
CONFERINȚĂ PAN-ORTODOXĂ LA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

„SFÂNTA MARIA” DIN WELLINGTON, NOUA ZEELANDĂ 
CU TEMA: „PRACTICAREA DREPTEI CREDINȚE” 

 
 Sâmbătă, 28 Septembrie 2013, la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Wellington, 
s-a organizat o conferință pan-ortodoxă cu tema:„Practicarea dreptei credințe”, la care au participat 
un număr de aproximativ 40 de credincioși ortodocși români, sârbi, greci, ruși și neo-zeelandezi, 
alături de preoții Nicolae Floroiu, de la Biserica Ortodoxă Română, Ljubomir Kudric, de la Biserica 
Ortodoxă Sârbă, Stanley Nield, de la Biserica Ortodoxă Antiohiană, Alexandr Skorik de la Biserica 
Ortodoxă Rusă, Meletios de la Mănăstirea Greacă din Levin,  Pavlo Patitsas de la Biserica Ortodoxă 
Greacă și părintele George, de origine indiană, hirotonit în Episcopia Greacă, pentru Fiji. 
 Ziua a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, în limbile română, sârbă și engleză, începând 
cu ora 09:00, la care au participat părintele Nicolae Floroiu, părintele Ljubomir Kudric și părintele 
Stanley Nield. După încheierea 
Sfintei Liturghii, părintele Ljubomir 
a adresat un cuvânt de învățătură în 
care a subliniat importanța 
împlinirii dreptei credințe în fapte 
bune, asemena celor patru prieteni 
din Evanghelia de Sâmbătă, din 
săptămâna a 19-a după Rusalii, 
care l-au coborât prin acoperișul 
casei în fața Mântuitorului, pe 
prietenul lor paralitic. 
 S-a servit apoi micul dejun 
și câte un ceai, apoi, în deschiderea 
Conferinței, s-a cântat troparul 
Rusaliilor în limbile română, greacă și engleză. A urmat cuvântul de învățătură al părintelui Nicolae 
Floroiu, care a vorbit în deschiderea discuțiilor, urând bun venit oaspeților și punând accent pe 
necesitatea împlinirii credinței în fapte bune, pentru a dovedi celorlalți din fapte că suntem ai lui 
Hristos și nu din vorbe. 
 A luat cuvântul după aceea părintele Pavlo Patitsas, care a vorbit despre importanța 
completării ortodoxiei (adică a credinței) cu ortopraxia (adică aplicarea, practicarea credinței). 
Credința și faptele bune, sunte cele două aripi care îl urcă pe om spre Dumnezeu. În continuare 
părintele Pavlo a vorbit și despre Ierarhia așezată în Biserică de Dumnezeu prin Sfinții Apostoli, 
subliniind că în Biserică fiecare membru își are locul și rolul bine determinat. În încheierea 

discursului, părintele Pavlo a prezentat 
un prototip de revistă numită 
„Orthodoxia, New Zealand”, care se 
vrea a fi un mod de prezentare a 
Ortodoxiei, prin publicarea de articole 
scrise de preoții ortodocși, precum și 
prin prezentarea activității Bisericilor 
Ortodoxe de pe teritoriul Noii Zeelande, 
cu binecuvântarea Episcopilor 
Eparhioți. 
 S-au organizat apoi patru 
grupuri de credincioși conduse de 



părintele Meletios, de la Mânăstirea Greacă din Levin, părintele Ljubomir Kudric, părintele Nicolae 
Floroiu și părintele Pavlo Patitsas în care s-au purtat discuții libere, fiecare exprimându-și punctul de 
vedere în privința modalităților de a împlini dreapta credință.   
 După masa de prânz, au urmat câteva mărturii personale ale unor persoane venite de curând 
la Ortodoxie și concluzia generală a fost că cei veniți de la alte credințe la Ortodoxie, au găsit aici o 
pace interioară desăvârșită, iar în Biserica Ortodoxă se simt ca acasă. S-au făcut apoi câteva sugestii 
în privința materialelor ce ar trebui să apară în Revista „Orthodxia, New Zealand”, făcându-se  
referire la Revista Parohiei Ortodoxe Române, „Cuvântul Românesc de Wellington”, care are rubrici 
precum „Colțul copilăriei”, „Sfatul medicului” și altele. 

 
 Spre finalul Conferinței s-au mai prezentat câteva idei de propovăduire a dreptei credințe în 
Noua Zeelandă, apelând la mijloacele moderne de media: radio și internet. S-a avansat și ideea 
organizării unor conferințe speciale pentru tineretul ortodox. 
 Concluziile conferinței au fost făcute de părintele Nicolae Floroiu, care a precizat că pentru 
mântuirea omului sunt necesare trei mijloace: Harul, credința și faptele bune, care sunt 
complementare și interdependente. 
 Încheierea zilei s-a făcut prin săvârșirea Vecerniei pentru  ziua de Duminică, la care s-a slujit 

și s-a cântat în limbile română, greacă și 
engleză. 
 Mulțumim tuturor pentru participare și 
Dumnezeu să ne ajute să fim, nu doar 
teroreticieni, ci practicanți ai dreptei credințe.  
 
  Cu părinteşti binecuvântări, 
               Preot Nicolae Floroiu.   


