
                                                                                                                                                                  

A-7-a DUPÃ RUSALII–VINDECAREA ORBILOR DIN CAPERNAUM 

26 IULIE (CUPTOR) 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 PÃRINÞILOR 

 

          Povestit-a cineva din pãrinþi, cã un oarecare filosof însemnat din 

Cetatea lui Dumnezeu, bãrbat cucernic, a venit la un sihastru ºi-l ruga sã-l 

primeascã ºi cãlugãr sã-l facã. ªi i-a zis bãtrânul: de pofteºti sã te primesc, 

mergi ºi vinde averea ta cea dupã poruncã, ºi o dã lipsiþilor ºi te voi primi!  

       ªi mergând, a fãcut dupã cuvântul bãtrânului. Dupã aceea i-a dat o 

altã poruncã: sã te pãzeºti a nu vorbi cu nimeni! Iar el s-a fãgãduit sã nu 

grãiascã. ªi doi ani n-a grãit. Au început dupã aceea oamenii sã-l laude ºi 

i-a zis bãtrânul: nu-þi este de folos sã stai aici, ci te trimit la o mânãstire de 

obºte. ªi l-a trimis. Dar trimiþându-l, nu i-a zis sã grãiascã, sau sã nu 

grãiascã. Deci, acela pãzind porunca ce i s-a dat, a petrecut negrãind. 

Vrând a-l ispiti egumenul cu fapta când l-a primit, de este mut, sau se 

preface, l-a trimis cu o trebuinþã, în vremea revãrsãrii apei râului, cã 

nevoind sã  graiascã, sã poatã zice cã n-a putut trece apa. ªi a trimis dupã 

dânsul în tainã, sã vadã ce va face. Acela, dacã a ajuns la râu ºi a vãzut cã 

nu poate trece, a plecat genunchii spre rugãciune, ºi venind un crocodil l-a 

luat în spinare ºi a trecut în cealaltã parte a apei. Dupã împlinirea 

poruncii, a venit iarãºi la apã ºi iarãºi l-a luat în spate crocodilul ºi l-a 

trecut dincoace. Deci, venind fratele cel trimis dupã dânsul, a spus 

bãtrânului ºi fraþilor ºi s-au mirat. Nu dupã multã vreme, a murit 

cãlugãrul. ªi a trimis egumenul la bãtrânul lui, grãind: mut de a fost, însã 

îngerul Domnului a fost. Atunci a vestit sihastrului cã n-a fost mut, ci mult 

vorbitor, dar pãzind porunca ce i-a dat dintru început a petrecut negrãind. 

ªi s-au mirat toþi ºi l-au proslãvit pe Dumnezeu. 

                                                                                         …din Patericul egiptean 

 

 

 

 


