
                                                                                                                                                                   

 30-a DUPÃ  RUSALII-DREGÃTORUL BOGAT  PÃZIREA PORUNCILOR 
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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 

 



                                              -3 -  

 

                                                                                                           
 

                                                                   

       GREUTATEA URMÃRII…… 

                    cât de greu vor intra în împãrãþia lui Dumnezeu cei ce au averi! 

Un om  se apropie de Iisus. De data aceasta, fãrã umbrã de viclenie sau 

intenþie ascunsã de a pune la încercare pe Bunul Învãþãtor. Apropierea e 

determinatã de tainica chemare a împlinirii, a creºterii spre desãvârºire, existentã 

în fiecare din noi.Viaþa tânãrului înainte de întâlnirea cu Iisus, fusese trãitã în 

conformitate cu legea mozaicã, concretizatã sintetic în iubirea faþã de Dumnezeu 

- izvor al iubirii - ºi faþã de om - obiectivul iubirii-.                           

ªi totuºi, iubirea sa “pãzitã din tinereþe”, era lipsitã de acel “ceva”, pe care 

Iisus îl identificã cu precizie ºi claritate, oferindu-i apoi ºi posibilitatea de a-L 

urma.    “Vinde tot ce ai”, nu-i echivalent cu, abandoneazã la voia întâmplãrii tot 

ce ai, ci converteºte totul, dã sens nou la tot ce existã în viaþa ta, pentrucã numai 

în acest fel vei dobândi “totul” care este urmarea lui Hristos. ªi aceasta, pentru 

cine înþelege ºi ascultã, face sã se nascã nepieritoarea bucurie din tainica 

chemare “vino ºi urmeazã Mie”.  Dar tânãrul interlocutor al lui Iisus n-a putut 

gusta aceastã bucurie, dimpotrivã “s-a întristat, cãci era foarte bogat”.               

 Nu este nici prima, nici ultima întâlnire a lui Iisus cu omul a cãrui inimã este 

strâns legatã de avere. 

De aceea constatarea tristã ºi amarã, a dificultãþii intrãrii în Împãrãþie, 

exprimatã de Mântuitorul, prin hiperbola, “cãmila ºi urechile acului”. Însã 

Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasã în dezolare ºi fãrã mângâiere, pentrucã ”cele 

ce nu sunt cu putinþã la oameni sunt cu putinþã la Dumnezeu”                                                                                              

                                     Preot Gheorghe Vasilescu  

 



 

  - 4 – 

 

               ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

    Un tânãr oarecare vroia sã se lepede de lume ºi pornind a ieºit din cetate sã 

meargã la o mânãstire, dar gândurile îl întorceau, încurcându-l cu felurite lucruri 

ºi griji, ce pãreau a fi de nevoie, cãci era bogat. Deci într-o zi pornind el iarã, l-au 

înconjurat (nãpãdit) din nou gândurile, ridicându-i asupra mult praf ºi puindu-i 

înainte pricini de nevoie ca sã-l întoarcã iar. Însã el cunoscând rãzboiul 

vrãjmaºului ºi sila gândurilor ºi neavând ce sã mai facã, deodatã se dezbrãcã ºi de 

hainele pe care le purta ºi gol alerga, vrând sã meargã la mânãstire.Iar Dumnezeu 

descoperi bãtrânului cãtre care mergea tânãrul, zicându-i: “Scoalã-te de primeºte 

pe nevoitorul Meu”. ªi sculându-se bãtrânul, a ieºit ºi l-a întâmpinat pe el ºi s-a 

minunat bãtrânul  aflând de la el lucrurile întâmplate ºi îndatã l-a învrednicit de 

haina cãlugã-reascã.Deci, când venea cineva la bãtrânul sã primeascã sfat ºi alte 

îndemnuri, le rãspundea; iar dacã voiau învãþãturã despre lepãdarea de lume, îi 

trimetea la acela zicând: “despre aceasta întrebaþi-l pe fratele”. 

                                                                           ...din Patricul egiptean 
 

 

                                                                                   Pãrintele Arhimandrit Teofil Pãrãian 
 

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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