut,
pentru pace, informează TRINITAS TV.
Ca în fiecare an, Ziua a fost inaugurată la
sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite în
sunetul Clopotului păcii”, confecţionat
din monede donate de copii de pe toate
continentele şi dăruit instituţiei
internaţionale de Dieta Japoniei,
Parlamentul bicameral din Ţara Soarelui
Răsare. Clopotul aminteşte de costurile
umane ale războiului. Pe el au fost
inscripţionate cuvintele: „Să trăiască
pacea absolută în lume!”.
Membrii Consiliului Mondial al
Bisericilor sunt invitaţi să se roage pentru
pacea zonei Caraibelor. Iniţiativa aparţine
secretarului general, Reverendul Samuel
Kobia, care a propus-o în 2004, după o
întâlnire cu fostul secretar general al
ONU, Kofi Annan.

Festivitatea de deschidere a
noului an universitar la Facultatea
de Teologie „Justinian Patriarhul”
din Bucureşti
Joi, 1 octombrie, profesorii şi studenţii
vor participa la Sfânta Liturghie, oficiată în
Biserica „Sfânta Ecaterina”,cu ocazia
deschiderii noului an universitar la
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”
din Bucureşti.
De la 1 octombrie vor începe anul
universitar la Facultatea de Teologie din
Bucureşti aproximativ 1600 de studenţi,
înmatriculaţi la cursurile de licenţă, la cele de
masterat şi la şcoala doctorală.
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Moaştele Sfinţilor Martiri de la
Niculiţel au fost aduse la Galaţi
Cu ocazia manifestărilor dedicate ridicării la rang de
arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos, au fost aduse la
Catedrala din Galaţi,vineri 25 septembrie 2009, moaştele
Sfinţilor Martiri de la Niculiţel. Acestea au fost purtate de
la Mănăstirea Cocoş până la Galaţi de o delegaţie a
Episcopiei Tulcii, condusă de Preasfinţitul Episcop
Visarion. Având binecuvântarea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, acest
moment duhovnicesc se constituie într-o mărturie a
creştinismului la Dunărea de Jos încă din primele veacuri,
informează Biroul de Presă al Episcopiei Dunării de Jos.
Moaştele Sfinţilor de la Niculiţel au fost descoperite
în vara anului 1971, în vremea păstoririi vrednicului de
pomenire episcop Chesarie al Dunării de Jos, fiind aflate
într-o criptă deasupra căreia s-au găsit temeliile unei
bazilici creştine, despre care nu se ştia nimic până atunci.
Câţiva ani mai târziu, în timpul păstoririi
arhiepiscopului Antim Nica al Tomisului şi Dunării de
Jos, care a scris viaţa acestor sfinţi, s-a ridicat clădirea ce
adăposteşte martiriconul şi au fost confecţionate raclele în
care au fost depuse, în biserica Mănăstirii Cocoş,
moaştele celor patru sfinţi mucenici.

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul,
ocrotitorul spiritual al vâlcenilor
Vineri 25 septembrie au început, la Râmnicu Vâlcea,
manifestările dedicate celei de-a X-a prăznuiri a Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al
vâlcenilor. Evenimentul a avut loc la Complexul Religios
Cultural „Sfântul Antim Ivireanul” din cadrul Centrului
Eparhial al Episcopiei Râmnicului.
Sâmbătă, la Filarmonica se Stat „Ion Dumitrescu”,a
avut loc a II-a parte a Festivalului de cor „Iubi-te-voi,
Doamne!”, Ediţia a III-a, la care au participat mai multe
formaţii corale din ţară.
Duminică, pe scena amplasată în faţa Complexului
Cultural „Sfântul Antim Ivireanul”,a fost oficiată Sfânta
Liturghie de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.
În zilele de 26-27 septembrie, în Catedrala
Episcopală din Râmnicu Vâlcea s-au aflat spre închinare
moaştele Sfinţilor Cuvioşi Grigorie Decapolitul de la
Bistriţa şi Antonie de la Iezer, alături de cele ale Sfinţilor
Mucenici Mercurie, Carp Episcopul şi Teodor Stratilat.
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Despre credinţă
Preasfinţitul Părinte Dr. Mihail Filimon Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii
Zeelande,ne-a trimis un material catehetic,spre a fi prezentat credincioşilor,pentru o mai bună cunoaştere a
credinţei ortodoxe.
Începand cu acest număr al Buletinului Parohial vă vom prezenta câte o temă,din materialul primit.

