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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 

 



     - 3 - 
 

                                                                                                              
                                                            

      



- 4 – 
 

 
 
 
 

 

ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

-  Povestit-a  oarecine despre un frate  care cãzuse în pãcat, cã mergând el 

la Avva Lot se tulbura intrând ºi  ieºind, neputând sã ºadã. ªi i-a zis lui, 

Avva Lot: ce ai, frate? Iar el a zis: pãcat mare am fãcut ºi nu pot sã-l spun 

pãrinþilor. I-a zis lui bãtrânul: mãrturiseºte-l mie ºi eu îl voi purta pe el!  

Atunci i-a zis lui: în desfrânare am cãzut ºi  am jefuit ca sã dobândesc 

lucrul. ªi i-a zis lui bãtrânul: îndrãzneºte, cã este pocãinþa!  Du-te ºi sezi 

în peºtera aceea ºi posteºte douãzeci de zile ºi eu voi purta cu tine 

jumãtatea pãcatului!  Deci, dupã ce s-au împlinit trei sãptãmâni, s-a 

încredinþat bãtrânul cã a primit Dumnezeu pocãinþa fratelui. ªi a rãmas, 

supunându-se bãtrânului pânã la moartea lui. 
 

-  Zis-a iarãºi: cel ce ºade în pustie ºi se liniºteºte, de trei rãzboaie este 

slobod: de auzire, de grãire ºi de vedere; ºi numai cãtre acestea are a 

lupta, cãtre al desfrânarii, sau al trândavirii. 
 

- Un frate a venit de la schit la Avva Ammun ºi  i-a zis: mã trimite pãrintele 

meu la slujbã ºi mã tem de curvie. I-a zis lui bãtrânul: ori în ce ceas iti va 

veni ispita, zi aºa: Dumnezeul puterilor, pentru rugãciunile pãrintelui 

meu, scãpa-mã! Deci în una din zile o fatã a încuiat uºa dupã dânsul. Iar 

el strigând cu glas mare: Dumnezeul puterilor, pentru rugãciunile 

pãrintelui meu, scãpa-mã! ªi îndatã s-a aflat pe calea cãtre schit. 

                                            …din Patericul egiptean 
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