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În zilele noastre, parcă mai mult ca altă dată, se observă o îndepărtare a omu-
lui de Dumnezeu, de credință; se observă o indiferență, uneori o obrăznicie față 
de cele dumnezeiești. De fapt, cei mai mulți oameni care se înscriu în această 
categorie nu spun că nu cred, dimpotrivă, spun că ei cred, dar fiecare în legea lui, 
cum vrea, când vrea și cât vrea.

Cred că acest lucru se întâmplă pentru că Dumnezeu nu se manifestă în 
mod spectaculos, cu tunete și fulgere; pentru că oamenii nu-l văd pe Dum-
nezeu așa cum ar vrea ei să-l vadă, deși Dumnezeu este atât de prezent, după 
cum spunea Sfântul Augustin: „Tu erai în mine, dar eu nu eram în mine”. Cei mai 
mulți dintre oameni vor un dumnezeu care să fie la cheremul lor, așa cum și-l 
imaginează ei. La fel s-a întâmplat și cu cei din timpul vieții pământești a lui Isus: 
nu ești cum vrem noi, atunci te condamnăm; și l-au condamnat pentru că nu era 
Mesia pe care și-l imaginau ei. 

Se uită adesea cuvintele Evangheliei: „Pentru că m-ai văzut Toma, ai crezut! 
Fericiți sunt cei care cred fără să fi văzut”. Și totuși, de ce nu îl vede omul pe 
Dumnezeu? Pentru că omului îi lipsește ceva: „Fericiți cei curați cu inima, 
căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu”. 



Într-una din lucrările sale, Sfântul Teofil din Antiohia vorbea despre cau-
zele pentru care omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu. „Dacă spui: «Arată-
mi-l pe Dumnezeul tău»!, eu îți voi spune: «Arată-mi omul care este în tine 
și eu ți-l voi arăta pe Dumnezeul meu. Deci, arată-mi dacă ochii sufletului 
tău văd și urechile inimii tale aud!» Cei care văd cu ochii trupului, percep 
ceea ce se desfășoară în această viață pământească și deosebesc lucruri di-
ferite între ele: lumina și întunericul, albul și negrul, urâtul și frumosul, ar-
moniosul și haoticul. Același lucru se poate spune despre ceea ce revine ure-
chilor, și anume sunetele acute, grave și dulci. În același mod se comportă și 
urechile inimii și ochii sufletului în privința vederii lui Dumnezeu”.

Și continuă autorul „Dumnezeu este văzut de cei care îl pot vedea, adică 
de aceia care au ochii minții deschiși. Toți au ochi, dar unii îi au încețoșați și nu 
văd lumina soarelui. Totuși, datorită faptului că orbii nu văd, nu se poate spune 
că lumina soarelui nu strălucește. De aceea, pe bună dreptate ei își atribuie lor și 
ochilor lor întunericul propriu. Tu ai ochii sufletului încețoșați datorită păcatelor 
tale și datorită faptelor tale rele”.

Referindu-se la starea sufletească a omului care-l poate vedea pe Dumnezeu, 
Sfântul Teofil spune: „Ca o oglindă strălucitoare, așa de curat trebuie să fie 
sufletul omului. Însă atunci când oglinda se deteriorează, chipul omului nu mai 
poate fi văzut în ea. În același fel, atunci când păcatul a luat în stăpânire omul, 
acesta nu mai poate să-l vadă pe Dumnezeu”.

Știind că Dumnezeu ne iubește pe toți și vrea ca toți oamenii să-l 
cunoască, să-l iubească și să-l poată vedea pe El, autorul încheie într-o 
notă plină de speranță: „Dacă vrei, poți să fii vindecat. Încredințează-
te medicului și el îți va opera ochii sufletului tău și ai inimii tale. Cine 
este acest medic? Este Dumnezeu care, prin Cuvântul și Înțelepciunea 
sa (care este Cristos!), vindecă și dă viață. Dumnezeu, prin Cuvântul și 
Înțelepciunea sa, a creat toate lucrurile: prin Cuvântul Domnului au fost 
făcute cerurile și, prin suflarea gurii lui, toate oștirile sale. Cu Înțelepciunea, 
Dumnezeu a pus temeliile pământului, cu Înțelepciunea, a format cerurile. 
Datorită științei sale, se deschid abisurile și norii revarsă rouă. Omule, 
dacă înțelegi aceste lucruri și trăiești în curăție, sfințenie și dreptate, 
poți să-l vezi pe Dumnezeu. Însă, înainte de toate, să meargă înainte, 
în inima ta, credința și frica de Dumnezeu și atunci vei înțelege toate 
acestea”.

Și pentru că în curând vom trăi Solemnitatea Învierii, vă îndemn pe toți să 
vă apropiați de Sacramentul Spovezii. „Să nu ne fie frică de Spovadă!”, ne 
încuraja Papa Francisc și vă îndemn și eu. Poate că atunci când stăm la rând ca 
să ne spovedim, ne este greu, simţim povara răului făcut şi poate ne este rușine. 
Dar după Spovadă, ne simțim liberi, iertați, fericiți, cu sufletul curat. Și atunci, 
speranța apare în sufletul nostru gândindu-ne la cuvintele lui Isus: „Fericiți cei 
curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu”.

