
                                                                                                                                                                   

   DINAINTEA  ÎNÃLÞÃRII  SF.CRUCI  (CONVORBIREA  CU NICODIM) 

             13 SEPTEMBRIE  (RÃPCIUNE)  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 ! 

    
                                                DIN SF. EVANGHELIE DE LA SF.. IOAN C. 3, 13-17 

      În vremea aceea Iisus a zis: Adevãrat, adevãrat zic þie: De nu se va naºte cineva de 

sus, nu va putea sã vadã împãrãþia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis cãtre El: Cum 

poate omul sã se nascã, fiind bãtrân? Oare, poate sã intre a doua oarã în pântecele 

mamei sale ºi sã se nascã? Iisus a rãspuns: Adevãrat, adevãrat zic þie: De nu se va 

naºte cineva din apã ºi din Duh, nu va putea sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu. Ce 

este nãscut din trup, trup este; ºi ce este nãscut din Duh, duh este. Nu te mira cã þi-

am zis: Trebuie sã vã naºteþi de sus. Vântul suflã unde voieºte ºi tu auzi glasul lui, 

dar nu ºtii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e nãscut din 

Duhul. A rãspuns Nicodim ºi i-a zis: Cum pot sã fie acestea? Iisus a rãspuns ºi i-a zis: 

Tu eºti învãþãtorul lui Israel ºi nu cunoºti acestea? Adevãrat, adevãrat zic þie, cã noi 

ceea ce ºtim vorbim ºi ce am vãzut mãrturisim, dar mãrturia noastrã nu o primiþi. 

Dacã v-am spus cele pãmânteºti ºi nu credeþi, cum veþi crede cele cereºti? ªi nimeni 

nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. ªi 

dupã cum Moise a înãlþat ºarpele în pustie, aºa trebuie sã se înalþe Fiul Omului, Ca 

tot cel ce crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Cãci Dumnezeu aºa  a iubit 

lumea,  încât pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat ca oricine crede în El sã nu piarã, 

ci sã aibã viaþã veºnicã.  

SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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APOSTOLUL 

 

Din Epistola cãtre Galateni  

a Sf. Apostol Pavel citire: 

c.6 v.11-18 

          Fraþilor...,Vedeþi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu 

mâna mea. Câþi vor sã placã în trup, aceia vã silesc sã vã 

tãiaþi împrejur, numai ca sã nu fie prigoniþi pentru Crucea 

lui Hristos. Cãci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu 

pãzesc Legea, ci voiesc sã vã tãiaþi voi împrejur, ca sã se 

laude ei în trupul vostru. Iar mie, sã nu-mi fie a mã lãuda, 

decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, 

prin care lumea este rãstignitã pentru mine, ºi eu pentru 

lume! Cã în Hristos Iisus nici tãierea împrejur nu este 

ceva, nici netãierea împrejur, ci fãptura cea nouã. ªi câþi 

vor umbla dupã dreptarul acesta, - pace ºi milã asupra lor 

ºi asupra Israelului lui Dumnezeu!   De acum înainte, 

nimeni sã nu-mi mai facã supãrare, cãci eu port în trupul 

meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru 

Iisus Hristos sã fie cu duhul vostru, fraþilor! Amin.   
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CUVINTE DE FOLOS… 

despre înfruntarea necazurilor 

Acesta este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă creştinilor care repetă, plini de 

amărăciune, întrebarea psalmistului: “Până când, Doamne, mă vei uita, până în 

sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri 

în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?” 

“Sunt lângă voi, ne spune Dumnezeu. Sunt cu voi şi vă dau putere să rezistaţi, 

biruind încercările prin care treceţi. Sunt cu voi şi văd fiecare picătură de sudoare şi 

fiecare lacrimă. Şi toate îşi vor avea plata lor.”  

Da, chiar şi Sfântului Antonie cel Mare i se părea că a fost părăsit de Dumnezeu. 

Dar nădejdea în Domnul i-a dat aripi, nădejdea în Domnul l-a ajutat să depăşească 

greutăţile şi să ajungă în cetele sfinţilor alături de care îl cinstim noi, credincioşii. 

