
                                                                                                                                                                   

         18-a  DUPÃ   RUSALII  - PESCUIREA  MINUNATÃ    

                   26  SEPTEMBRIE  (RÃPCIUNE)  2021                     1 

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 

                     



                     - 3 -  

 

                                                                                                     
 

                                           



- 4 – 

 

 

     DESPRE ASCULTARE… 
 

 …Sã-l ai pe duhovnic ca pe chipul lui Dumnezeu. Toate patimile, puþin câte puþin, 

se vindecã prin ascultare. Nu mântuie nici preoþia, nici postul, nici asceza, ci doar 

ascultarea de duhovnic. 

Nu faci ascultare? Fã ce vrei: rugaciune, post, asceza, etc. – nu mântuiesc. Numai 

ascultarea mântuieºte. Cel care face ascultare se aseamãnã cu Hristos, Care S-a fãcut 

ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte pe Cruce. 

Gura duhovnicului e gura lui Hristos. Sã faci ce spune duhovnicul fãrã sã analizezi, 

fãrã sã cercetezi ºi fãrã sã murmuri. Construieºte pe smerenie. A zis duhovnicul aºa? Sã 

fie blagoslovit. De nimic sa nu te îngrijeºti de vreme ce faci ascultare. Te vei mântui, o 

sã mergi în Rai. 

Ascultarea aduce iluminare, lacrimi si rugãciune. Dacã n-ai ascultare, chiar dacã le ai 

pe acestea, le vei pierde. Cât de mult îl cinsteºti ºi îl iubeºti pe duhovnic, atât de mult 

primeºti. Harul ascultãrii îl înconjoarã pe ascultãtor ca o flacãrã ºi de aceea nu-l poate 

prinde diavolul. Dacã lipseºte aceastã flacãrã, diavolul ne va devora. 

Teologia (cuvântarea de Dumnezeu) este rezultatul rugãciunii, iar rugãciunea este 

rezultatul ascultãrii. Când faci ascultare o sã gãseºti ºi rugãciune ºi teologie (cuvântare 

de Dumnezeu). Când însã nu faci ascultare nu gãseºti nimic. Primul lucru, sau mai bine 

zis rãdãcina, este ascultarea. Ai fãcut ascultare? O sã gãseºti rugãciune. Se poate sã o 

gãseºti acum sau sã o gãseºti mâine. 

Rugãciunea izvorãºte din ascultare, nu ascultarea din rugãciune. Fã ascultare acum ºi 

în continuare va veni harul. 

Pãrintele Iosif spunea: „Cel ce face ascultare va ieºi bine numai ºi numai pentru 

ascultare! Nu are importanþã cine e duhovnicul. Ce i-a folosit lui Iuda cã L-a avut pe 

Hristos? Nimic! Ce i-a folosit lui Adam ca L-a avut stareþ pe Dumnezeu ºi cã era în Rai? 

Nimic! Nu s-a folosit de Rai, cãci a fãcut neascultare. Cu ce l-a împiedicat de la 

sfinþenie pe marele Acachie faptul cã duhovnicul sãu era sucit ºi nebun ºi îl bãtea zilnic? 

Cu nimic! 

 Pãrintele Iosif spunea: „Nici preoþia, nici Sfânta Împãrtãºania, nici rugãciunea 

minþii, nici postul, nici privegherea nu mântuiesc fãrã ascultare. Tot ce se face din voia 

proprie e luat de diavoli!"  „Cãci implinind cineva voia altuia ºi nu pe a sa, înfãptuieºte 

nu numai lepãdarea de sine, ci ºi rãstignire faþã de toatã lumea. 

Cel ce contrazice pe pãrintele sãu, face bucurie dracilor. Iar de cel ce se smereºte 

pânã la moarte, se minuneazã îngerii. Cãci unul ca acesta face lucrul lui Dumnezeu 

(Ioan VI, 28), asemãnându-se Fiului lui Dumnezeu, împlinind ascultarea de Pãrintele 

Sãu pânã la moarte, iar moarte, pe cruce (Filip 2,4-11)". 

                                                                Stareþul Efrem Katunakiotul  
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