
                                                                                                                                                                      

A-11-a DUPÃ  RUSALII – A DATORNICULUI NEMILOS 
      23 AUGUST (GUSTAR) 2020                                                                                               

Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române “Sf. Parascheva ” Torino 

”Sf. Parascheva”  -veche- în via Cottolengo, 24/bis Torino ºi cea nouã  în C.so Vercelli, 481/9 

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

                  SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE !     
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       APOSTOLUL  
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MILA DOMNULUI... 
 

 Să vedem acum în ce chip Domnul a iertat slugii datoria:  
„ Şi milostivindu-se Domnul slugii aceleia, 

l-a slobozit şi i-a iertat şi datoria”. 
 Aşadar, nu te ruşina a ruga pe Domnul, ci ruşinează-te mai 
vârtos numai de păcatele tale; nu te îndoi şi nu părăsi rugăciunea, 
ci apropie-te de Domnul chiar când eşti păcătos, ca să-L împaci şi 
să-I dai putin ţa de a-Şi arăta milostivirea Sa prin iertarea 
păcatelor tale.  Dacă te temi a te apropia de Dânsul, împiedici 
bunătatea Lui de a se arăta şi opreşti bogăţia harului Său. 
 De aceea, să fim neobosiţi întru rug ăciune. De am fi noi căzuţi în 
prăpastia cea mai adâncă a păcatelor, rugăciunea poate în curând 
iarăşi a ne scoate. Nimeni n-a păcătuit aşa de mult ca sluga aceea; 
ea a săvârşit tot felul de păcate. Aceasta înseamnă cei zece mii de 
talanţi, şi el era cu totul deşert de lucrurile cele bune, pentru că el 
nu avea nimic cu ce să plătească.  
 Şi totuşi, puterea rugăciunii a putut să-l mântuiască. Aşadar, 
atât de mult a putut rugăciunea, încât a putut izbăvi de pedeapsă 
şi de osândă chiar pe acela, care cu zeci de mii de fapte a supărat 
pe Domnul. 
 Totuşi, rugăciunea singură nu face totul, ci ea are ajutor harul 
lui Dumnezeu, care har, face totul şi dă şi rugăciunii puterea sa.  
Aceasta se arată în cuvintele: „Şi milostivindu-se Domnul slugii 
aceleia, l-a slobozit şi i-a iertat şi datoria”.  
 Dintru aceasta trebuie să recunoşti că şi înainte, şi după 
rugăciunea slugii, milostivirea Domnului a făcut totul...                            
                                        

                                                          Sf. Ioan Gurã de Aur 
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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
A întrebat un frate pe avva Moise: în toatã osteneala omului care este 

aceea care îi ajutã lui mai mult ? ªi a zis bãtrânul: Dumnezeu este 
scãparea noastrã ºi puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat pe 
noi foarte (Ps. 45, 1). Iar fratele a zis: Posturile ºi privegherile pe care le 
face omul, ce folos au? I-a zis bãtrânul: acestea fac sufletul sã se 
smereascã, cãci scris este: vezi smerenia mea ºi osteneala mea ºi lasã 
toate pãcatele mele (Ps. 24, 19). Dacã sufletul va face roadele acestea, se 
milostiveºte Dumnezeu spre dânsul printr-ânsele. Zis-a fratele 
bãtranului: ce va face omul la toatã ispita care vine asupra lui, sau la tot 
cugetul vrãjmaºului? I-a zis lui bãtrânul: dator este sã plângã înaintea 
bunãtãþii lui Dumnezeu ca sã-i ajute ºi se odihneºte degrab de se va ruga 
cu cunoºtinþa. Cãci scris este: Domnul îmi este ajutor ºi nu mã voi teme 
de ce îmi va face mie omul (Ps. 117, 6). A întrebat fratele: iatã omul bate 
pe robul sãu pentru greºeala ce a facut. Ce va zice robul ? Zis-a bãtrânul: 
de este robul bun, va zice: miluieºte-mã, am greºit ! I-a zis fratele: nimic 
altceva nu zice ? I-a zis bãtrânul: nu, cãci dacã va pune prihana asupra 
sa ºi va zice am greºit, îndatã se milostiveºte spre dânsul Domnul lui, iar 
sfârºitul tuturor acestora, este a nu judeca pe aproapele; cãci când mâna 
Domnului omora pe tot cel întâi nãscut în pãmântul Egiptului nu era 
casa în care sa nu fi fost mort. I-a zis fratele: ce înseamnã cuvântul 
acesta? I-a rãspuns bãtrânul: de vom lua seama la pãcatele noastre, nu 
le vom vedea pe ale aproapelui nostru, cãci nebunie este omului ce are 
mortul sãu, (vina sa) sã-l lase pe el ºi sã se ducã sã-l plângã pe al 
aproapelui. Iar a muri faþã de aproapele tãu, aceasta este: a purta 
pãcatele tale si a nu duce grija altuia zicând: acesta este bun sau acesta 
este rãu. Sã nu faci rãu nici unui om, nici sã gândeºti rãu în inima ta 
asupra cuiva, nici sã defaimi pe cineva când face rãu, nici sã te pleci 
celui ce face rãu aproapelui tãu ºi sã nu cleveteºti pe cineva, ci zi: 
Dumnezeu ºtie pe fiecare. Sã nu te îndupleci cu cel ce grãieºte de rãu, 
nici nu te bucura de clevetirea lui, nici nu urî pe cel ce cleveteºte pe 
aproapele lui. Aceasta înseamnã: nu judecaþi ºi nu veþi fi judecaþi. Nu 
avea vrajbã cu vreun om ºi nu þine vrajbã în inima ta. Sã nu urãºti pe cel 
ce vrãjmãºeºte pe aproapele sãu. Aceasta este pacea, cu acestea pe tine 
mângâie-te. Puþinã vreme este osteneala ºi de-a pururea odihna, cu darul 
lui Dumnezeu,Cuvântul, Amin.               din Patericul egiptean 

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

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


