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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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                  ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

Povestit-a  Avva Ioan  cel de la Chilii  zicând, cã o femeie pãcãtoasã 
era în Egipt, frumoasã ºi bogatã foarte ºi boierii veneau la dânsa.  
Deci, într-una din zile a avut vreme sã vinã la bisericã ºi a voit sã intre 
înãuntru. Iar ipodiaconul, care sta la uºi, n-a lãsat-o, zicând: nu eºti 
vrednicã sã intri în Casa lui Dumnezeu, cãci eºti necuratã. Iar în timp 
ce se certau a auzit episcopul gâlceava ºi a ieºit. Deci i-a zis lui femeia: 
nu mã lasã a intra în bisericã? ªi i-a zis episcopul: nu îþi este îngãduit 
sã intri, cã necuratã eºti!  Iar ea umilindu-se, i-a zis:  nu mai 
pãcatuiesc!  ªi i-a zis ei episcopul: de vei aduce aici averile tale, ºtiu cã 
nu mai pãcãtuieºti.  Iar dupã ce le-a adus ea, luându-le episcopul,  le-
a ars. ªi a intrat în bisericã,  plângând  ºi  zicând: dacã aici aºa mi s-a 
fãcut, oare  acolo ce-am sã pãtimesc? ªi s-a pocãit cu adevãrat, 
fãcându-se vas al alegerii. 
 

Un tânãr oarecare cãuta sã se lepede de lume ºi pornindu-se ºi 
ieºind din cetate, sã meargã la o mânãstire, îl întorceau iarãºi 
gândurile încurcându-l cu oarecare lucruri ºi griji, ce se pãreau de 
nevoie, cãci era bogat. Într-o zi, pornindu-se el asemenea ºi ieºind, 
dupã ce l-au înconjurat iarãºi gândurile, ridicând asupra sa mult praf 
ºi punându-i înainte pricini oarecare de nevoie ca sã-l întoarcã iarãºi ºi 
simþind rãzboiul ºi sila gândurilor ºi neavând ce sã mai facã, 
dezbracându-se deodatã de hainele pe care le purta aruncându-le, 
alerga gol, vrând sã meargã la mânãstire. Iar Dumnezeu i-a descoperit 
unui bãtrân cãtre care mergea tânãrul, zicând: scoalã-te ºi primeºte-l 
pe nevoitorul Meu! Iar bãtrânul sculându-se, a ieºit ºi l-a întâmpinat ºi 
înºtiinþându-se de acel lucru, s-a minunat. ªi primindu-l, îndatã l-a 
învrednicit de chipul cãlugãresc. Deci, când veneau vreunii la bãtrânul 
sã-l întrebe de gânduri, întrebat fiind pentru altele, el rãspundea, iar 
dacã vorbeau pentru lepãdarea de lume, îi trimitea la acela, zicând: 
întrebaþi-l pe fratele                 

                                             …din Patericul egiptean 
 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino 1  
tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

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


