
                                                                                                                                                                 

    LÃSATULUI SEC DE CARNE  (ÎNFRICOªATA  JUDECATÃ) 
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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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Învãþãtura Sfantului Ioan Gurã de Aur 

Douã rãzboaie sunt: unul este când dezbraci pe cel sãrac, iar altul este când nu 

îmbraci pe cel sãrac, deºi ai bogãþie ºi aceasta este adevãratã tâlhãrie. Deci, sã-þi scrii 

în mintea ta, totdeauna, a doua venire a Domnului ºi taina aceea înfricoºãtoare, când 

Judecãtorul cel înfricoºãtor pe scaun va sta ºi cãrþile se vor deschide, faptele cele 

ascunse, desfrânãrile, furtiºagurile, jefuirile, lãcomiile, defãimãrile, clevetirile, 

certurile, rãzboaiele, necinstirile, se vor arãta. Pe acestea toate sã le gândeºti, iar pe 

lângã acestea, ia aminte ºi la focul cel nestins, care clocoteºte, apoi, ºi la întunecimile 

de diavoli, stând împrejurul scaunului, precum ºi la cercetarea neamului omenesc, 

dând rãspuns fiecare dupã faptele ce a fãcut. Gândeºte-te, asemenea, ºi la 

despãrþirea pãcãtoºilor de cei drepþi, când dintr-o datã, toate ale pãcãtoºilor vor lua 

sfârºit. Apoi, priveºte cu blândeþea, dreptatea, inþelepciunea, milostenia ºi liniºtea, 

rãbdarea cea în primejdii ºi celelalte fapte bune, pe cei ce le au, îi vor duce în 

cereasca Împãrãþie.  

Iar rãdãcina tuturor bunãtãþilor este postul, precum ºi calea tuturor rãutãþilor 

este îmbuibarea. Cã nu se cade a grãi de rãu pe cel drept, pentru cã cei ce clevetesc ºi 

urãsc pe robii lui Dumnezeu, lui Hristos greºesc. Pentru cã sufletul, cel ce vrea sã 

placã oamenilor ºi slava lor o doreºte, nu va vedea Împãrãþia lui Dumnezeu, mãcar de 

ar face toate bunãtãþile.  

În trei chipuri se poate lipi de Dumnezeu, orice suflet cuvântator: ori prin 

credinþa cea fierbinte, ori prin frica lui Dumnezeu, ori prin învãþãtura ºi certarea de la 

Domnul. Iar, smerenia este vârful, fiindcã rabdã cu bucurie clevetirile cele 

mincinoase ºi cuvintele cele nãpraznice. Cã cel ce este smerit cu adevãrat, asuprit 

fiind, nu se tulburã, nici nu zice ceva, jelindu-se, cã a fost asuprit. Ci, primeºte 

asupra sa clevetirea ca un adevãr ºi nu se mai îngrijeºte, certându-se cu oamenii, 

care l-au clevetit, ci iertãciune îþi cere. Ba încã, unii ºi nume de defãimare ºi-au fãcut, 

mãcar cã nu erau vrednici de defãimare.  

ªtiut lucru este cã într-altfel se tãmãduieºte desfrânatul, într-alt chip ucigaºul, 

într-altul, fermecãtorul ºi într-altul lacomul. Într-alt chip se tãmãduiesc hoþii, într-alt 

fel beþivii. Pentru aceasta, de mult meºteºug are trebuinþã cel ce cârmuieºte oile cele 

cuvântãtoare, ca sã ºtie a lega la rãni doctoriile cele potrivite ºi de folos. Dumnezeului 

nostru, slavã! 
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   ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

    Un frate a venit de la schit la Avva Ammun ºi  i-a zis: mã trimite pãrintele meu la 

slujbã ºi mã tem de curvie. I-a zis lui bãtrânul: ori în ce ceas iti va veni ispita, zi aºa: 

Dumnezeul puterilor, pentru rugãciunile pãrintelui meu, scãpa-mã! Deci în una din 

zile o fatã a încuiat uºa dupã dânsul. Iar el strigând cu glas mare, a zis cum l-a 

învãþat Avva: Dumnezeul puterilor, pentru rugãciunile pãrintelui meu, scãpa-mã!      

ªi îndatã s-a aflat pe calea cãtre schit.  
 

Zis-a Avva Evagrie: când eºti în chilie, strânge-þi gândul tãu, ºi adu-þi aminte de 

ziua morþii, Vezi atunci murirea trupului, pune în minte nevoia, Ia osteneala, defaimã 

deºertãciunea lumii, ca sã poþi petrecE în dragostea liniºtii ºi sã nu slãbeºti!  
 

Adu-þi aminte ºi de aºezarea cea din iad; gândeºte cum sunt acolo sufletele, în care 

cumplitã tãcere, în care amar suspin ºi în cât de mare fricã ºi înfiorare ºi aºteptare! 

Socoteºte chinuirea cea neîncetatã, lacrima cea sufleteascã ºi fãrã de sfârºit!  
 

ªi de Ziua Învierii adu-þi aminte ºi de starea înaintea lui Dumnezeu! Gândeºte la 

judecata cea înfricoºatã ºi groaznicã! Pune în mijloc cele ce se pãstreazã pãcãtoºilor, 

ruºinea cea înaintea lui Dumnezeu ºi a îngerilor ºi a arhanghelilor ºi a tuturor 

oamenilor, muncile, focul cel veºnic, viermele cel neadormit, tartarul, întunericul, 

scrâºnirea dinþilor, fricile ºi pedepsele!  
 

Pune încã în minte ºi bunãtãþile cele ce se pãstreazã drepþilor, îndrãzneala cea 

înaintea lui Dumnezeu Tatãl si a lui Hristos Domnul, a îngerilor, ºi a arhanghelilor ºi 

a toatã mulþimea sfinþilor, împãrãþia cerurilor ºi a darurilor ei, bucuria ºi desfãtarea ei 

Pomenirea acestora amândorura adu-o la tine! ªi pentru judecata pãcãtoºilor 

lãcrimeazã, plângi, temându-te ca nu cumva ºi tu sã fii întru acestea! Iar pentru cele 

ce se pãstreazã drepþilor, bucurã-te ºi te veseleºte! ªi pe acestea te sârguieºte sã le 

dobândeºti, iar de acelea sã te înstrãinezi. Cautã sã nu uiþi cândva, fie înãuntru, în 

chilia ta fiind, fie afarã undeva, pomenirea acestora, ca prin aceasta sã scapi de 

gândurile cele spurcate ºi vãtãmãtoare!                      

                                                                                  …din Patericul epitean 

 

IMPORTANT,  IMPORTANT,  FOARTE IMPORTANT… 
Cine nu poate veni la Sf. Liturghie, în aceastã perioadã de restricþii, are posibilitatea de-a viziona  

în direct  în fiecare duminicã la orele 10,00: http://livestream.com/bisericasfantaparascheva 
 

 

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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