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Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române   “Sf. Parascheva ” în Torino 

Biserica  - veche - în via Cottolengo, 24/bis                          Biserica - nouã -  în C.so Vercelli, 481/9 

     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 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 ºi acela i-a zis lui: nimeni nu 
poate sã tãmãduiascã copila ta, fãrã numai sihaºtrii aceia, pe care îi ºtiu 
ºi de-i vei ruga pe ei, nu vor voi sã facã aceasta, pentru smerenie. Ci 
aceasta sã facem: când vor veni în târg, faceþi-vã cã voiþi sã cumpãraþi. 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 vânda vasele lui. ªi l-au luat pe el împreunã cu coºniþele, cum ca sã-i 
dea preþul lor. ªi când a venit cãlugãrul în casã, a venit ºi îndrãcita ºi i-a 
dat o palmã peste obraz, iar el a întors ºi cealaltã parte a obrazului, dupã 
porunca Domnului. ªi chinuit fiind dracul, a strigat zicând: O, silã ! 
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. 
 

- Zicea fericitul Epifanie, episcopul Ciprului: cananeanca striga ºi se 
asculta. ªi femeia cãrea îi curgea sânge, tãcea ºi se tãmãduia, iar fariseul 
strigã ºi se osândeºte; vameºul nici nu deschide gura ºi este ascultat. 
 

- Zis-a Avva Ilie al Diaconiei: un  bãtrân a rãmas într-o capiºte ºi au venit 
dracii, zicându-i lui: du-te din locul nostru! Iar bãtrânul a zis: voi nu aveþi 
loc. ªi au început dracii sã-i risipeascã cu totul smicelele lui de finic. Iar 
bãtrânul sta adunându-le pe ele. Mai pe urmã dracul apucându-l de 
mânã, îl tragea afarã. Dar ajungând bãtrânul la uºã, cu cealaltã mânã 
þinea uºa strigând:  Iisuse, ajutã-mi!  ªi  îndatã a fugit dracul. ªi  bãtrânul 
a început a plânge. Iar Domnul a zis lui: de ce plângi? ªi a rãspuns  
bãtrânul: fiindcã dracii îndrãznesc sã apuce pe om ºi sã-l necãjeascã.  ªi  
i-a zis lui: tu te-ai lenevit; cãci când M-ai cãutat, ai vãzut cum M-am 
arãtat þie!  Acestea le zic, cãci este trebuinþã de multã ostenealã ºi de nu 
se va osteni cineva, nu poate  sã aibã pe Dumnezeu cu sine, cãci El pentru 
noi S-a rãstignit... 
 

- Zicea Avva Isidor Pelusiotul, cã viaþa fãrã de cuvânt mai mult foloseºte 
decât cuvântul fãrã viaþa. cãci viaþa ºi tãcând foloseºte, iar cuvântul ºi  
strigând supãrã. Dar dacã ºi  cuvântul ºi viaþa se vor întâlni, fac o icoanã 
a toatã filosofia.                                   …din Patericul egiptean  
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