
                                                                                                                                                                   

       A-5-a DUPÃ RUSALII–VINDECAREA GADARENILOR 

12 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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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

 

Zis-a maica Theodora: nici nevoinþa, nici privegherea, nici 

tot felul de ostenealã nu mântuieºte, fãrã numai smerita 

cugetare cea adevãratã. Cãci era un pustnic care gonea dracii 

ºi îi întreba: cu ce ieºiti voi?  Cu postul? ªi ei ziceau: noi nici 

nu mâncãm, nici nu bem. Dar cu privigherea? ªi ei 

rãspundeau: noi nici nu dormim. Cu pustnicia?  Iar ei ziceau: 

noi prin pustietãþi petrecem. Cu ce ieºiþi dar? ªi ei 

rãspundeau: nimic nu ne biruieºte pe noi, fãrã numai smerita 

cugetare pentru cã ea este biruirea dracilor. 
 

Altãdatã iarãºi i-au adus lui Avva Longhin pe un îndrãcit. 

Iar el zicea cãtre dânºii: eu n-am ce sã fac. Ci mergeþi mai bine 

la Avva Zinon. Apoi când a început Avva Zinon sã goneascã 

diavolul, a început a striga diavolul: oare socoteºti, Avvo , cã 

pentru tine ies? Iatã Avva Longhin se roagã acolo împotriva 

mea, ºi temându-mã de rugãciunile lui ies cã altfel þie nu-þi 

dam rãspuns. 
 

Trecând odatã de la luncã la chilia sa, Avva Macarie ducea 

zmicele de finic ºi iatã l-a întâmpinat pe el diavolul pe cale cu 

secera ºi vrând sã-l loveascã n-a putut. ªi i-a zis lui: multã 

silã am de la tine, Macarie, cãci nu pot asupra ta. Iatã orice 

faci tu ºi eu fac. Tu posteºti, dar eu nicidecum nu mânânc. 

Priveghezi, dar eu nicidecum nu dorm. Numai una este cu 

care mã biruieºti. I-a zis lui Avva Macarie: care este? Iar el a 

zis: smerenia ta ºi pentru aceasta nu pot asupra ta. 

                                        …din Patericul egiptean 

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

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