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Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române   “Sf. Parascheva ” în Torino 
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     ÎNÞELEPCIUNE, DREPTI, SÃ ASCULTÃM SFÂNTA EVANGHELIE,  
   PACE TUTUROR ! 

 

      SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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  APOSTOLUL  
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SFINÞII PÃRINÞI DESPRE SFÂNTA CRUCE 
   Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse.           
El S-a sfârşit îmbrăţisându-ne.  (Sfântul Atanasie cel Mare)  
   Crucea este poarta tainelor.  (Sfântul Isaac Sirul)  
   Crucea are multe înţelesuri (...) trebuie să numim lăţime divină emanaţia 
infinit de largă a lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, lungime puterea care 
se întinde peste toate, iar adâncime, taina nepătrunsă de nimic din cele 
existente.  (Sfântul Dionisie Areopagitul)  
     Prin linia verticală, Crucea ‚l arată pe Dumnezeu, (...) iar prin linia 
orizontală se arată toată zidirea în atârnare desăvârşită de Dumnezeu, neavând 
al suport al existenţei sau altă bază afară de Dumnezeu. (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul)  
     Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea.  (Pr. Nicolae Steinhardt) 
     Crucea, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori. (Acatistul Sf. Cruci)  
    Orice faptă bună este o cruce.  (Sfântul Marcu Ascetul)  
     Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea 
în paradis.  (Pr. Dumitru Stăniloae)  
    Crucea, geometric şi simbolic vorbind, e semnul întretăierii celor două 
planuri, e unirea dintre spiritual şi material, e metafora dublei noastre naturi: 
duhovnicească şi pământeană. Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă 
grafic şi cardinal, ne expune în dubla - paradoxala, perpendiculara, 
fundamentala - noastră solemnă şi derizorie situaţie de faptură care ţine 
deopotrivă de lume şi de cer.  (Preot Nicolae Steinhardt)  
    Singurul răspuns, mereu acelaşi şi, totuşi, radical nou pentru fiecare fiinţă 
umană, ne este oferit de taina care constituie fondul însuşi, inima revelaţiei 
creştine - Taina Crucii.  (pr. Alexander Schmemann)  
    Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la 
cer prin comoditate. (Sfântul Isaac Sirul)  
    Crucea, izvor de tămăduire, uşa Tainelor, arma păcii, veselia sufletului meu.  
(Acatistul Sfintei Cruci) 
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