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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 … 

 

         Povestit-a  Avva Ioan  cel de la Chilii zicând cã o femeie pãcãtoasã era în Egipt, 
frumoasã ºi bogatã foarte ºi boierii veneau la dânsa.  
    Deci, într-una din zile a avut vreme sã vinã la bisericã ºi a voit sã intre înãuntru. Iar 
ipodiaconul, care sta la uºi, n-a lãsat-o, zicând: nu eºti vrednicã sã intri în Casa lui 
Dumnezeu, cãci eºti necuratã. Iar în timp ce se certau a auzit episcopul gâlceava ºi a 
ieºit. 
    Deci i-a zis lui femeia: nu mã lasã a intra în bisericã? ªi  i-a zis episcopul: nu îþi este 
îngãduit sã intri, cã necuratã eºti! Iar ea umilindu-se, i-a zis: nu mai pãcatuiesc! ªi i-a 
zis ei episcopul: de vei aduce aici averile tale, ºtiu cã nu mai pãcãtuieºti. Iar dupã ce le-
a adus ea, luându-le episcopul, le-a ars.  
     ªi a intrat în bisericã, plângând  ºi  zicând: dacã  aici  aºa  mi s-a  fãcut,  oare  
acolo ce-am sã pãtimesc? ªi  s-a pocãit cu adevãrat ºi s-a fãcut vas al alegerii.         
                      

DUMNEZEU SE FACE SÃRAC CU SÃRACII… 
    Un chinoviarh avea mare slavã de la oameni ºi era pãrinte peste douã sute de 
cãlugãri. La chinovia acestora a venit Hristos în chipul unui bãtrân sãrac, cunoscut lui 
mai înainte ºi-l ruga pe portar sã spunã pãrintelui cã este cutare frate. Iar portarul 
abia înduplecându-se, a intrat sã-l vesteascã dar l-a aflat pe pãrintele vorbind cu 
oarecari strãini ºi aºteptând puþin, i-a spus despre acel bãtrân sãrac. Chinoviarhul i-a 
rãspuns cu mânie, zicând: nu vezi cã vorbesc cu oamenii? Lasã acum! ªi sfiindu-se 
portarul, s-a dat în lãturi ºi întorcându-se, a spus celui ce se pãrea cã este bãtrân sãrac 
cuvântul proestosului. Iar Domnul cel îndelung rãbdãtor a petrecut ºezând la poartã. 
ªi pe la al cincelea ceas a venit la chinovie un bogat, pe care degrabã ascultându-l 
portarul, i-a deschis ºi a vestit chinoviarhului despre el. Iar el ieºind, cu osardie l-a 
întâmpinat la uºa. ªi vãzându-l pe el Cel bogat întru milã, Dumnezeu, care venise în 
chip de bãtrân sãrac, îl ruga, zicând: voiesc sã  vorbesc cu tine, pãrinte! Iar el, de nici 
un rãspuns învrednicindu-l, a intrat împreunã cu bogatul, sârguindu-se sã-i gãteascã 
masa. Dupã ce a prânzit bogatul, l-a petrecut pãrintele pânã la uºã ºi s-a întors înapoi, 
fiind robit de multele griji ºi a uitat rugãciunea bãtrânului sãrac ºi fãrã de rãutate. 
Fãcându-se searã, dupã ce nimeni nu l-a chemat pe acel blagoslovit sãrac, apropiindu-
se iarãºi de portar i-a poruncit sã spunã acestea proestosului: “De vreme ce voieºti 
slava oamenilor, Eu pentru osteneala ta cea de mai înainte ºi multele tale nevoinþe, îþi 
voi trimite vizitatori din cele patru pãrþi ale lumii. Dar din bunãtãþile Împãrãþiei Mele 
nu vei gusta. ªi din acele cuvinte s-a cunoscut Sãracul Cel Atotþiitor.                                             

                                                                    ...din  Patericul egiptean              
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