
                                                                                                                                                                

A-10-a DUPÃ  RUSALII –VINDECAREA LUNATICULUI                            

16 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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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

Zis-a Avva Grigorie: aceste trei lucruri cere Dumnezeu de la tot omul, 

care are Sfântul Botez, adicã:  

- credinþa dreaptã de la suflet,  

- adevãrul de la limbã  

- ºi înfrânarea patimilor, adicã curãþenie, de la trup. 

 

 Avva Ioan, mai tânãr fiind, a întrebat pe un bãtrân, zicând: cum voi 

aþi putut sã faceþi voia lui Dumnezeu cu uºurinþã, iar noi nici cu ostenealã 

nu putem s-o facem? ªi a rãspuns  bãtrânul: noi am putut mai întâi 

având lucrul lui Dumnezeu, iar trebuinþa cea trupeascã, lãsându-l dupã. 

Iar voi aveþi trebuinþa cea trupeascã întâi, iar lucrul lui  Dumnezeu nu-l 

mai aveþi. Pentru aceasta vã osteniþi. ªi  pentru aceasta Mântuitorul a zis 

ucenicilor: puþin credincioºilor, “cãutaþi întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi 

acestea toate se vor adãuga vouã”. (Matei VI, 33) 
 

- A mers odatã un mirean la Avva Sisoe în muntele lui Avva Antonie, 

având cu sine ºi pe fiul sãu. ªi pe cale s-a întâmplat de a murit fiul ºi nu 

s-a tulburat, ci l-a dus cu credinþã la bãtrânul. ªi a cãzut cu fiul sãu, ca ºi 

când ar fi fãcut metanie ca sã fie blagoslovit de bãtrânul ºi sculându-se 

tatãl, a lãsat copilul la picioarele bãtrânului ºi a ieºit din chilie afarã. Iar 

bãtrânul socotind cã metanie îi face, i-a zis lui: scoalã ºi ieºi afarã! (Cãci 

nu ºtia cã a murit). ªi îndatã s-a sculat copilul ºi a ieºit. ªi vãzându-l tatãl 

lui, s-a înspãimântat ºi intrând s-a închinat  bãtrânului ºi i-a vestit lucrul. 

Auzind bãtrânul s-a mâhnit, cãci nu voia sã se întâmple aceasta. Dar i-a 

poruncit lui ucenicul sãu, ca nimãnui sã nu spunã pânã la moartea 

bãtrânului. 
 

 Întrebat-au unii pe Avva Macarie, zicând: cum suntem datori sã ne 

rugãm? Le-a zis lor  bãtrânul: nu este trebuinþa a vorbi multe, ci a întinde 

adeseori mâinile ºi  a zice: Doamne, precum vrei ºi  precum stii, miluieºte-

mã! Iar de va sta rãzboi aspra ta, zi: Doamne, ajutã-mi! ªi  El ºtie ce e de 

folos ºi face cu noi milã. 
 

Zis-a Avva Evprepie: având întru tine convingerea cã Dumnezeu este 

credincios ºi puternic, crede întru Dânsul ºi  te vei împãrtãºi de cele ale 

Lui. Iar de defãimezi, nu crezi. ªi  toþi credem cã toate sunt Lui cu putinþã, 

dar ºi întru lucrurile tale crede Lui, cã ºi întru tine face minuni. 

                                                      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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