
                                                                                                                                                                    

        32-a  DUPÃ  RUSALII  –  A  LUI  ZAHEU  VAMEªUL                     
              31   I A N U A R I E    ( G E R A R )   2 0 2 1                 00 

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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ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

       Trei pãrinþi aveau obiceiul, în tot anul, sã meargã la fericitul Antonie. ªi cei doi 
îl întrebau pentru gândurile sale ºi pentru mântuirea  sufletului,iar al treilea 
totdeauna tãcea,nimic întrebându-l. Iar dupã multã vreme i-a zis Avva Antonie lui: 
iatã, atâta vreme ai de când vii aici ºi nimic nu mã întrebi! ªi rãspunzând fratele, i-
a zis: destul îmi este sã te vãd, pãrinte.   

Povesteau pãrinþii pentru avva Eladie, cã au fãcut douãzeci de ani la chilii ºi a 
nu ridicat cândva ochii în sus sã vadã streaºina bisericii. 
     Zis-a avva Ioan: sunt asemenea unui om, care ºade sub un copac mare ºi vede 
fiare multe spre dansul; ºi când nu va putea sã stea împotriva lor, aleargã sus în 
copac ºi scapã. Aºa ºi eu, ºed în chilia mea ºi vãd cugetele cele viclene deasupra 
mea; ºi când nu voi putea asupra lor, fug la Dumnezeu prin rugãciune ºi scap de 
vrãjmaºul.  
     Altãdatã iarãºi a venit alt stãpân sã-l vadã pe avva Simon ºi apucând înainte 
clericii, i-au spus: avvo, gãteºte-te, cã acela auzind despre tine, vine sã-l 
blagosloveºti ! Iar el a zis: da, mã gãtesc. Deci, îmbrãcându-se cu un chentonion 
(un fel de haina) al lui ºi luând pâine ºi brânzã în mâinile sale, sculându-se, a 
ºezut, mâncând în poartã. Venind stãpânul cu parada lui ºi vãzându-l, nu l-a bãgat 
în seamã, zicând: acesta este pustnicul despre care am auzit? ªi îndatã s-au întors 
de acolo. 
     Era un comis în pãrþile lui avva Or, care se numea Longhin ºi multe milostenii 
fãcea. ªi el venind la unul din pãrinþi, l-a rugat sã-l ducã la avva Or. Deci ducându-
se cãlugarul la bãtrân, îl lãuda pe comis, cum cã este bun ºi multe milostenii face. 
ªi înþelegând bãtrânul, a zis: da, bine este ! Apoi a început cãlugãrul a i se ruga, 
zicând: dã-i voie, avvo, sã vinã ºi sã te vadã. ªi rãspunzând bãtrânul, a zis: cu 
adevãrat, nu va trece valea aceasta, nici nu mã va vedea. 
    Unui frate oarecare i s-a arãtat diavolul într-o noapte, în chip de înger luminat ºi 
i-a zis lui: eu sunt Gavriil ºi sunt trimis la tine sã-þi aduc o veste bunã. Iar fratele i-
a rãspuns: cred cã vei fi fost trimis la alþii, caci eu sunt pãcãtos ºi nu sunt vrednic 
sã vãd înger. Aceasta zicând el, îndatã a pierit vicleanul dinaintea lui ºi a fost 
nevãzut. 
     Spuneau parinþii despre un bãtrân oarecare, cã ºezând în chilia lui ºi nevoindu-
se pentru mântuire îl vedea aievea pe diavol umblând ºi-l hulea. Iar diavolul 
vãzându-se pe sine cã de multe ori este batjocorit de acest bãtrân, i s-a arãtat lui, 
zicand: eu sunt Hristos! Bãtrânul vãzându-l, ºi-a închis ochii. Zis-a diavolul: pentru 
ce îþi închizi ochii ? Cautã de mã vezi, cã eu sunt Hristos. Rãspuns-a lui bãtrânul: 
eu nu voiesc sã-l vãd pe Hristos cu ochii mei în lumea aceasta. Acestea auzind 

diavolul, cu mânie neputincioasã s-a fãcut nevãzut.     …din Patericul egiptean  
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