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            2 1   N O I E M B R I E    (B R U M A R)   2 0 2 1         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 – 

 

               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

                                  DESPRE LÃCOMIE 

Un  frate  oarecare  flamânzind  a  vrut  sã  mãnânce  de  

dimineaþã  ºi  se  lupta  cu  gândul  sã  nu  mãnânce,  pânã  nu  se  

vor  împlini trei ceasuri din zi. 

 ªi luând posmagi i-a pus în apã sã se înmoaie, iar dacã au trecut 

trei ceasuri din zi, a ºezut sã mãnânce ºi cãutând spre mâncare cu 

mare poftã, fiind foarte flamând ºi-a zis:  

mai bine este sã mai aºtept puþin sã nu mãnânc pânã ce se va împlini 

nouã ceasuri din zi. Iar dacã s-au împlinit, s-a sculat ºi a stat la 

rugãciune ºi atunci a vãzut cu ochii lui pe vrajmaºul diavol ca un fum 

ieºind de sub ºervetul care era aºternut, unde-ºi gãtise el sã mãnânce 

pâine.    ªi îndatã i-a trecut foamea, scãpând ºi de lãcomia pântecelui 

ºi de nesãturare. 

Un frate s-a dus la Avva Ilie sihastrul,  în chinovia peºterii lui Avva 

Sava ºi i-a zis lui: Avvo, spune-mi un cuvânt!  

Iar bãtrânul a zis fratelui: în zilele pãrinþilor noºtri erau iubite 

aceste trei fapte bune: neaverea, blândeþea ºi înfrânarea.  

Iar acum stãpâneºte între noi: lãcomia de avere, îmbuibarea pântecelui 

ºi obraznicia. Oricare voieºti din acestea, le poþi avea! 

      Este nevoie de multã vitejie pentru a birui pofta stomacului; cel ce 

a pus stãpânire pe ea îºi deschide drum spre eliberarea de patimi spre 

neprihãnirea cea deplinã. 

      La cei din lume, rãdãcina tuturor relelor este iubirea de arginţi,  

iar la cãlugãri - lãcomia pântecelui. 

      Dacã lãcomia pântecelui stã în aceea cã cel stãpânit de ea se 

sileşte pe sine sã mãnânce chiar sãtul fiind, înfrânarea constã când 

chiar flãmând fiind, omul îºi stãpâneşte firea sa vinovatã. 

       Sf. Ioan Scãrarul spune:   Lãcomia este o fãþãrnicie a pântecelui 

care fiind umplut strigã cã se aflã în lipsã, iar dupã ce a mâncat pânã 

e gata sã plesneascã, declarã cã-i este foame. Lãcomia este aceea care 

dã naºtere la cele mai fantastice meniuri ºi care izvorãºte gusturile 

cele mai rafinate.                                               ...din Patricul 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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