
                                                                                                                                                                  

A -2- a DUPÃ RUSALII - A SFINÞILOR ROMÂNI 
21 IUNIE (CREªAR) 2020 

Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române “Sf. Parascheva ” în Torino 
”Sf. Parascheva”  -veche- în via Cottolengo, 24/bis Torino ºi cea nouã  în C.so Vercelli, 481/9 

 

                    

                                            ÎNÞELEPCIUNE, DREPTI, SÃ ASCULTÃM  
SFÂNTA EVANGHELIE, PACE TUTUROR ! 

 
SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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Pomenirea sfinților ne aduce întotdeauna în minte frumoasa și inspirata exclamație 
a psalmistului David: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi!" (Psalm 67, 36), 
totodată îndemnul liturgic al aceluiași: „Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții Lui!”(Ps. 
150, 1). 
 
Acestui îndemn am urmat și noi astăzi, în duminica aceasta, a sfinților români. Cu 
dreaptă socotință părinții Bisericii răsăritene au rânduit ca prima duminică după 
Rusalii să se numească duminica tuturor sfinților, sfințenia fiind un dar al Duhului 
Sfânt, pogorât în creație în duminica Cincizecimii. 
 
Această rânduire datează cel puțin din sec. al IV-lea, de când se păstrează o 
predică a Sfântului Ioan Gură de Aur la toți sfinții martiri (P. G. tom. L, col. 705-
712). Urmând acestui exemplu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
hotărât în anul 1992 ca pentru sfinții români să se facă pomenirea în duminica 
următoare, a 2-a după Rusalii, tot ca o expresie a darului Sfântului Duh. 
 
Până nu demult în calendarul ortodox tipărit la noi erau trecuți doar sfinții din alte 
ținuturi, fapt care a creat impresia, pentru creștinii mai puțin informați, că noi, 
românii, nu am fi avut sfinți. 
 
Adevărul se cunoaște bine acum: nu am avut sfinți canonizați oficial și trecuți în 
calendar, dar în conștiința și evlavia românilor ei au fost cinstiți fără încetare. De 
aceea, canonizările din anii 1955 și 1992 au avut menirea de a confirma oficial 
cinstirea neîntreruptă ce li s-a făcut... . 
 
Poporul nostru a avut și are, desigur, eroii săi naționali, alături de poeți, scriitori, 
artiști etc., de mare valoare, dar trebuie să se știe limpede că are un mare număr 
de sfinți, cunoscuți și necunoscuți, pe care noi i-am numi eroi naționali, pentru viața 
și misiunea lor exemplară. 
 
Despre mulți dintre ei știm puține lucruri, pe alții nu-i cunoaștem încă, dar când 
Dumnezeu ne va învrednici să trecem pragul veșniciei îi vom întâlni, cu voia 
Domnului, pe toți, vom vorbi cu ei și ne vom bucura de vederea lor. 
 
Căci aceasta este una dintre cele mai mari bucurii ale Raiului: comunicarea cu 
Dumnezeu și cu sfinții (spre deosebire de tristețea iadului care constă, între altele, 
în necomunicare, sau comunicare doar cu duhurile respingătoare ale întunericului). 
 
Până când Dumnezeu ne va ferici cu vederea, față către față, a sfinților noștri, să 
ne bucurăm a-i vedea în duh, pomenindu-i cu evlavie, desigur pe cei cunoscuți, dar 
neuitând să îndreptăm o rugă și un gând cucernic și către cei necunoscuți. 
 
                                                                          din Cuvântul P.Prof. Vasile Gordon 
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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

Respectarea voinţei lui Dumnezeu este un act de sfinţenie. Noi ne 
supunem voinţei lui Dumnezeu, nu Dumnezeu voinţei noastre.                  
(Avva Ioan Colov)  

 
Sfinţii au străbătut calea cea mai lungă pe care o poate străbate o fiinţă 

umană : calea ce duce de la iad la rai. Sau chiar o cale şi mai lungă : calea de 
la diavol la Dumnezeu.  (...) Sfinţii s-au întrupat în Hristos şi s-au hristificat, 
încât au izbutit să înfăptuiască ceea ce Dumnezeu a lăsat ca ţel existenţei 
omeneşti : ei au devenit <dumnezei după har> şi <hristoşi după har>, aşa 
cum ne-a vestit într-un mod atât de expresiv Sfântul Simeon Noul Teolog.  
(Pr. Justin Popovici)  

 
Unde este sfinţenie, acolo este şi curaj.  (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 
Admirăm pe sfinţi, nu atât pentru înţelepciunea şi iubirea lor pentru 

Dumnezeu în necazuri, ci, mai mult, pentru că ei rămân la fel de râvnitori şi 
după ce furtuna a trecut, lăsând loc liniştii.  (...) Nu e nici o minune căinţa 
omului la necaz, ţinut în frâu prin frică, ci, după ce a trecut încercarea, 
acesta să continue în a-şi arăta înţelepciunea sufletului.                     
(Sfântul Ioan Gură de Aur)  

 
Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt 

sfinţi.  (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 
Desăvârşirea omului este de a se socoti pe sine nedesăvârşit.  
Păcătosul se ascunde de Dumnezeu, sfântul se ascunde în Dumnezeu.     

(Fericitul Augustin)  
 
Apropie-te de cei drepţi şi, prin ei, te vei apropia de Dumnezeu.  (Sfântul 

Isaac Sirul)  
 
Îi cinstim pe sfinţi, imitându-i.  (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
 

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  
tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

Email: prvasilescu@gmail.com  - vasilescu_cri@yahoo.com 