Acum, apropiindu-ne de sfârşitul acestui cuvânt, să mai vedem că viteazul 

Ghedeon nu a atacat tabăra madianiţilor cu sabia sa, ci i-a nimicit folosindu-se de 

trâmbiţe şi de făclii. Să vedem în trâmbiţe un semn al cuvântului dumnezeiesc şi în 

făclii un semn al cunoaşterii lui Dumnezeu. 

Noi, creştinii, nu ne luptăm cu sabia nici împotriva madianiţilor contemporani şi 

nici împotriva oamenilor de alte credinţe. Aceste vremuri au trecut odată cu 

întruparea lui Hris tos. Noi ne luptăm pentru a cuceri duhovniceşte această lume, 

pentru a-i birui ispitele şi pentru a-i trage şi pe alţii spre cunoaşterea adevăratului 

Dumnezeu. 

Să ştiţi că nu vom putea birui această lume prin propriile puteri. Dar o putem 

birui prin glasul de trâmbiţă al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi prin făcliile 

aprinse de Duhul Sfânt în inimile noastre. 

Dacă vom lupta aşa, vom auzi de la cetele îngereşti: “Sa bia Domnului şi a 

voastră!” Aşa trebuie să luptăm, iubiţilor, ast fel încât sabia noastră duhovnicească să 

fie lângă cea a Domnului. Şi lupta Lui să fie lupta noastră. 

Sabia Domnului şi a noastră, iubiţilor! Sabia rugăciunii, a nevoinţelor şi a 

mărturisirii lui Hristos! Sabia care nu taie, ci tămăduieşte. Sabia care nu provoacă, ci 

alină durerile. Sabia dragostei care nu răstigneşte, ci se lasă răstignită. 

Această sabie să o luăm, iubiţilor, pentru a fi bine plăcuţi Dumnezeului Părinţilor 

noştri şi pentru a do bân di raiul cel preadulce şi a ne bucura dimpreună cu toţi 

sfinţii! Amin.                            

                                                                           DANION VASILE 

                          



 - 4 - 

 

 

               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI…  

 

Întrebat-a (Amma) maica Theodora pe Abba Teofil: “Ce 

este cuvântul acela al Apostolului: «vremea răscumpărând» 

(Colos. IV, 5)?” Iar el i-a zis ei: “Numirea arată câştigul. Adică: 

vreme de ocară ţi-a venit? Cumpără cu smerita cugetare şi cu 

îndelunga răbdare vremea ocării şi trage câştigul la tine. Vreme 

de necinste ţi-a venit? Cu suferirea răutăţii cumpără vremea şi 

câştigă. Pâră mincinoasă de-ţi va veni, cu răbdarea şi cu nă-

dejdea câştigă. Şi toate cele împotrivă, de vom voi, ni se vor 

face nouă câştiguri”. 
 

Zis-a maica Theodora: “Siliţi-vă să intraţi prin uşa cea 

strâmtă (Mat. 7, 13), că, precum pomii, de nu vor lua ierni şi 

ploi, nu pot să facă roadă, aşa şi nouă veacul acesta iarnă ne 

este (F. Ap., 14, 22). Şi Împărăţiei Cerurilor nu vom putea să ne 

facem părtaşi, fără numai prin multe necazuri şi ispite!” 
 

Zicea iarăşi această maică Theodora că odată un bărbat 

evlavios era ocărât de cineva şi îşi zicea în sine acestea: 

“Puteam şi eu să-ţi zic asemenea, dar legea lui Dumnezeu îmi 

închide gura”. 
 

A zis iarăşi maica Theodora că era un călugăr care, de 

mulţimea ispitelor, zi cea: “Mă duc de aici”. Şi după ce şi-a pus 

sandalele în picioare, a văzut pe alt om că-şi pune şi el 

sandalele şi a zis către dânsul acela: “Au nu pentru tine ieşi? 

Iată, eu merg mai înainte decât tine, oriunde vei merge”.  

Şi acest om era diavolul, care îi făcea lui ispite.   

                                        …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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