Ce este credinţa?
Credinţa este pentru noi, creştinii Ortodocşi, însăşi temelia vieţii noastre. Fără ea, Dumnezeu
nu ni se poate descoperi in mod complet, in Iisus Hristos.
CREDINŢA NE AJUTĂ SĂ CUNOAŞTEM PE DUMNEZEU
“Drept aceea, şi eu auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi
sfinţii, nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele Ca Dumnezeul
Domnului nostru Iisus Hristos, Tatal Slavei să vă dea vouă duhul inţelepciunii si al descoperirii spre
deplina Lui cunoaştereşi să vă lumineze ochii inimii ca s-ă pricepeţi care este nădejdea la care va
chemat, care este bogaţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi, şi cât de covârşitoare este mărimea
puterii Lui, faţa de voi, dupa lucrarea puterii Lui , …”
(Efeseni 1:15-19)
CREDINŢA ESTE CHEIA MÎNTUIRII
“…Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi ; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu
bucurie negrăită şi preamărită, dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor. “
(1 Petru 1:8-9)
CREDINŢA ESTE ESENŢIALA PENTRU VIAŢA VEŞNICA
“Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Filu Său în lume ca să
judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu
crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu.”
(Ioan 3:16-18)
PILDE DE CREDINŢĂ
Mântuitorul a lăudat credinţa:
- sutaşului, a cărui slugă a fost vindecată: “Adevăr vă spun că nici in Israel n-am găsit atâta
credinţă ”
(Mt. 8:10);
- femeii cu scurgere de sînge, care a fost vindecată: “ Iisus …I-a zis: Indrăzneşte fiică, credinţa ta
te-a mântuit”. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul acela.
(Mt. 9:22)
-femeii canaaneence, care L-a rugat pe Iisus să alunge demonii de la fiica sa,iar: “Iisus a zis: O,
femee, mare este credinţa ta ; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a amăduit fiica ei din ceasul acela”.
(Mt. 15:28)

PATRIARHIA ROMÂNĂ
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande
Parohia Ortodoxă ,, Sfânta Maria “
511 Adelaide Road, Berhampore, Wellington 6023 , Noua Zeelandă
Telefon : 064 4 389 1630; site: www.romani.co.nz
_______________________________________________________________________________________

Buletin parohial

pag.4

Manifestarea credinţei
“Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. (Mt. 11:1)
CREDINŢA VIE
Încrederea şi credinţa nu sunt numai două exerciţii mentale, ci ele trebuie să ne afecteze în
mod activ viaţa.
“M-am răstignit împreună cu Hristos; ci nu eu mai trăiesc ci Hristos trăieşte în mine.
Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi
s-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20)
“Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările
acestea. Adevărat, adevărat zic vouă : cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi
mai mari decât acestea va face…(Ioan 14:11-12)
CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE
Credinţa implică încredere în Dumnezeu:
* “ Prin credinţă, Abel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain …(Evrei 11:4)
* “ Prin credinţă, luând Noe înştiinţare de la Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit, cu
evlavie, o corabie spre mântuirea casei sale…”(Evrei 11:7)
* “ Prin credinţă, Avraam, când a fost încercat, a adus pe Isaac (jertfă). Cel ce primise
făgăduinţele aducea jertfă pe fiul său cel unul născut!”(Evrei 11:17)
* “ Prin credinţă, a părăsit Egiptul, fără să se teamă de urgia regelui…prin credinţă a rânduit
Paştile…prin credinţă au trecut israeliţii Marea Roşie…şi ce voi mai zice?”(Evrei 11:27-29 şi urm.
CREDINŢĂ ŞI CREDINCIOŞIE
Credinţa creştină necesită mai mult decât încredere. Pentru ca Dumnezeu să ni se descopere şi
nouă personal, trebuie să credem în el.
* “Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de
Dumnnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută.”
(Evrei 11:6)
Adevărata credinţă, este un dar dumnezeiesc (Rom. 12, 3; Efes. 2, 8; Filip 1, 29, 2) însoţit de
efortul omului de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a se asemăna cu Dumnezeu prin sfinţenie, care se
obţine prin practicarea virtuţilor (împlinirea poruncilor dumnezeieşti).
Creştinul care crede în Dumnezeu şi împlineşte poruncile dumnezeieşti, va moşteni raiul şi se
va îndulci veşnic de slava lui Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu şi o singură credinţă
adevărată –credinţă Ortodoxă. (Efeseni 4, 5). Celelalte credinţe sunt deviate şi rătăcite, sau deţin
frânturi de adevăr, insuficient mântuirii.
Credinţa adevărată - Ortodoxă, este o putere dumnezeiască (1 Corinteni 2, 5) şi o virtute
creştină, care întăreşte toate virtuţile şi puterile sufletului. Pentru noi creştinii Ortodocşi, credinţa,
este un mare har şi o mare putere în lupta acestei vieţi pământeşti. (Filipeni 1, 29; 1 Cor. 12, 9).
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14.Octombrie Cuv.Parascheva
Troparul cuvioasei

