
SFÂNTA LITURGHIE (VI)

Actul penitențial
  

Invitația preotului este adresată 
întregii comunități în rugăciune, pentru 
că toți suntem păcătoși. Fără smerenia 
necesară – „Învățați de la mine, căci 
sunt blând și smerit cu inima!” – 
pe care ne-o cere Isus, creștinul nu 
poate participa cu vrednicie la Jertfa 
Sfintei Liturghii, deoarece, ce-i mai 
poate dărui Dumnezeu aceluia care are 
inima plină de sine însuși, de propriul 
eu? Nimic, pentru că îngâmfatul este 
incapabil să primească iertarea, sătul 
fiind de dreptatea sa presupusă.

În Evanghelie avem parabola cu 
fariseul și vameșul, unde numai vameșul 
s-a întors acasă îndreptățit, adică iertat 

(Luca 18,19-14). Cine este conștient 
de propriile păcate și mizerii și își 
pleacă ochii cu umilință, simte cum 
se așază peste el privirea milostivă 
a lui Dumnezeu. Din experiență știm 
că numai cel care știe să-și recunoască 
greșelile și cere scuze, primește iertarea 
și înțelegerea celorlalți.

Dacă ascultăm în tăcere glasul 
conștiinței avem posibilitatea să 
recunoaștem că gândurile noastre sunt 
departe de gândurile lui Dumnezeu, 
cuvintele și faptele noastre sunt adesea 
lumești, adică contrare Evangheliei. 
De aceea, la începutul fiecărei Sfinte 
Liturghii, fiecare credincios mărturisește 

Continuând să explicăm 
Sfânta Liturghie, în această 
lună, în contextul riturilor 
de introducere, vom vorbi 
despre actul penitențial. În 
sobrietatea sa, el favorizează 
atitudinea cu care trebuie să 
ne dispunem pentru a celebra 
cu vrednicie Sfintele Taine, 
adică recunoscând în fața 
lui Dumnezeu și a fraților 
păcatele noastre, recunoscând 
că suntem păcătoși.
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lui Dumnezeu și fraților, „că a păcătuit 
prea mult, cu gândul, cuvântul, fapta și 
omisiunea”.

Trebuie să ne pare rău nu numai 
de răul pe care l-am făcut, dar și de 
binele pe care am fi putut să-l facem, 
dar am omis să-l facem. Adesea ne 
simțim buni pentru că – spunem noi – 
n-am făcut rău nimănui. În realitate, nu 
este suficient să nu-i faci rău aproapelui; 
trebuie să alegem să facem binele, 
profitând de ocaziile care ni se oferă 
pentru a da o bună mărturie că suntem 
discipoli ai lui Cristos.

„Mărturisesc lui Dumnezeu și 
vouă fraților” - este bine de subliniat că 
îi mărturisim atât lui Dumnezeu, cât și 
fraților, că suntem păcătoși; asta ne ajută 
să înțelegem dimensiunea păcatului care, 
în timp ce ne desparte de Dumnezeu, ne 
desparte și de frații noștri. Păcatul taie 
legătura cu Dumnezeu și taie legătura 
cu frații noștri, legătura în familie, în 
societate, în comunitate; păcatul taie 
mereu, separă, desparte, încă de la 
început. Să ne amintim doar istoria de la 
începutul Creației, cu Adam și Eva.

Cuvintele pe care le rostim cu gura 
sunt însoțite de gestul de a ne bate 
pieptul, recunoscând că am păcătuit chiar 
din vina mea, din prea mare vina mea, 
nu a altora. De multe ori se întâmplă, de 
frică sau de rușine, să arătăm cu degetul, 
pentru a-i acuza pe alții. Vedem cu mare 
ușurință greșelile altora și mai greu pe 
ale noastre. Ne costă să admitem că 
suntem vinovați, deși ne face bine să 
mărturisim asta cu sinceritate.

Un misionar povestește cum cineva 
a mers să se spovedească, dar a început 
să spună greșelile soțului, apoi pe ale 
soacrei, apoi pe ale vecinilor ș.a.m.d., ... 
„Doamnă, întreabă preotul, ați terminat? 
Până acum ați enumerat doar păcatele 
altor persoane; puteți începe să le spuneți 

și pe ale dumneavoastră!”.
În continuarea actului penitențial o 

implorăm pe „Sfânta Fecioară Maria, 
pe toți îngerii și sfinții și pe toți frații 
noștri” să se roage pentru noi la Domnul 
Dumnezeul nostru. Tocmai aici se vede 
comuniunea sfinților, adică mijlocirea 
acestor „prieteni și modele de viață” 
(Prefața de la Sărbătoarea Toți Sfinții), 
mijlocire care ne susține pe drumul spre 
comuniunea deplină cu Dumnezeu în 
Paradis, când păcatul va fi eliminat în 
mod definitiv.

Duminica, la Liturghia solemnă, 
actul penitențial se face sub formă 
de binecuvântare și stropire cu apă 
sfințită, în amintirea Botezului, care 
șterge toate păcatele.

