
                                                                                                                                                                     

   LÃSATULUI SEC DE BRÂNZÃ – IZGONIREA LUI ADAM DIN RAI             
          14     M A R T I E     ( M Ã R Þ I ª O R )     2 0 2 1             2                  

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 ! 



 - 2 – 
 

  APOSTOLUL 
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ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
- Postul este frâul trupului, mama curãþeniei, sãnãtãþii ºi pãcii. Dacã toatã lumea ar 
posti, n-ar mai  fi rãzboaie, nedreptãþi ºi atâtea pãcate,  
spune Sf. Vasile cel Mare.  
-Fã stomacul mic, limba tãcutã, pãstreazã-þi mintea limpede, inima curatã, blândã ºi 
smeritã. 
- Zis-a un bãtrân: Sufletul sporeºte în priveghere, în rugãciune, în post ºi în tãcere 
liniºtitã; ºi mai presus de toate, în smerenie, cãci aceasta este sporirea cea adevãratã a 
sufletului, ca-n  tot ceasul sã fie smerit ºi tuturor plecat, zicând în sine cã tot omul 
este mai vrednic ºi mai bun decât tine. Fãrã smerenie nu este nici-o nãdejde de 
mântuire. 
- Zis-a un bãtrân: Toate cele peste mãsurã sunt de la draci. 
Mintea când rãtãceºte o opresc citirea, privegherea ºi rugãciunea. Pofta când se 
aprinde  o liniºtesc postul, osteneala ºi sihãstria. Mânia când se tulburã, o înceteazã 
cântarea psalmilor, rãbdarea îndelungã ºi mila. Acestea dacã se vor face în 
cuviincioasele vremi ºi mãsuri, cãci  cele fãrã de vreme ºi fãrã de mãsurã þin puþin. Iar 
cele ce þin puþin sunt mai mult vãtãmãtoare ºi nefolositoare.  
                                                                   …din Patericul egiptean 
 - Primul om era chemat, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, (...) să reunească Raiul 
cu restul pământului, adică purtând totdeauna în el însuşi Raiul, într-o comuniune 
statornică cu Dumnezeu, el trebuia să transforme tot pământul în Rai. Dupa aceea, 
trebuia să desfiinţeze condiţiile spaţiale nu numai pentru mintea, ci şi pentru trupul 
său, adunând pământul şi cerul, toată lumea văzută. Depăşind marginile lumii 
sensibile, trebuia să pătrundă în lumea inteligibilă printr-o cunoaştere egală cu cea a 
duhurilor îngereşti, ca să reunească în el însuşi lumea inteligibilă şi lumea sensibilă. În 
sfârşit, neavând în afara lui decât numai pe Dumnezeu, n-ar mai fi rămas omului decât 
sâ se dăruiască în întregime Lui, într-un elan de dragoste, redându-I universul întreg 
unit în fiinţa omenească. Atunci Dumnezeu Însuşi   S-ar fi dat la rândul Său omului, 
care ar fi avut în virtutea acestui dar, adică prin har, tot ceea ce Dumnezeu poseda 
prin firea Sa. În felul acesta, s-ar fi îndeplinit îndumnezeirea omului şi a întregii lumi 
create. Această sarcină prescrisă omului nefiind împlinită de Adam, o putem întrezări 
prin lucrarea lui Hristos, al doilea Adam.    (Vladimir Losky) 
  

 
 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino1  
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