
                                                                                                                                                                   

      27-a DUPÃ  RUSALII- TÃMÃDUIREA FEMEII GÂRBOVE 

            05   D E C E M B R I E    ( I N D R E A )   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 – 

 

   ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI 

 

 

Zis-a Avva Amfilohie:  Doi fraþi dupã trup s-au lepãdat de lume.  Unul 

ºezând în muntele Eleonului, într-una din zile aprinzându-se tare la inimã de 

umilinþã s-a pogorât în Sfânta Cetate. ªi mergând la judecãtor i-a mãrturisit 

pãcatele sale spunând: pedepseºte-mã dupã pravilã! Judecãtorul minunându-se 

a socotit în sine ºi i-a zis fratelui: cu adevãrat, omule, de vreme ce tu singur ai 

mãrturisit, nu îndrãznesc sã te judec mai înainte de Dumnezeu, cãci poate cã El 

te-a ºi iertat. ªi mergând fratele  ºi-a  pus fiare la picioare ºi la gât ºi s-a încuiat 

într-o chilie. Dacã mergea cineva ºi-l întreba cine i-a pus acele fiare, rãspundea: 

Judecãtorul. Mai înainte de moartea  lui  cu o zi, venind îngerul la el au cãzut 

fiarele de pe el numaidecât. A doua zi venind slujitorul ºi întrebându-l cine i-a 

dezlegat fiarele a rãspuns fratele:  

Cel ce mi-a dezlegat pãcatele. Cãci mi s-a arãtat ieri zicându-mi: Pentru 

rãbdarea ta dezlegatu-s-au toate pãcatele tale.  ªi s-a atins cu degetul de fiare ºi 

îndatã au cãzut. Acestea zicând fratele degrabã a adormit în Domnul. 

                                                                     …din Patericul egiptean 

     

      - Cum trebuie sã rãbdãm boala, nedreptatea, ocara, sãrãcia ºi orice fel de 

suferinþã în lume? 

      -Mai întâi sã avem credinþa cã suferinþa de orice fel ar fi ea ne este îngãduitã 

de Dumnezeu spre mântuire, iar nu spre osândã veºnicã.  Apoi, s-o primim cu 

rãbdare ºi mulþumire. Iar rãbdarea noastrã trebuie sã fie însoþitã de bucurie 

(Colos. 1,11) ºi de nãdejde.  Rãbdarea în suferinþã sporeºte în noi prin 

rugãciunea, prin spovedanie ºi Sf,  Împãrtãºanie; prin citirea cãrþilor sfinte, prin 

cugetarea la Patimile Mântuitorului Cristos ºi ale tuturor sfinþilor lui; prin 

cercetarea celor ce sunt în suferinþe prin rãbdare ºi jertfã, precum spune 

Mântuitorul “Întru rãbdarea voastrã veþi mântui sufletele voastre (Luca 21,19) 

“cel ce va rãbda pânã în sfârºit acela se va mântui. (Mate; 24,13) 
                                                                                     

                                                                                 Pr.Arhim. Ilie Cleopa           

 

 

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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