
                                                                                                                                                                   

      28-a DUPÃ  RUSALII-  a CELOR  POFTIÞI LA  CINÃ 

            12   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 
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   ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

 

     Un frate l-a întrebat pe un bãtrân, zicând: care este lucrul strãinului? 

Rãspuns-a lui bãtrânul: eu am vãzut odatã pe un frate strãin, care a venit 

la noi în biserica în vremea slujbei. Iar dupã sfârºirea sluibei, a mers în 

trapezã ºi a ºezut ºi el cu fraþii la masã sã mãnânce bucate. Iar unii din 

fraþi i-au zis: dar tu, frate, fiind strãin, de ce faci îndrãznealã ca aceasta, de 

ai ºezut fãrã blagoslovenie împreunã cu noi la masã? Scoalã-te de la masã 

ºi ieºi de aici afarã! Iar el auzind aceasta, îndatã s-a sculat de la masã ºi a 

ieºit afarã. Iar alþi fraþi s-au îtristat pentru aceasta ºi mergând, iar l-au 

chemat pe fratele cel strãin înãuntru ºi i-au zis sã ºadã iar la masã. Atunci 

el îndatã a intrat ºi a ºezut la masã, precum i-au zis lui, nimic îndoindu-se 

sau mâhnindu-se. ªi dupã ce a mâncat bucate ºi s-a sculat de la masã, l-

au întrebat pe el fraþii, zicând: spune-ne nouã, frate, ce gândeai în inima ta 

când te-au scos afarã de la masã? Credeam cã te vei scârbi foarte mult. 

Rãspuns-a lor fratele, zicând: nu m-am scârbit, ci eu am pus în gândul 

meu sã mã aseamãn cu un câine, care când îl goneºte cineva afarã, el iese, 

ºi când îl cheamã, iar vine.  Acestea  auzindu-le  fraþii, foarte s-au folosit 

toþi de smerenia acelui frate strãin. 

     Zis-a un bãtrân: fraþilor, îmbuibarea pântecelui este maica curviei, iar 

postul ºi înfrânarea este bogãþia sufletului, deci aceasta sã ne silim sã o 

câºtigã cu smerita înþelepciune, pãzindu-ne de mândrie, plãcere ºi de lauda 

oamenilor care este maica tuturor rãutãþilor. 

     Zis-a iarãºi un bãtrân: fiilor, bine este a-l sãtura pe cel sãrac ºi flãmând 

ºi aºa sã posteºti. 

     Avva Theodor al Fermei dobândise trei cãrþi bune ºi s-a dus la avva 

Macarie ºi i-a zis lui: am trei cãrþi bune ºi mã folosesc dintr-însele ºi le 

întrebuinþez ºi fraþii ºi se folosesc. Spune-mi dar, ce trebuie sã fac? Oare sã 

le þin pe ele spre folosul meu ºi al fraþilor, sau sã le vând ºi banii sã-i dau 

sãracilor? ªi rãspunzând bãtrânul, a zis: bune sunt faptele cu adevãrat, 

dar mai bunã decât toate este neaverea. ªi aceasta auzind, ducându-se, le-

a vândut ºi banii i-a dat sãracilor. 

                                                         …din Patericul egiptean           
 

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

  tel.349/3574468    tel:3494915413   sau    tel:32802948399    
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