   Preot paroh Mihai Mărtinaş



O legendă povesteşte despre trei ucenici ai Satanei, care discutau despre pla-
nurile lor și despre ispitirea oamenilor. 

Primul spuse: „Îi voi învăţa pe oameni că nu există Dumnezeu”. Satana 
replică: „Cu această învăţătură nu vei reuși; cei mai mulţi oameni cred că există 
Dumnezeu. În inima lor există ceva care-i face să creadă în El. Această înclinaţie 
n-ai putea s-o îndepărtezi prea uşor”. 

Al doilea spuse: „Le voi spune oamenilor că nu există iad, că nu trebuie să se 
teamă de pedeapsa pentru păcatele lor”. Satana replică: „Cu greu vei putea să 
ispiteşti pe cineva în acest mod. Oamenii ştiu că există iadul şi că orice faptă rea 
atrage după sine o pedeapsă corespunzătoare”. 

Cel de-al treilea ucenic spuse: „Eu îi voi convinge pe oameni să amâne 
orice activitate şi să creadă că nu există vreun lucru care trebuie făcut imediat”.             
„Mergi la treabă, îi spuse Satana, vei avea succes. Vei înşela mii de oameni şi-i 
vei câştiga de partea noastră”. 

Lasă că mă rog când ies la pensie. Mâine îl voi ierta pe prietenul meu. Voi 
merge săptămâna viitoare să-mi vizitez părinții. Acum nu am dispoziție, mă spo-
vedesc la Paștele următor. De luni îmi voi lua în serios obligațiile de serviciu. Și 
dacă nu vom mai avea prilejul să săvârșim aceste fapte? 

Toate lucrurile îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub soare îşi are ceasul lui. 
Amânarea este lucrarea Celui Rău, care încearcă să ne câștige de partea sa.

MERINDE PENTRU DRUM
- Să mă spovedesc? De ce? Părinte, eu nu am păcate!
- Domnule, există două categorii de oameni care nu au păcate: cei care nu au 

ajuns la uzul raţiunii şi cei care l-au pierdut. Dumneavoastră din care categorie 
faceţi parte?

Marii sfinţi se cred păcătoşi, iar păcătoşii se cred sfinţi. Baremul sau ştacheta 
pe care şi-o fixează fiecare depinde de felul de om care este.

Spovada ne costă, pentru că acolo trebuie să vorbim rău despre noi înşine. 
Și nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva. Dar „este sărbătoare în Cer” atunci când, cu 
inima căită, reușim să îngenunchem la scaunul de spovadă. 



Programul religios al parohiei 
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până vineri, la orele: 7,00; 8.00; 18.00.
• sâmbăta, la orele: 8.00; 18.00.
• duminica, la orele: 9.00; 11.00; 18.00.
• În Sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii, la: 9.00; 11.00; 18.00.

 Sfântul Rozariu și Coronița milostivirii lui Dumnezeu:
• în fiecare seară, la 17.15
• duminica, la orele: 8.15; 10.15 și 17.15

Adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament:
• în fiecare joi, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, pentru o oră,
 rămânem în Adorație euharistică și în rugăciune pentru a ispăși și a repara
 ofensele aduse Preasfintei Inimi a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei.
• în fiecare primă vineri din lună și duminica, după Sfânta Liturghie
 de la ora 18.00.

Duminica Floriilor – 9 aprilie
La ora 14.00, procesiune de Florii de la Biserica Franceză Sacré Coeur la 

Catedrala Sfântul Iosif. La ora 15.00, în Catedrală, va avea loc o Sfântă Liturghie 
solemnă prezidată de Arhiepiscopul de Bucureşti, ÎPS Ioan Robu. 

Joia Sfântă – 13 aprilie
La ora 9.00, în Catedrala Sfântul Iosif va fi 

celebrată Sfânta Liturghie a Crismei. Prezidează ÎPS 
Ioan Robu înconjurat de toţi preoţii din Arhidieceză. 

La ora 18.00, în biserica noastră va fi celebrată 
Liturghia Cinei Domnului, care include şi ritul 
spălării picioarelor. Până la ora 24, va fi Adorație 
euharistică, pentru că, asemenea apostolilor în 
Grădina Măslinilor, vrem să rămânem alături de Isus. 

Vinerea Sfântă – 14 aprilie
La ora 15.00, ora morţii lui Isus, ne vom ruga 

Calea Sfintei Cruci. La ora 18.00 va avea loc ce-leb-
rarea Pătimirii Domnului, care este alcătuită din trei 
părţi: Liturgia cuvântului, Adorarea Sfintei Cruci şi 
Împărtăşirea credincioşilor. 

Sâmbăta Sfântă – 15 aprilie
Biserica meditează, în tăcere, la mormântul Domnului.

ANUNȚURI

SFÂNTA LITURGHIE SOLEMNĂ DIN NOAPTEA DE 
ÎNVIERE VA FI CELEBRATĂ LA ORA 20.00