“Întru tine,maică cu osârdie s-a mântuit cea după chip,că luând Crucea,ai urmat lui Hristos şi
lucrând ai învăţat să nu se uite la trup,căci este trecător,ci să poarte grijă de suflet,de lucru cel
nemuritor.Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură,Cuvioasă Maică Paraschevo, duhul tău”.
Cuvioasa noastră maică Parascheva s-a născut în satul Epivat din Tracia,nu departe de
Constantinopol şi a trăit pe vremea despărţirii Bisericii de la Roma de Biserica sobornicească
ortodoxă(1054).A fost crescută de părinţii ei în teama de Dumnezeu şi în deprinderea faptelor bune
creştineşti,dar mai cu osebire în deprinderea rugăciunii,a postului şi a milosteniei.
Auzind odată,la biserică,cuvintele Evangheliei:”Oricine doreşte să vină după Mine,să se lepede de
sine ,să-şi i-a crucea şi să-mi urmeze Mie”(Marcu 8,34),sfânta a înţeles că,pentru ea,a venit vremea să lase
toate şi să urmeze pe Mântuitorul. Moştenind o avere mare de la părinţi,împreună cu fratele ei Eftimie,care
avea să fie mai târziu episcop la Madita,tânăra Parascheva şi-a dăruit partea ei de moştenire săracilor şi s-a
retras la o mânăstire de fecioare,lângă Constantinopol,ducând o viaţă aspră după rânduiala
monahilor.Că,aprinzându-se de dumnezeiascadorire,cine va putea spune că izvorul lacrimilor şi
suspinurile ei cele multe şi neâncetate,neavând altă grijă decât pentru întâmpinarea Mirelui,zicând:”Pe tine
,Mirele meu, te caut”.Deci,a venit îngerul Domnului şi i-a zis:”Să laşi pustiulşi să te întorci în patria ta,că
acolo ţi se cuvine să-ţi dai trupul pământului”.
Înţelegând Cuvioasa că porunca este de la Dumnezeu şi că viaţa ei este scurtă,a lăsat fără voie pustiul
şi venind în împărăteasca cetate,a intra în biserica Sfânta Sofia şi în biserica Vlahernii şi a dat laudă lui
Dumnezeu, că i-a ajutat să-I slujească cu credinţă,şi a plecat la Ierusalim să se închine Sfintelor Locuri ale
Patimilor Domnului.Ajungând la ţinta călătoriei sale pe pământ şi văzând,cu mare mulţumire
sufletească,acele locuri călcate de picioarele Mântuitorului,a zburat ca pasăre prin pustia Iordanului şi
aflând o mânăstire de fecioare ,a intrat într-însa cântând necontenit laude lui Dumnezeu.Deci,aşa
nevoindu-se a ajuns până la 25 de ani.
Cuvioasa Parascheva s-a întors în patria sa, la Epivat. Şi petrecând acolo încă doi ani, rugându-se
prntru sine şi pentru toată lumea, şi-a dat obştescul sfârşit în mâinile preaiubitului ei Mire,Hristos cel viu,
iar trupul ei a fost îngropat lângă biserică.
După mulţi ani, Dumnezeu a descoperit moaştele ei, prin vedenii şi le-a proslăvit cu faceri de
minuni.Moaştele Sfintei au fost luate de împăratul Asan al românilor şi bulgarilor şi au fost aşezate, mai
întâi , la Târnovo, apoi au fost strămutate la Belgrad pe vremea sultanului Selim al II-lea şi în sfârşit, au
fost aduse la Constantinopol, la biserica patriarhiei .Aceste moaşte au fost aduse, mai târziu, de măria sa
Vasile voievod, de la Constantinopol,la Moldova în oraşul Iaşi,la mânăstire Sfinţilor Trei Ierarhi,la 14
octombrie 1641 de la Hristos.
Astăzi, moaştele Sfintei Parascheva se află în biserica sfintei Mitropolii din Iaşi.1
1

