
                                                                                                                                                                 

          PRIMA   DIN POSTUL  MARE  A  ORTODOXIEI 
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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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                                     I C O A N A 
                 “Scriem icoanele lui Hristos ºi ale sfintilor Lui 

                  ºi le sãrutãm cu gura ºi cu inima ºi cu vrerea.”  

 

             Icoana!... E uºa prin care am intrat fiecare dintre creºtini în 

tainele lumii spirituale, când ne-a arãtat-o deasupra patului de copil, 

degetul sfios al mamei în ºoaptã: “Uite-l pe Doamne, Doamne! Imagine 

din lumea materialã prin care încercãm sã ne ridicãm la rea1itãþi din 

lumea imaterialã, e talisman sfinþit prin prezenþa haricã a celui zugrãvit 

pe ea pe care-l strângem la piept, în vreme de primejdie, ca ºi în 

strãduinþele pentru mai bine; e putere de izgonire a duhurilor necurate; 

e vie ºi constant grãitoare carte despre lucrarea mântuirii, îmbiindu-ne 

cu cuvintele sfântului apostol Filip, din Evanghelia de azi: “Vino ºi vezi !” 

 Dar dacã icoana s-a pãstrat ca un mãrgãritar în vistieria Bisericii cu 

toate luptele care s-au ridicat împotriva ei, e pentru cã i s-a lãmurit 

înþe1esul cinstirii care i se dã, cum mãrturiseºte cântarea Triodului:  

- “Cinstea icoanei, precum zice Vasilie - trece la chipul dupã care s-a 

închipuit” (stihoavnã slava). 

 Acestei cinstiri ca sã fie de folos creºtini1or i s-a trasat canonul, “legile 

pãrinteºti ale Bisericii», dupã care trebuie sã le sãrute: “ºi cu gurile, ºi 

cu inima ºi cu vrerea” 

 -“Cu gurile”, mãrturisind cã cele închipuite nu sunt nãscociri, ci 

realitãþi care se simt cu mintea aºa cum se simte materia icoanei cu 

buzele. 

 -“Cu inima”, însemnând dragostea pentru icoane ºi învãþãturile pe care 

le cuprind. 

 -“Cu vrerea”, arãtând trãirea dupã îndemnurile lor ºi sub radierea de 

putere a haruiui lor: “gonind toatã rãutatea de la dânºii !” (canon,p.3, 

sedealna, ºi acum).  

                                                   Preot ZOSIM OANCEA         
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   ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

ISPITA CÃLUGÃRULUI ªI 

ICOANA MAICII DOMNULUI 

     "Un bãtrân spuse aceastã întâmplare despre Avva Teodor Eliotul: 

 Era odatã un sihastru care trãia de bunãvoie în singurãtate pe Muntele Mãslinilor. 

Era un adevãrat ascet, dar diavolul curviei îl ispitea. Odatã când acesta îl chinuia 

cumplit, bãtrânul începu sã se plângã împotriva diavolului, zicându-i: "Când ai sã te 

hotãrãºti sã mã laºi în pace? Înceteazã odatã sã îmbãtrâneºti cu mine!" 

 Diavolul îi apãru atunci în chip vãzut înaintea ochilor ºi-i zise: "Jurã-mi cã n-ai sã 

vorbeºti cu nimeni despre cele ce-þi voi spune ºi nu te voi mai ispiti. 

 Bãtrânul jurã: "În numele Celui care locuieºte în ceruri, nu voi zice nimãnui cele ce-

mi vei spune." 

 Îi zise diavolul: " Dacã nu te vei mai închina acestei icoane, eu nu te voi mai ispiti". 

Icoana închipuia pe Stãpâna noastrã, Maica Domnului, cu Domnul nostru Iisus 

Hristos în braþe. Sihastrul rãspunse diavolului: "Lasã-mã sã mã mai gândesc". 

 Ziua urmãtoare a trimis sã cheme pe Avva Teodor Eliotul (cel care ne-a povestit 

aceastã întâmplare), care locuia în acea vreme la Lavra din Fara ºi la sosirea sa îi 

povesti totul. 

 Bãtrânul îi rãspunse: "Pãrinte, te-ai lãsat într'adevãr batjocorit cu acest jurãmânt. 

Dar e mai bine pentru tine sã intri în toate casele de toleranþã din acest þinut, decât 

sã încetezi a te închina Domnului nostru ºi Maicii Sale Sfinte." 

 Dupã ce l-a mângâiat ºi întãrit pe sihastru cu aceste cuvinte, bãtrânul se întoarse la 

chilia sa. Diavolul apãru din nou sihastrului, zicându-i: "Bãtrân nenorocit, ce-ai 

fãcut...? nu mi-ai jurat cã nu vei spune nimic omului ce a venit la tine? Bãtrân 

urâcios, îþi spun cã în ziua Judecãþii vei fi osândit pentru cãlcarea jurãmântului" 

 "ªtiu  cã am jurat ºi l-am cãlcat; dar am fãcut-o pentru Domnul meu ºi Fãcãtorul 

meu, iar pe tine nu te voi asculta. Vei fi tu cel care vei plãti osânda pentru sfatul tãu 

cel spurcat ºi pentru cãlcarea jurãmântului."                                            

                            din Patericul egiptean 

 
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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