
                                                                                                                                                                      

A-20-a DUPÃ RUSALII – ÎNVIEREA FIULUI VÃDUVEI DIN NAIN 
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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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               ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 
 -  Avva Antonie, cãutând la adâncul judecãþilor lui Dumnezeu, a 

cerut, zicând: Doamne, cum unii trãind puþin, mor, iar alþii prea 

îmbãtrânesc? ªi pentru ce unii sunt sãraci, iar alþii bogaþi? ªi cum 

cei nedrepþi se îmbogãþesc, iar cei drepþi sunt sãraci? ªi a venit lui 

glas zicând:   Antonie, ia aminte de tine, cã acestea sunt judecãþi ale 

lui Dumnezeu ºi nu-þi este þie de folos a le ºti. 
 

- 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 ca 

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 vazându-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 sfârºitul bãtrânului.    

                                                  …din Patericul egiptean 

 
Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

tel.349/3574468 sau tel:3494915413  
Email: prvasilescu@gmail.com    -   vasilescu_cri@yahoo.com 


