
                                                                                                                                                                   

A -3- a DUPÃ RUSALII – DESPRE GRIJILE VIEÞII 

28 IUNIE (CIREªAR) 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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  APOSTOLUL  
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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

Un frate l-a întrebat pe un bãtrân, zicând: voieºti ca sã þin la mine 

doi bani sub cuvânt de boalã trupeascã? ªi a rãspuns bãtrânul: nu 

este bine sã þii mai mult decât este trebuinþã. Deci de vei þinea aceºti 

doi bani va sta nãdejdea ta în ei. ªi de se vor pierde, doar Dumnezeu 

poartã grijã de tine. Sã  aruncãm deci numai la dânsul grija noastrã, cã 

El va purta grijã de noi. 

Un frate foarte cucernic avea mama sãracã. Fãcându-se foamete 

mare, a luat pâini ºi mergea sã le ducã mamei sale. ªi iatã un glas s-a 

fãcut cãtre dânsul, zicând: tu îngrijeºti de maica ta, sau Eu sã 

îngrijesc? Fratele cunoscând puterea glasului, s-a aruncat cu faþa la 

pãmânt rugându-se ºi zicând: Tu, Doamne, poartã grijã de noi! ªi 

sculându-se s-a întors la chilia sa. Iar a treia zi a venit mama la el, 

zicând: cutare monah mi-a dat puþin grâu. Ia-l ºi fã-ne câteva pâini sã 

ne hrãnim ! Iar fratele auzind acestea, L-a slãvit pe Dumnezeu ºi cu 

nãdejde întãrindu-se, sporea cu darul Lui la toatã fapta bunã. 

Avva Isaia a fost întrebat ce este iubirea de argint? Iar el a raspuns: 

a nu crede lui Dumnezeu cã poartã grijã de tine, a te deznãdãjdui de 

fãgãduinþele lui Dumnezeu ºi a iubi peste mãsurã ca sã te întinzi cu 

avuþiile.              din Patericul egiptean 

 

Nimeni nu poate să iubească pe Dumnezeu din toată inima, dacă 

nu se va teme de El mai întâi întru simţirea inimii. Căci numai 

curăţindu-se şi înmuindu-se sufletul prin înrâurirea temerii, vine la 

dragoste lucrătoare. Dar nu va veni cineva la temerea de Dumnezeu în 

chipul arătat, dacă nu va părăsi toate grijile lumeşti. Căci numai când 

ajunge mintea la linişte multă şi la negrijă, o strâmtorează frica de 

Dumnezeu, curăţind-o întru simţire multă de toată grosimea 

pământească, ca astfel să o aducă la marea dragoste a bunătăţii lui 

Dumnezeu.  (Diadoh al Foticeii) 

Frica Gheenei şi dragostea Împărăţiei dau puterea de a răbda 

necazurile. Iar aceasta nu vine de la noi înşine, ci de la Cel ce cunoaşte 

gândurile noastre.    (Marcu Ascetul)                                  

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

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