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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 ! 



   - 2- 

APOSTOLUL 
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ZICERILE PÃRINÞILOR... 
 

Zis-a un bãtrân: precum pe drumul cel bãtut nu poate creºte nici un fel de 

pajiºte, mãcar ºi sãmânþã de ai semãna, pentru cã este locul pururea cãlcat, aºa ºi 

faptele bune nu pot creºte la loc cãlcat de gâlcevile lumeºti. Dar de te vei deosebi 

pe tine de gâlcevile lumeºti, atunci vei vedea adãugându-se ºi crescându-þi 

bunãtãþile tale. 

Zis-a un bãtrân oarecare: cel ce îºi descopere ºi îºi aratã faptele sale cele 

bune pentru fericirea, lauda ºi slava oamenilor, acela este asemeni cu omul care 

seamãnã sãmânþa sa pe deasupra pãmântului ºi nu umblã cu grapa peste dânsa 

ca s-o acopere ºi venind pãsãrile cerului, mãnâncã toatã sãmânþa ºi-i rãmâne în 

zadar toatã osteneala. Iar cel ce îºi tãinuieºte ºi îºi ascunde faptele sale cele bune, 

acela este asemenea omului care, semãnându-ºi sãmânþa sa, îndatã o acopere cu 

þãrânã ºi ea rãmâne, rãsare, creºte ºi rodeºte. 

Un frate l-a întrebat pe un bãtrân: care este plugãria sufletului, ca sã 

rodeascã? I-a rãspuns bãtrânul: plugãria sufletului este liniºtea trupului, 

rugãciunea trupeascã cea multã ºi neluarea aminte la greºelile oamenilor, ci 

numai la ale tale. De va petrece omul întru acestea, nu va zãbovi sã-i rodeascã 

sufletul. 

Un frate l-a întrebat pe un bãtrân, zicând: cum se cade a ºedea cu tãcere 

cãlugarul în chilia sa ? Bãtrânul i-a rãspuns: a ºedea cãlugãrul în chilie, este, ca 

sã-ºi aducã aminte pururea de starea sa  înaintea lui Dumnezeu ºi sã-ºi pãzeascã 

dupã puþinta sa, mintea ºi inima de gândurile necuvioase, cele semãnate de 

vrãjmaºul ºi aceasta este a fugi de lume. Fratele i-a zis: ce este lumea? Iar 

bãtrânul i-a rãspuns: lumea este a lucra peste fire ºi a-þi împlini poftele trupului 

tãu ºi a te griji mai mult de trup decât de suflet, a-þi petrece viaþa ta ostenindu-te 

mai mult pentru cele trupeºti decât pentru cele sufleteºti ºi mai mult pentru 

agonisita trupeascã decât pentru cea sufleteascã. Aceasta este lumea, fiule 

Povestit-au unii pentru avva Ioan Colov, cã mergând cãtre un bãtrân tebeu 

la Schit, ºedea în pustie ºi luând Avva lui un lemn uscat, l-au rãsãdit ºi i-a zis lui: 

“în fiecare zi adapã acest lemn cu câte un ulcior de apã, pânã ce va face roadã”. ªi 

era departe de dânsii, încât se ducea de cu searã ºi venea dimineaþa. Iar dupã trei 

ani, a trãit lemnul ºi a fãcut roadã ºi luând bãtrânul rodul lui, l-a dus la bisericã, 

zicând fraþilor: “luaþi ºi mâncaþi rodul ascultãrii !   
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