,,Proloagele “ :Editura Buna Vestire – Bacău 1995 ,vol. 1, pag.157-158
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Sărbătorile lunii Octombrie
26 Octombrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Troparul :

“Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea,Purtătorule de chinuri,pe tine cel ce ai biruit pe
păgâni.Deci,precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor,aşa Sfinte
Dimitrie,pe Hristos Dumnezeu roagă-L dă ne dăruiască nouă mare milă.”
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284311) şi era fiul voievodului cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţii săi, de frica cruntelor prigoane
împotriva creştinilor.Şi îl învăţau părinţii în cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credinţe,
luminându-I cunoştinţa despre Domnul nostrum Iisus Hristos, precum şi milostenia cea către săraci,
săvârşind faceri de bine celor ce le trebuiau.Şi aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi,
dar mai ales, a început a lucra într-însul darul lui Dumnezeu. ajungând la vâstra cea desăvârşită,părinţii lui sau dus din vremelnica viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului
lor nume.
Maxim împăratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia
şi cunoscându-i înţelepciunea l-a făcut voievod în locul tatălui său. După un timp a aflat împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte tare.De aceea, întorcâdu-se biruitor dintr-un război cu
sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznic în fiecare cetate, în cinste zeilor,ajungând şi în Tesalonic.
Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns, cu îndrăzneală, mărturisind
că este creştin defăimând închinarea cea păgânească. Atunci împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă,
până la închiderea jocurilor în cinstea venirii sale.La aceste jocuri era un luptător vestit,Lie, care se lupta cu
cei viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe.Tot acolo era şi un tânăr creştin care se numea Nestor. Acesta,
văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe acei oameni, mai ales pe creştini, vrând să se lupte cu Lie,s-a dus la
temniţa în care era Sfântul şi i-a cerut acestuia binecuvântare ca să-l poată birui pe acel ucigaş de oameni.
Sfântul l-a însemnat cu semnul crucii pe frunte, zicându-i:”Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”
Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat:”Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”şi îndată, trântindu-l jos
pe Lie, l-a omorât. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie,
împăratul a trimis ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele .
Marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. La moaştele lui s-au făcut multe minuni
şi prea slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.2
Condacul mucenicului
“Cu curgerile sângiuirilor tale, Dimitrie, Biserica Dumnezeu a roşit-o, Cel ce ţi-a dat ţie tărie
nebiruită şi păzeşte cetatea ta nevătămată, că tu eşti întărirea ei.”
2

