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Cel mai semnificativ element al vieții în sfințenie este gândul la Dumnezeu 
și săvârșirea faptelor care îl așază pe om în slujba lui Dumnezeu. Zidită de 
Dumnezeu spre desăvârșire, lumea are un început într-o Cauză necauzată 1, iar 
ținta acesteia este îndumnezeirea și contemplarea fără formă a chipului 
Creatorului, asemenea lui Moise care ajunge în întunericul mai presus de 
lumină a lui Dumnezeu: „Și aflându-se în aceasta, pe cât era cu putință firii 
omenești să se învrednicească de ea, primește, ca pe o cunună vrednică de 
acea fericită urcare, cunoștința care depășește (circumscrie) începutul (deve-
nirea) timpului și al firii, făcându-și chip și pildă a virtuților pe Dumnezeu 
însuși.” 2 Pentru a ajunge la această stare, încă din viața pământească, omul 
poartă o serie de lupte spirituale cu patimile și cu poftele, biruința reflectându-
se din răstignirea duhovnicească (Galateni 5,24).

Ieșirea din rutina cauzată de păcat și de neorânduială se poate realiza prin 
Taina Mărturisirii, pe care a întemeiat-o Însuși Hristos și a dat putere prin 
Taina Preoției, episcopilor și preoților de a săvârși în continuare această lucrare. 

Păcatul este o cauză a bolii, care îl rupe pe om de comuniunea cu Hristos 
și îl ține departe de adevăr, într-o stare întunecată. De aici înțelegem că există 
două modalități de percepere a termenului de întuneric și a rezultatului acestuia. 
În greaca veche, cuvântul σκοτία, ας 3, desemnează noțiunea de întuneric sau 
obscuritate. Chiar la zidirea lumii se vorbește despre întunericul specific lumii 
nefinalizate. Se poate extinde discuția la ideea de necunoaștere sau cunoaștere 
nedeplină. În actul păcatului, cel care îl săvârșește trăiește în întuneric. Mintea 
aflată în întuneric nu poate să cuprindă lumina lui Dumnezeu. De aici observăm 
că în Botez primim haina luminoasă, de la Dumnezeu, Cel Care Se îmbracă 
cu lumina ca și cu o haină (Psalmul 103,2). Această lumină devine întuneric 

1  Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, XIII, 4, trad., introd. și note de Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Paideia, București, 1996, p. 33-34.

2  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 15, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, 
p. 174-175.

3  Anatole Bailly, Dictionaire grec-francais, Editura Hachette, Paris, 2000, p  1765.
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supraluminos 4, potrivit mărturiilor făcute de Sfinții Dionisie Areopagitul și 
Grigorie de Nyssa 5.

Omul trupesc despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel nu cugetă nicicând 
la cele duhovnicești, căci acestea se cugetă duhovnicește (I Corinteni 2). Din 
motivul acesta, în Vechiul Testament, Dumnezeu trimite potopul peste pământ, 
deoarece oamenii erau numai trupuri (Facere 6,3). Înțelegem de ce aceasta este 
o problemă pentru omul contemporan, care de cele mai multe ori ignoră sănătatea 
duhovnicească și calea de cunoaștere a realităților dumnezeiești. Păcatul este 
cauza bolilor spirituale, așa cum pentru trup, neglijența față de igienă și lipsa 
cumpătării provoacă bolile în cea mai mare parte. Finalitatea sau apogeul bolii 
este moartea, pentru că plata păcatului este moartea (Romani 6, 23). 

Intervențiile specialiștilor în cazurile medicale, pot înlătura bolile și chiar 
moartea, pentru o perioadă de timp. Astfel se întâmplă și în cazul duhovnicului, 
care în scaunul de spovedanie, procedează asemenea unui doctor 6, pune dia-
gnostice bolilor de tot felul, spre vindecare, nu pentru pedeapsă 7 sau ispășire, 
așa cum greșit înțeleg unii credincioși. 

Rămâne prezentă o problematică, în modalitatea de percepere a Tainei 
Spovedaniei, în contextul lumii contemporane, care ignoră sănătatea duhov-
nicească, relativizând sensul vieții în cadrul aspectului său material.

În cele ce urmează, aș vrea să analizez pe scurt, câteva aspecte ale Tainei 
Spovedaniei și efectele acesteia în viața creștinului. Mărturisirea păcatelor 
fiind prin excelență un act prin care credinciosul depășește situația izolării și 
a lipsei comuniunii și comunicării cu Dumnezeu și în același timp cu aproapele.