Sfânta Scriptură ne oferă exemple 
luminoase de figuri „penitente” care, 
după ce au comis păcatul, găsesc curajul 
să se deschidă la harul care reînnoiește 
inima și se lasă convertite. Să ne 
gândim la regele David, care după păcat 
rostește cuvintele: „Ai milă de mine, 
Dumnezeule, după marea ta bunătate 
și după mulțimea îndurărilor tale șterge 
fărădelegea mea” (Psalmul 51, 3). Să ne 
gândim la fiul risipitor, care se întoarce la 
tatăl iertător; sau la vameșul care își bate 
pieptul spunând: „Dumnezeule, ai milă 
de mine, păcătosul!” (Luca 18, 13). Să 
ne gândim la Sfântul Petru, la Zaheu, la 
femeia samariteană. La actul penitențial 
ne dăm seama de slăbiciunile noastre, 
de fragilitatea lutului din care suntem 
făcuți, dar ne deschidem inima ca să 
invocăm milostivirea lui Dumnezeu 
care transformă și convertește. La 
începutul fiecărei Sfinte Liturghii, în 
momentul actului penitențial, dar și 
la fiecare spovadă ne dăm seama că 
Dumnezeu ne iubește și că nu obosește 
să ne ierte!

Pr. paroh Mihai Mărtinaș



Dumnezeu însuși vine la noi
În Brazilia, un preot care se ocupa cu strângerea „copiilor străzii” 

povesteşte ce i s-a întâmplat cu unul dintre aceştia în timpul unor sărbători 
de Crăciun. Cel mai bun dintre toţi, tocmai acela în care el îşi pusese cele 
mai mari speranţe, a fugit din căminul în care preotul îi primea, îi îngrijea şi-i 
forma pe aceşti sărmani. Preotul îşi dorea tare mult să afle de ce fugise. L-a 
căutat în lumea mizeră unde credea el că ar putea să se ascundă. În cele din 
urmă a dat de dânsul. Când îl întrebă de ce plecase, copilul răspunse:

- Voiam să văd dacă ţii cu adevărat la mine. Am vrut să verific dacă ai să 
vii să mă cauţi.

Dumnezeu a venit să ne caute. Aceasta este Întruparea, Crăciunul: 
„Fiul Omului a venit să caute şi să salveze ceea ce era pierdut” (Lc 19,10).

Sfânta Elisabeta, derutată de vizita Mariei, se întreabă: „De unde mie 
fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?” (Lc 1,43). 
Această derutare ar trebui să o simtă fiecare om în faţa Crăciunului. Cine 
sunt eu ca Dumnezeu însuşi să vină la mine, pentru mine?

Parafrazându-l pe Sfântul Ioan, putem spune: „Atât de mult l-a iubit 
Dumnezeu pe om, încât nu s-a oprit până când nu s-a făcut El însuşi om!”. 

În fața ieslei
Sfântul Augustin spunea că ieslea nu este doar locul unde s-a născut Isus, ci și 
prima catedră de unde ne-a învățat. Încă nu ştia să vorbească şi ne-a ţinut lecţii 
magistrale. Îngenuncheați în fața ieslei, putem învăța foarte multe!
Atunci când lucrurile nu-ţi ies aşa cum ţi-ar fi plăcut, priveşte ieslea!
Atunci când te împiedici de greutăţile vieţii, priveşte ieslea!
Atunci când simţi frigul indiferenţei celor din jurul tău, priveşte ieslea!
Atunci când ţi se pare că toate uşile ţi se închid, priveşte ieslea!
Atunci când te crezi singur şi părăsit, priveşte ieslea!
Priveşte ieslea şi gândeşte-te că acolo se află Dumnezeu Fiul, Mama lui 
Dumnezeu şi „bărbatul drept”, care i-a purtat de grijă lui Isus. Ei pot fi 
modelul și sprijinul tău!

MERINDE PENTRU DRUM



 ANUNȚURI

• Sâmbătă, 8 decembrie, în Solemnitatea Neprihănita               
Zămislire, în Catedrala Sfântul Iosif, în cadrul Sfintei Liturghii 
solemne de la ora 10:30, Octavian Constantin Enache, fiu al co-
munităţii noastre, va primi Ordinul sacru al diaconatului. Să-l 
însoţim cu rugăciunea noastră pe el și pe ceilalți seminariști care 
vor fi consacrați diaconi!

• Pe 9 decembrie, în a doua duminică 
din Advent, în comunitatea noastră se va 
desfăşura inițiativa Pomul generozității, 
prin care suntem îndemnați să ne mani-
festăm credința și prin fapte de ajutorare 
a aproapelui.

• Sâmbătă, 15 decembrie, între        
orele 14:00-16:00, la Catedrala Sf. Iosif 
va avea loc cea de-a XXI-a ediție a Con-
certului de Colinde CHRISTUS NATUS 
EST, susţinut de coruri de tineret din pa-
rohiile Arhidiecezei. Corul parohiei va 
reprezenta Comunitatea noastră la acest 
eveniment.

Sfânta Liturghie solemnă din 
Noaptea de Crăciun va fi celebrată

 luni, 24 decembrie, la ora 20:00
• În Seara de Ajun, înainte de Sfânta Liturghie solemnă, începând cu ora 19:00, 

Corul parohiei va susține un Concert de colinde.

• Marţi, 25 decembrie, în Ziua de 
Crăciun, Sfintele Liturghii vor fi celebrate 
la orele 9:00; 11:00; 18:00. După Sfânta 
Liturghie de la ora 9:00, tinerii şi copiii 
vor prezenta sceneta de Crăciun.