,,Proloagele “ :Editura Buna Vestire – Bacău 1995 ,vol. 1, pag.192
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27 Octombrie
Cuviosul Dimitrie cel nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la
Patriarhia Română
Troparul cuviosului
“Întru tine părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos
şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.”
Acest Cuvios părinte a trăit pe vremea împăraţilor româno-bulgari ai veacului al XIII-lea.Era din satul
Basarabi, de pe marginea apei Lomului; întâi a fost păzitor de vite în satul său. Ne este cunoscută o singură
întâmplare din vremea aceea a vieţii lui: Într-o zi, pe când umbla prin iarba înaltă, în urma vitelor satului, a
stivit din grabă şi din nevedere toţi puii golaşi dintr-un cuib de pasăre. Şi s-a simţit vinovat, în inima lui, ca
pentru o mie de morţi şi si-a pedepsit piciorul cu care greşise, neîncălţându-se trei ani întregi, nici vara, nici
iarna, în chip de ispăşire.
Într-un târziu, s-a făcut călugăr la schitul ce se afla într-o peşteră, nu departe de satul Basarabi.Şi
aici,şi-a dus viaţa lui ascunsă, tot în ascultareade păstor la vitele mânăstirii, petrecând în post, în
rugăciune,în privegheri şi în nevoinţe.Înălţimea vieţii lui de taină, lacrimile lui, văpaia rugăciunii, numai
Dumnezeu, Cel ce vede toate, le ştia. A murit în peşteră,pe lespedea de piatră pe care dormea totdeauna, în
mijlocul vitelor, pe malul râului Lom. După moarte, închizându-se cu pietre gura peşterii, aceasta s-a
schimbat, astfel, din chilie în mormânt.
După multă vreme a venit apa Lomului de a surpat copacii şi pietrele dimprejurul apei. Atunci au
căzut în apă şi cele două pietre din lăuntrul peşterii, care cuprindea moaştele Sfântului şi multă vreme au stat
scolo. Însă, de multe ori, la locul acela, juca peste apă o flacără de lumină, crezând oamenii că este o
comoară. Şi, vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat Sfântul în vis unei copile bolnave de duh necurat,
căreia i-a zis: “De mă vor scoate părinţii tăi din apă, eu te voi tămădui.” Şi i-a arătat locul. Astfel, l-au găsit
întreg şi luminat şi l-au pus în biserica satului şi din clipa aceea prin moaştele plăcutului său Dimitrie,
Dumnezeu a lucrat nenumărate semne.
Nu se ştie care domn al ŢăriiRomâneşti a încercat, odată, să aducă moaştele Sfântului Dimitrie la
Biserica lui din Bucureşti, dar, neizbutind, a ridicat cu cheltuiala sa la Basarabi, peste moaştele Sfântului, o
preafrumoasă biserică.Între anii 1769-1774, a început războiul între ruşi şi turci.Atunci, un creştin din
Bucureşti, Hagi Dimitrie,a cerut moaştele Sfântului, ca să le aducă în Ţara Românească.De aceea. în acele
zile, moaştele Sfântului Dimitrie, întâmpinate cu mare alai, au ajuns în Bucureşti şi au fost aşezate în
biserica cea mare a Mitropoliei, unde se află şi astăzi, mitropolit al ţării fiind, pe vremea aceea,Preasfinţitul
Grigorie.
De îndată a simţit poporul ocrotirea Sfântului, că nu numai războiul dintre muscali şi turci a încetat, ci
şi boala ciumii cea înfricoşată a contenit.Mult ajutor şi mare folos câştigă toţii cei ce, cu credinţă, aleargă
către dânsul.3
3
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Pentru a cunoaşte cât mai bine ce trebuie să facem când o persoană doreşte să intre în creştinism vă
vom prezenta, în continuare, rânduiala acestei Taine.
Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul (Can. 46-50, ale Sf. Apostoli). În lipsa
preotului poate boteza si călugărul simplu sau diaconul, iar la vreme de mare nevoie, dacă pruncul e pe
moarte, îl poate boteza orice creştin, bărbat sau femeie si chiar tatăl pruncului. Cum? – Afundând pruncul de
trei ori în apă curată si rostind formula sfântă a Botezului: «Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu (numele)
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin». Dar, dacă cel botezat astfel rămâne in viaţă,
preotul va completa slujba Botezului, după rânduiala obişnuita, dar numai de la cufundare înainte, adică nu
se mai citesc exorcismele si nu se mai face Sfinţirea apei, ci numai îl miruieşte cu Sf. Mir, citindu-i
rugăciunile care urmează de aici înainte. (Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, Liturgica specială, Ed. Inst. Biblic,
Bucureşti, 1980, p. 356).

