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Rugați-vă pentru noi lui Dumnezeu ,
Sfinților Mucenici Epictet și Astion,
cei mai “vechi” martiri de pe teritoriul
României.
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Serviciile Religioase pentru Luna Iulie 2022
Donații pentru Construcția Bisericii Sf. Ap. Toma
Sfinții Mucenici Epictet și Astion,
cei mai “vechi” martiri de pe teritoriul României - 8 Iulie

Servicii religioase in luna Iulie 2022
3 Iulie - Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
10 Iulie - Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului);
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie - orele 10.30 am;
17 Iulie - Duminica a V-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic;
Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; Rugăciunea lui Iisus);
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie - orele 10.30 am;
20 Iulie - †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Dezlegare la ulei și vin)
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
24 Iulie - Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum);
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
31 iulie - Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum);
Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
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Evenimente din Viata Bisericii

Donatii pentru Constructia Bisericii Sf. Ap. Toma
Narre Warren north,
Victoria, australia

Iubiti Credinciosi,

Pentru cei dintre dvs. care doriti sa contribuiti financiar la constructia Bisericii Parohiale
Sfantul Apostol Toma va aducem la cunostiinta urmatoarele metode de donatie:

 In fiecare Duminica la sediul parohiei; Adresa:
St. Thomas Romanian Orthox Church, 57 Fox Rd., Narre Warren North, Vic. 3804, Australia


Cheque - personal sau prin posta la sediul parohiei de mai sus Payment to “St. Thomas Romanian Orthdox Church”

 Bank deposit - Detalii bancare:
Commonwealth Bank of Australia BSB no. 063610 Account no. 10697386
Pentru metoda Bank Deposit va rugam sa trimiteti un email cu numele si adresa dvs. pentru a va
elibera chitanta de donatie: mvtd96@yahoo.com
Bunul Dumnezeu, Maicuta Domnului si Sfantul Apostol Toma
sa va binecuvanteze pentru donatiile dvs.! Amin.
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Sfintii Mucenici Epictet si Astion
8 iulie — i

