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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… 
 

      Zis-a Avva Evagrie: când eşti în chilie, strânge-ţi gândul tãu, adu-ţi 
aminte de ziua morţii, vezi atunci murirea trupului, pune în minte nevoia ! 
Ia osteneala, defaimă deşertăciunea lumii, ca să poţi totdeauna să petreci 
în dragostea liniştii şi să nu slăbeşti ! Adu-ţi aminte şi de aşezarea cea 
acum în iad; gândeşte cum sunt acolo sufletele, în care cumplită tăcere, în 
care amar suspin şi în cât de mare frică şi înfiorare şi aşteptare ! Socoteşte 
chinuirea cea neîncetată, lacrima cea sufletească şi fără de sfârşit ! Ci şi de 
Ziua Învierii adu-ţi aminte şi de starea înaintea lui Dumnezeu ! Gândeşte la 
judecata cea înfricoşată şi groaznică ! Pune în mijloc cele ce se păstrează 
păcătoşilor, ruşinea cea înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor şi a 
arhanghelilor şi a tuturor oamenilor, muncile, focul cel veşnic, viermele cel 
neadormit, tartarul, întunericul, scrâşnirea dinţilor, fricile şi pedepsele !  
         

         Pune încă în mijloc şi bunătăţile cele ce se păstrează drepţilor, 
îndrăzneala cea înaintea lui Dumnezeu Tatăl şi a Hristosului Lui, a 
îngerilor, şi a arhanghelilor şi a toată mulţimea sfinţilor, împărăţia 
cerurilor şi a darurilor ei, bucuria şi desfătarea ei ! Pomenirea acestora 
amândorura adu-o la tine !  
         Şi pentru judecata păcătoşilor lăcrimează, plângi, temându-te că nu 
cumva şi tu să fii întru acestea ! Iar pentru cele ce se păstrează drepţilor, 
bucură-te şi te veseleşte ! Şi pe acestea te sârguieşte să le dobândeşti, iar 
de acelea să te înstrăinezi. Căută să nu uiţi cândva, măcar înăuntru, în 
chilia ta fiind, măcar afară undeva, pomenirea acestora, ca măcar prin 
aceasta să scapi de gândurile cele spurcate şi vătămătoare ! 

                                   …din Patericul egiptean 
  

 
 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino1  
tel.3493574468  sau tel.3494915413  sau tel.3280294839 

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


