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

”Sf. Parascheva”  - veche - în via Cottolengo, 24/bis Torino ºi cea 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 PÃRINÞILOR… 

 

Zis-a Avva Antonie: cel ce ºade în pustie ºi se liniºteste, de trei rãzboaie este 

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

desfrânarii, sau al trândãvirii.  

Un frate a venit cãtre Avva Victor, cel ce petrecea întru tãcere în lavra lui, 

zicând: ce sã fac pãrinte, pentru cã mã biruieºte lenevirea? Zis-a lui bãtrânul: 

aceastã boalã, fiule, este sufleteascã. Cã precum celui bolnav de ochi, din cumplita 

durere, i se pare cã vede lumina, iar celui sãnãtos i se pare cã vede puþin, aºa ºi cel 

slab la suflet, din puþinticã trândãvie se slãveºte, pãrându-i cã este mare lenevirea, 

iar cel sãnãtos cu sufletul, întru ispite se bucurã mai mult. 

A zis Avva Dula: de ne sileºte pe noi vrãjmaºul sã lãsãm liniºtea, sã nu-l 

ascultãm pe el, cã nu este nimic asemenea ca ea ºi ca postirea, spre ajutor 

împotriva lui. Pentru cã ascuþitã vedere dau ele ochilor celor din lãuntru. 

Spuneau pãrinþii despre Avva Macarie cel  mare, ca s-a facut, precum este 

scris, dumnezeu pamântesc. Cã precum este Dumnezeu acoperind lumea, aºa s-a 

fãcut ºi  Avva Macarie acoperind greºelile ce le vedea, ca ºi  cum nu le-ar fi vãzut ºi 

care le auzea, ca ºi cum nu le-ar fi auzit.                    

A zis iarãºi: de nu va avea omul în inima sa cum cã este pãcãtos, Dumnezeu 

nu-l ascultã pe el. ªi  a zis fratele: ce este aceasta, a avea în inima cã este pãcãtos. 

ªi i-a zis lui bãtrânul:cel ce-ºi poartã pãcatele sale, nu vede pe ale aproapelui sãu. 

Zicea iarãºi un pãrinte: pe cât se apropie omul de Dumnezeu, pe atât se vede 

pe sine pãcãtos, cãci proorocul Isaia vãzând pe Dumnezeu, se vedea pe sine ticãlos 

ºi necurat. 

Ziceau bãtrânii cã oglinda cãlugãrului este rugãciunea. ªi iarãºi ziceau ei, cã 

precum este cu neputintã a-si vedea cineva faþa sa  în apã tulbure aºa ºi sufletul 

nu poate sã se roage de nu se va curãþi de cele strãine. 

Zis-a un bãtrân. precum este mai mare vederea decât toate simþurile aºa ºi 

rugãciunea este mai mare decât toate faptele bune.  
 

Un frate l-a întrebat pe un bãtrân: cum au unii descoperiri ºi arãtãri îngereºti? 

I-a rãspuns bãtrânul: fericit este cel ce îºi vede pãcatele sale totdeauna, cãci acesta 

totdeauna se þine treaz. ªi i-a zis fratele: eu am vãzut un frate izgonind dracii din 

alt frate. ªi i-a zis bãtrânul: eu nu voiesc sã  izgonesc draci nici sã tãmãduiesc 

neputinþe, ci doresc ºi-L rog pe Dumnezeu sã mã urascã pe mine diavolul dar sã 

mã curãþesc de gândurile cele spurcate ºi aºa voi fi mare. De îºi va curãþi cineva 

inima ºi îºi va face fãrã lene slujba (datoria) ºtiut este, cã împreunã cu pãrinþii cei 

purtãtori de minuni se va învrednici Împãrãþiei celei cereºti. 
 

                                                      din Patericul egiptean 

                                                                                                   

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

  tel.349/3574468  tel:3494915413 sau tel:32802948399    

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

ovidiu_cucos@yahoo.com 
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