Dezintegrarea umanului prin neascultarea de Dumnezeu și 
suficiența de sine

A face voia lui Dumnezeu, presupune cunoașterea lui, așa cum mărturisește 
Însuși Hristos: Și aceasta este viața veșnică să Te cunoască pe Tine singurul 
Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis (Ioan 3,14). 
Cunoașterea aceasta este posibilă pentru om, ca ființă rațională și creată în 
chip special de Dumnezeu, pe baza elementului cheie din cadrul dialogului: 
chipul nemuritor al lui Dumnezeu. 8 Prin neascultare, omul se îndepărtează de 
Dumnezeu și devine muritor. Hristos, prin coborârea Sa tainică începe să repare 
chipul alterat al ființei degradate. Omul a primit o destinație bine stabilită prin 

4  Sfântul Dionisie Areopagitul, Teologia Mistică, cap. II, p. 248.
5  Sfântul Grigorie De Nyssa, Viața lui Moise, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 29, 

trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae și Pr. Ioan Buga, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982, p. 35.

6  Vezi canonul 102 Trulan, Canoanele Bisericii Ortodoxe, p. 178-179.
7  PF. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Îndemnuri și rugăciuni pentru Spovedanie 

și Împărtășanie, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2014, p. 23.
8  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I, Editura Cristal, 

București, 1995, p. 16.
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creație, însă a făcut-o diferită sau i-a adăugat o cale anevoioasă, până la 
concretizare. 

În mintea umană, Dumnezeu a sădit la creație capacitatea de a cunoaște voința 
divină, de a recunoaște glasul lui Dumnezeu. Prin această realitate se evidențiază 
calitatea lui Dumnezeu de Subiect deschis spre alte subiecte raționale, pentru a 
realiza aducerea celor din urmă la asemănarea cu Sine. Într-o formă total diferită 
se prezintă capacitatea de discernere a omului înainte de cădere de cea de după. 
„Pe toate treptele sale, și viețuirea și cunoașterea persoanei umane de dinaintea 
căderii în păcat sunt desăvârșite, curate, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.” 9 
După cădere, omul se plasează într-o stare de dezintegrare sau orientare spre 
cele ale trupului, aproape deținând o altă fire, neputință semnalată de către Sfântul 
Macarie Egipteanul, care observă și posibilitatea de vindecare: „Pentru că pe tot 
omul – trup și suflet – l-a suportat și l-a întinat cel viclean; pe omul cel de demult 
l-a îmbrăcat cu un altul, cu un om vechi, întinat și necurat, dușman al lui 
Dumnezeu și nesupus legilor Lui. (L-a îmbrăcat) cu păcatul, pentru ca omul să 
nu mai vadă precum se cuvine, ci să vadă și să audă rău; să aibă picioare grabnice 
spre a face rău; mâini care să lucreze nelegiuirea, și inimă care să cugete la cele 
viclene. Să rugăm, deci si noi pe Dumnezeu să ne dezbrace de omul cel vechi, 
pentru că numai El poate să îndepărteze păcatul de la noi.” 10

Natura umană a fost creată bună de Dumnezeu (Facere 1,31), însă prin 
cădere ea are nevoie de ridicare în dialogul întrerupt de păcat și de consecințele 
acestuia. Cel mai important exemplu în această direcție este cel dat de rânduiala 
Sfântului Botez, prin care omul se dezbracă de starea cea veche. Rămâne însă 
și după Botez în firea umană posibilitatea de a păcătui: „Trebuie să precizăm 
însă că pentru noi natura e bună, dar ca operă lui Dumnezeu restabilită prin 
Iisus Hristos. Bună în înțeles ortodox e natura purificată prin botez și readusă 
în stare paradisiacă. Dar că în această natură a rămas posibilitatea de a păcătui, 
o dovedește, în afară de doctrină, realitatea istorică a ascezei, care e un 
așezământ eminamente răsăritean.” 11 Pocăința pentru păcate, săvârșită printr-o 
asceză, îl conduce pe om în depășirea situației de dezintegrare și degradare. 

Ființa umană are tendința, după cum a mărturisit Sfântul Macarie, de a se folosi 
greșit de darurile primite de la Dumnezeu, pentru a căuta libertatea haotică limitată 
în mintea umană, care îl scoate pe om din dialogul cu Creatorul său. În sensul 
acesta, teologul reformat Emil Brunner, prezintă următoarea situație, într-una din 
operele sale: „Toți oamenii au câte două mâini și fiecare din ele prezintă o lucrare 

9  Sfântul Iustin Popovici, Calea cunoașterii lui Dumnezeu, Capete ascetice și despre cunoștință, 
trad. de monahia Domnica Țalea, Editura Egumenița, Galați, 2014, p. 33.

10  Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicești, II, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, 
vol. 34, trad. de Pr. Prof. Constantin Cornițescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1992, p. 94.