Sfinții Mucenici Epictet și Astion,
cei mai “vechi” martiri de pe teritoriul României
Sfântul Mucenic Epictet s-a născut din părinți creștini, arătând de mic o mare râvnă pentru Sfintele
Evanghelii, iar mai apoi, dorind să slujească lui Hristos pentru totdeauna, și-a părăsit casa și părinții
și s-a făcut monah într-una din mănăstirile provinciei romane Frigia (din Asia Mică), învrednicinduse de darul preoției, devenind un neobosit propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. În calitatea sa
de preot, Epictet a convertit la creștinism mulți frigieni, printre aceștia botezându-l în credința lui
Hristos și pe Astion. Acesta era un tânăr chipeș, nepot al unui senatorul roman, Iulian. Astion fusese
păgân, ca și părinții săi, dar întâlnindu-se cu preotul Epictet și ascultându-i cuvintele pline de
înțelepciune, a trecut la creștinism. Urmându-i "botezătorului" său, Astion a lăsat cele lumești,
luând calea spre Hristos, călugărindu-se și el asemeni părintelui său duhovnicesc, Epictet.
Ducând o viața curată și evlavioasă, Dumnezeu l-a răsplătit pe preotul Epictet cu darul facerii de
minuni. Astfel, nu de puține ori, prin puterea rugăciunilor, preotul Epictet putea deschide ochii orbilor, vindeca leproșii și ologii și scotea duhurile necurate din cei îndrăciți.
În jurul anului 290, cei doi ai venit în provincia romană Sciția Minor, propovăduind cu mult curaj
Evanghelia lui Hristos în cetatea Halmyris și convertind la credința creștinească un mare număr de
păgâni. Cetatea Halmyris se afla în Dobrogea, pe teritoriul actualului sat Dunavățul de Jos, comuna
Murighiol, județul Tulcea. Ruinele sale se mai pot vedea și astăzi, pe malul lacului Reazelm, nu departe de brațul Sf. Gheorghe al Dunării. După ca s-au stabilit aici, și ducând o viață curată în slujba
lui Dumnezeu, preotul Epictet și fiul său duhovnicesc Astion au fost învredniciți cu același dar al
facerii de minuni, având o deosebită putere asupra diavolului. Auzind despre faptele celor doi, guvernatorul provinciei, Latronianus, a poruncit ca Epictet și Astion să fie întemnițați, chinuindu-i
cumplit pentru a se lepăda de Hristos. Deși nu începuse încă Marea Persecuție împotriva creștinilor,
Latronianus dorea, prin aceste fapte, să se remarce în fața împăratului Dioclețian. Cei doi sfinți s-au
hotărât ca să nu spună nimic despre familiile și țara lor de unde veneau (pentru a nu suferi represalii
și rudele lor), ci numai să mărturisească faptul că ei sunt creștini, acesta fiind numele, neamul și
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Sfintii Mucenici Epictet si Astion
8 iulie — ii
patria lor. A doua zi, cei doi au fost aduși în mijlocul
orașului la judecată, dar Latronianus abia putea să-i
privească, fețele lor strălucind ca soarele. În cursul
audierii, cei doi sfinți mărturiseau credința lor în Iisus
Hristos, cu puterea Căruia săvârșeau toate minunile de
care erau acuzați, și că ei nu se pot lepăda de Acesta,
închinându-se zeilor. Auzind toate acestea, Latronianus s-a înfuriat și mai tare și a poruncit ca cei
doi sfinți să fie legați, iar carnea de pe corp să le fie
jupuită cu ghiare de fier.Unuia dintre judecători, pe
nume Vigilantius, auzind cum cei doi sfinți mărturiseau într-una pe Hristos în timpul torturilor, nu i-au
mai putut ieși din minte cuvintele lor, așa că în a patra
zi de tortură a sfinților, a mărturisit și el că este
creștin. Apoi s-a dus la cei doi sfinți în închisoare,
pentru a primi însemnul vieții veșnice, devenind și el
unul dintre ucenicii Domnului. În a cincea zi de judecată, Epictet a rostit o cuvântare care s-a terminat cu
cuvintele „Noi suntem creștini”, ceea ce l-a înfuriat
extrem de tare pe Latronianus, care a poruncit ca să fie
frecate rănile celor doi cu sare și oțet, după care să fie aruncați într-un cazan cu smoală clocotită.
Însă, prin puterea lui Hristos, cei doi sfinți au rămas nevătămați; după aceasta au fost condamnați ca
timp de 30 de zile să nu primească nimic de mâncat și de băut. Pe când cei doi răbdau toate aceste
chinuri, la Halmyris a sosit un străin, care l-a recunoscut pe Astion, și s-a întors la părinții acestuia,
care nu știau nimic despre soarta lui, povestindu-le tot ceea ce văzuse. Auzind acele minunate lucruri, mama lui Astion a spus că vrea numaidecât să devină și ea creștină și, că dacă va fi nevoie, va
înfrunta și martiriul pentru aceasta. Apoi, părinții lui Astion s-au îmbarcat în grabă pe o corabie și
au venit la locul în care pătimea fiul lor cel sfânt. După trecerea celor 30 de zile de înfometare, cei
doi sfinți au fost aduși iarăși la judecată, unde au mărturisit din nou pe Hristos, în numele căruia
făceau ei toate acele minuni despre care se spuneau că sunt „vrăjitorii”. Văzând că cei doi nu
renunță la credința lor în Hristos, guvernatorul a ordonat să li se taie capetele, cei doi primind martiriul în orașul Halmyris, la data de 8 iulie 290, când este și ziua lor de pomenire. Ei sunt cei mai
vechi martiri de pe teritoriul României de azi, despre care există informații scrise amănunțite. Vigilantius, cel care trecuse la creștinism impresionat de tăria sufletească a celor doi sfinți, a venit împreună cu toată casa sa și cu alți creștini, și au luat trupurile celor doi sfinți martiri, pe care le-au
înmormântat într-un loc potrivit. În a treia zi de la înmormântare, Astion i s-a arătat lui Vigilantius,
căruia i-a spus despre sosirea celor doi părinți ai săi în cetate. Întâmpinându-i și găzduindu-i, Vigilantius le-a povestit acestora despre moartea martirică a fiului lor; în urma acestor relatări, cei doi
părinți ai lui Astion s-au convertit și ei la creștinism.
În actul martiric al Sfinților Mucenici Epictet și Astion (păstrat astăzi doar într-o copie din secolul
al XV-lea, aflată în arhiva Bisericii Mântuitorului din Utrecht, Olanda) se spune că după decapitare
trupurile celor doi erau albe ca zăpada și că cei bolnavi, suferinzi sau plini de griji, dacă le sărutau
cu credință și cu evlavie se atingeau de ele, primeau ajutor și vindecare. Tot în legătură cu martiriul
lor, în actul martiric respectiv se face referire la primul episcop al Tomisului, Evanghelicus, care a
venit la Halmyris în acea perioadă.
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