Când se savârşeşte Botezul?
Pentru Botezul pruncilor, nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru ca să nu se întample să moară
nebotezaţi. Dacă pruncul e firav şi există temere că nu va trăi, el poate fi botezat imediat după naştere, (Can.
38 al Sf. Nichifor Marturisitorul; Simion al Tesalonicului, Despre Sfintele Taine, cap. 61 si 62 (trad.rom, p.
72, 77). Dacă nu, Botezul se face de obicei la patruzeci de zile după naşterea pruncului, sau în orice zi de
sărbătoare după Liturghie.

Ce sunt naşii? Care este rostul lor la Botez şi care sunt datoriile lor faţa de fini?
Naşii sunt persoanele în vârstă care însoţesc pe prunc la Botez, răspunzând şi făcând cuvenita
mărturisire de credinţă în locul şi în numele pruncului ce se botează. Ei sunt părinţii sufleteşti ai pruncului,
născându-l pentru viaţa cea nouă, în Duhul, aşa cum părintii l-au născut pentru viaţa cea trupească. Sunt
totodată garanţi (sau chezaşi) ai acestuia în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii, garantând că pruncul (finul) va
fi crescut în credinta creştină şi că va fi un bun credincios.
Naşul trebuie să fie creştin ortodox şi bun credincios. Nu pot fi naşi părinţii copilului. Este bine ca
pentru fiecare nou botezat sa fie numai un naş. Naşul este dator să se îngrijească de viaţa religioasă şi
morală a finului sau şi la vremea cuvenită să-l înveţe adevărurile credinţei creştine. Să-i fie învăţător şi
îndrumător în cele sufleteşti, sârguindu-se a face din el un bun credincios şi vrednic mădular al Bisericii în
care a intrat prin Botez.La rândul său, finul este dator să asculte pe naş şi să-l respecte, la fel ca pe părinţii
săi după trup.
Înainte de slujba Botezului ce randuială se îndeplineşte pentru cel ce vine să se boteze?
Se îndeplineşte mai întâi Rânduiala la facerea catehumenului, adică se face pregătirea celui ce are să
fie botezat. Această rânduială se face în faţa uşilor bisericii, în pridvor, deoarece cel nebotezat, nefiind încă
spălat de păcatul strămoşesc, nu e mădular al Bisericii şi nici cetăţean al cerului ale cărui uşi ni le deschide
numai Botezul (Simion al Tesalonicului, Despre târnosirea bisericii, cap. 155, trad. rom. p. 129).
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Dar lepădările şi împreunarea cu Hristos ce sunt?

Catehumenul sau a naşul, în numele catehumenului se leapădă de trei ori, de satana. Urmează formula
întreită lui asigurare că s-a unit cu Hristos. În timpul lepădărilor, catehumenul e întors cu faţa spre Apus
suflând şi scuipând într-acolo de trei ori, deoarece Apusul e nu numai locul de unde vine întunericul, ci şi
locaşul celui rău, al lui satana, care e numit si “stăpânitorul întunericului” (Luca 22, 32; Efes. 6, 6, 12; Col.
1, 13). Urmând deci cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnă “să lepădăm dar lucrurile
întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii” (Rom. 13, 12), catehumenul scuipă pe diavol, în semn că
s-a lepădat cu totul de el şi de faptele lui, adică de pacate.Dimpotrivă, atunci când catehumenul (naşul)
mărturiseşte unirea sa cu Hristos, o face cu faţa spre Răsărit, căci într-acolo era zidit Raiul (Fac. 2,8), din
care au fost izgoniţi primii oameni în urma păcatului şi pe care ni-l deschide iarăşi Botezul şi tot de acolo ne
răsare nu numai soarele, izvorul luminii, ci ne-a şi venit Lumina cea adevărată a sufletelor, Hristos, Care
este numit adesea “Soarele dreptaţii” sau “Răsăritul cel de sus” (Luca 1, 78, comp. si Zah. 3, 3, 8; 6, 12 si
Mal. 4, 2. Vezi si troparul Crăciunului).Unirea cu Hristos se face prin credinţa, iar dovada se face prin
mărturisirea credinţei creştine, adică prin rostirea Crezului. (Când cel ce se botează e prunc, Crezul trebuie
să-l spună naşul, în numele pruncului, iar nu altcineva).
Cum trebuie înţelese exorcismele şi lepădările de la Botez?
Exorcismele şi lepădările nu înseamna că Biserica socoteşte pe cei ce vin la Botez ca stapâniţi adevarat
de diavol, cum sunt demonizaţii, îndrăciţii sau cei munciţi de duhuri necurate, ele vor să spună numai că cel
ce nu-L are încă pe Hristos se află în robia păcatului, şi deci în puterea diavolului, care stăpâneşte pe cei în
păcat, sau în afara harului (Efes. 2, 2). Din această robie îl eliberează Biserica,pe catechumen,prin
exorcisme şi lepădări, trecându-l sub puterea lui Hristos, Stăpânul nostru cel adevarat şi bun.

