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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… 
 

A venit odatã un îndrãcit la schit ºi s-a fãcut rugãciune pentru 
dânsul în bisericã ºi nu ieºea dracul, cã era aspru. ªi au zis clericii: 
ce sã facem dracului acestuia?  Nimeni nu poate sã-l scoatã, fãrã 
numai Avva Visarion ºi de-l vom ruga pe el pentru aceasta, nici la 
bisericã nu maivine. Deci aceasta sã facem:   iatã, vine dimineaþã 
mai înainte de toþi la bisericã. Sã facem pe cel ce pãtimeºte sã ºadã 
în locul lui ºi când va intra, sã stãm la rugãciune ºi sã-i zicem lui: 
deºteaptã ºi pe fratele, Avvo!  ªi au fãcut aºa. ªi venind bãtrânul 
dimineaþa, au stãtut ei la rugãciune ºi i-au zis: deºteaptã ºi pe 
fratele!  ªi îi zise lui bãtrânul: scoalã-te  ºi  ieºi afarã!  ªi îndatã a 
ieºit dracul dintr-însul ºi s-a tãmãduit în ceasul acela.   

 
A zis Avva Daniil, cã în Babilon era o fatã a unuia din cei mai 

mari ºi avea drac. ªi tatãl ei avea un cãlugãr iubit, iar acela i-a zis 
lui: nimeni nu poate sã tãmãduiascã pe fiica ta, fãrã numai sihaºtrii 
aceia, pe care îi ºtiu, dar de îi vei ruga pe ei, nu vor voii sã facã 
aceasta, pentru smerenie. Ci aceasta sã facem: când vor veni în târg, 
faceþi-vã cã voiþi sã cumpãraþi vase. ªi când vor veni sã ia preþul lor, 
sã zicem lor sã facã rugãciune ºi cred cã se va tãmãdui. Ieºind ei în 
târg, au aflat pe un ucenic al bãtrânilor, ºezând ca sã vândã vasele 
lui.  ªi l-au luat pe el împreunã cu coºniþele, cum cã ia preþul lor.  

ªi când a venit cãlugãrul în casã, a venit ºi îndrãcita ºi i-a dat o 
palmã, iar el a întors ºi celãlalt obraz, dupã porunca Domnului.  

ªi muncit fiind dracul, a strigat zicând: o, silã mare! Porunca lui 
Iisus mã scoate. ªi îndatã s-a curãþit fata. ªi dupã ce au venit 
bãtrânii, le-a povestit lor ceea ce s-a fãcut. ªi au proslãvit pe 
Dumnezeu ºi au zis: obicei are mândria diavolului, sã cadã prin 

smerenia poruncii lui Hristos.                     …din Patericul egiptean 
 
 

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

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