Cum se face şi care este rostul rânduielii la 40 de zile după naştere?
La patruzeci de zile după naştere se face rânduiala pentru îmbisericirea pruncului care se va boteza şi
pentru curăţirea lehuzei, după datina moştenită tot din Legea Veche (Lev. 12, 1-8), pe care a păzit-o şi
Maica Domnului, aducând pe dumnezeiescul său Prunc la templu, unde a fost întâmpinat şi ţinut în braţe de
bătrânul Simeon (Luca 2, 22 s.u.).Pruncul e adus de maica sa sau de naş înaintea uşilor bisericii, unde
preotul citeste moliftele de curăţire, rugându-se întai pentru mamă, ca Dumnezeu să o curăţească de
întinăciunea lehuziei şi să o învrednicească a intra din nou în sfântul locaş şi a se împărtăşi cu Sfintele
Taine; se roagă apoi pentru prunc, pentru ca Dumnezeu să-l crească, să-l binecuvânteze şi să-l sfinţească,
învrednicindu-l, la vremea cuvenită, de luminarea botezului.Urmeaza apoi îmbisericirea pruncului, adică
introducerea lui in biserică: preotul ia in braţe pe prunc, închipuind pe dreptul Simeon, care a purtat în
braţele sale pe Pruncul Iisus şi face semnul Crucii cu el întai în faţa uşilor bisericii, apoi în mijlocul bisericii
şi, în cele din urmă, în faţa uşilor împaărăteşti, zicând de fiecare data: «Se îmbisericeşte robul (roaba) lui
Dumnezeu (numele) în numele Tatălui…» (dacă pruncul e băiat preotul îl duce şi în altar, ocolind cu el
Sfânta Masă). Apoi îl pune jos, în faţa uşilor împărăteşti, în semn că e închinat Domnului, de unde îl ridică
naşul sau mama. Partea de la urmă a rânduielii din a patruzecea zi, adică îmbisericirea pruncului, preotii o
fac de obicei îndată după slujba botezului.
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Din viaţa parohiei noastre
Anunt
Primul botez din parohia noastră, în anul 2009
Duminică, 13 septembrie, la biserica noastră,a
avut loc Botezul micuţei Julia –Maria
Cheiaua,fiica lui Ciprian şi Alina-Maria Cheiaua.
Prunca a fost adusă la Biserică şi prezentată,
pentru această taină de către naşa ei, Beatrice.
Ambele familii locuiesc în Dannevirke, o
localitate situată la 230 km. de Wellington. Din
partea întregii comunităţi a Parohiei Ortodoxe
Române “Sfânta Maria”primiţi cele mai frumoase
gânduri de sănătate şi frumoase realizări în viaţă
pentru Julia-Maria.
La mulţi ani!

Apel umanitar
În urma vizitelor efectuate la căminul de bătrâni
“ Rita Angus Rest Home”doamna Coca Papafloratos
şi-a exprimat dorinţa de a participa la Sfânta
Liturghie. Din motive de sănătate, dânsa,nu se poate
deplasa cu mijloacele de transport în comun. Facem
apel la cei care pot să o ajute să ajungă la biserică.
Căminul de bătrâni este situat în Kilbirnie pe strada
Cowhtts nr.66, lângă Pak’n save.
ŞCOALA DE DUMINICĂ

Şcoala noastră de religie duminicală merge foarte
bine până acum.Cei patru copii, Natalia, Daniel, Petra
şi Luca, sunt foarte interesaţi de tot ceea ce se predă.
Facem apel aşadar şi la ceilalţi părinţi să vină cu copiii
lor şi să se alăture acestui plan de educaţie religioasă.

În urma adresei nr. 100 / dec. 2008,
primite din partea Episcopiei Ortodoxe
Romane a Australiei si Noii Zeelande,
respectiv a protopopiatului Noii Zeelande,cu
ocazia “Anului comemorativ omagial al
Sfantului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul
Cezareei Capadociei (+379) si a celorlalti
Sfinti Capadocieni”,laParohia Ortodoxă
Română“Sfanta Maria” din Wellington se
vor prezenta următoarele două teme:
1.SFANTUL VASILE CEL MARE:
viata sfanta, aparator al invataturii de
credinta si exeget al Sfintei Scripturi.
Conferinta este pregatita si prezentata de PC
Parinte paroh Claudiu Coroaba, sambata, in
data de 3 octombrie 2009, dupa slujba
Vecerniei.
2. SFANTUL VASILE CEL MARE,
DASCAL AL VIETII LITURGICE,
cateheza va fi pregătită şi prezentată de
PC.Părinte paroh Claudiu Coroabă, pe data
de 10 octombrie 2009, după slujba
Vecerniei.

Mul umiri!
Sâmbătă, 26 octombrie,doi dintre
enoriaşii din parohia noastră, Costel
Brînză şi Lucia Cîrsnic şi-au sărbătorit
ziua de naştere. Cu această ocazie au
organizat, în holul bisericii, o petrecere cu
scopul de a strange fonduri pentru
biserică. Vă anunţăm că s-au strâns 1245
$. Mulţumim tuturor celor care au
participat la acest eveniment.Sperăm ca
această iniţiativă să fie un model de
urmat şi pentru alţii
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Ghicitori

Închinare

Din gradina lui Mihai,
De sub tufe de urzici

Doamne,Sfinte Împărate
Care-n ceruri locuieşti
Cu milă şi îndurare
Peste toţi, tu să priveşti

A ieşit un ghem de scai
Ca să caute furnici.
Ce să fie oare, ghici?

Dă sănătate mamei şi tatii
Ca să poată îngriji
De toţi ai casei noastre
Şi în veci a-Ţi mulţumi.
Amin.

Rugaciune catre Maica Domnului

Chip de om, dar minte n-are
Nici nu cere de mâncare
E îndrăgită de copii
Că le-aduce bucurii.
Ce să fie oare, ghici? ( păpuşa)

Maică Preacurată te rugăm frumos
Roagă-te îndată domnului Hristos
Să ne dăruiască ajutorul său
Şi să ne ferească de tot ce e rău!
Amin.

Iarna te încălzeşte,
Vara te umbreşte,
Poftim de ghiceşte! ( pomul )

Povestiri cu tâlc:
1. Gândul cel bun
Îndreptându-se spre casă, un ţăran a găsit la marginea drumului, pe câmp, un sac plin cu
porumb. Uitându-se el de jur-împrejur, s-a hotărât să-l ia acasă, fiindcă i-ar fi prins tare bine si,
oricum, nu-l vedea nimeni. S-a mai uitat o data înainte, înapoi, în dreapta şi în stânga şi s-a apleacat
să ia sacul.
. Dar, deodată, s-a oprit, amintindu-şi că, într-o singură direcţie, nu s-a uitat: în sus. Privind cerul,
lăsă acolo sacul şi, zâmbind, îşi continuă liniştit drumul spre casă, spunându-şi:
- Mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat gândul cel bun. E drept că aş avea mare nevoie de un sac cu
porumb, dar mai mult am nevoie de un cuget curat şi liniştit. Cu siguranţă că vreun vecin din sat nu
a putut duce prea mult deodată şi se va întoarce după sac. Dacă l-aş fi luat nu m-ar fi văzut nici un
om, dar m-ar fi văzut Dumnezeu.
"Mă străduiesc să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor."
.
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