11  Nichifor Crainic, Sfințenia – Împlinirea Umanului, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 
Iași, 1993, p. 88.
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de artă mai măreață decât orice a creat inteligența umană. Însă oamenii sunt obsedați 
într-atât de mare măsură de realizările lor încât elogiază orice creație umană, o 
expun pretutindeni, dar totodată nu reușesc să discearnă înfăptuirile miraculoase 
ale lui Dumnezeu.” 12 De aici, înțelegem că omul contemporan ignoră necesitatea 
Spovedaniei, aleargă atunci când întâmpină diferite greutăți  spre unele modalități 
de tratare din afara Bisericii: terapie psihologică, de consiliere sau magică 13, lucruri 
ce accentuează superioritatea umană, ignorarea lui Dumnezeu și promovarea ideii 
despre absurditatea aflării unui leac în cadrul Bisericii.

Din motivele prezentate mai sus, reiese starea omului contemporan și nece-
sitatea în viața lui a Tainei Mărturisirii. Întreruperea dialogului cu Dumnezeu 
conduce la întunecarea minții și  întoarcerea la starea omului vechi, a omului 
rupt de dialogul cu Dumnezeu. Intervine imaginea insului singular, a omului 
preocupat de sine însuși, după cum am amintit mai sus. Omul care păcătuiește 
se autolimitează, își trasează o linie de demarcare între el și Dumnezeu, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, între el și aproapele.

Pentru ca omul dezintegrat să-și dobândească starea pierdută, este nevoie 
de pocăință, de smerenie, de paza gândurilor și de toate armele luminii (Efeseni 
6,12-18). În legătură cu tendința omului de a se limita și de a se îndrepta spre 
moartea spirituală, apare necesitatea mărturisirii păcatelor și a hotărârii de a 
nu mai cădea în faptele de ocară. Părintele Dumitru Stăniloae vede în Taina 
Mărturisirii o necesitate pentru omul care nu a rămas în starea baptismală: 
„Taina Pocăinței se săvârșește cu un om care a dovedit că nu a conlucrat cu 
harul Botezului, ceea ce îl face mai vinovat și dă dovadă că în el s-a produs o 
boală, sau o slăbiciune, care îl poate duce și după această Taină la noi căderi.” 14 

Sfântul Grigorie Sinaitul vorbește despre săvârșirea faptelor de ocară ca fiind 
lucrări amăgitoare, care aduc bucurii efemere, batjocoritoare ale firii umane, 
fără conștiința despărțirii de harul lui Dumnezeu a celor ce le săvârșesc: „Lucrarea 
amăgirii este aprinderea păcatului, care încălzește sufletul cu voluptatea și trezește 
cu furie în mișcarea trupului pofta spre împreunare a trupurilor. Ea este lipsită 
de orice calitate bună și de orice rânduială, după Sfântul Diadoch, aducând o 
bucurie dobitocească, părere de sine, tulburare, veselie josnică nesăturată, sporind 
pofta spre plăcere. Ea caută materia pentru arderea plăcerilor având pântecele 
nesăturat împreună-lucrător.” 15 Tâlcuind înțelesul acestor cuvinte ale Sfântului 
Grigorie, părintele Stăniloae vorbește despre faptul că păcatul prin săvârșirea 

12  Emil Brunner, Temeiurile credinței creștine, trad. de Ovidiu Cristian Nedu, Editura Herald, 
București, 2009, p. 56.

13  Inclusiv consultarea zodiacului, care se oferă publicului prin toate modalitățile de promovare 
media.

14  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1978, p. 128.

15  Sfântul Grigorie Sinaitul, Alte capete ale aceluiași, „Filocalia Românească”, vol. VII, trad., 
introd. și note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1977, p. 165.
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lui produce o căldură falsă, specifică diavolului care a pierdut căldura primordială 
de la Dumnezeu, încercând să o substituie prin înșelare, atât în sine, cât și în cei 
care răspund ispitei. 16 Păcatul accentuat produce patima ce rezultă moartea 
duhovnicească, aceasta poate fi numită ca multiplicare haotică a faptelor, în a 
căror finalitate omul se plasează în afara lui Dumnezeu. 

Ispita diavolului se îndreaptă spre voința umană, odată cu căderea în păcat. 
Diavolul nu știe ce se va întâmpla, dacă persoana umană va răspunde sau nu 
tentațiilor, dar scopul lui este să rupă legătura dintre om și Dumnezeu, despre 
care unii Părinți au arătat că este principala treaptă a căderii: lipsa cunoașterii. 
Necunoașterea sau neștiința este efectul lenevirii, păcat integrat de Sfântul 
Ioan Damaschin între păcatele sufletești: „Patimi sufletești sunt acestea 17: uita-
rea, nepăsarea și neștiința.” 18 

Există păcate săvârșite cu sau fără voie, după cum mărturisim în rânduiala 
Mărturisirii și în alte slujbe din cadrul cultului divin. Referindu-se la păcatele 
fără de voie, Clement Alexandrinul spune: „Mi se pare că foarte bine spune 
Pedagogul prin Moise: Dacă va muri cineva lângă el de moarte năprasnică, 
îndată i s-a pângărit capul lui care, a fost sfințit; acela să-și radă capul. Prin 
moarte năprasnică este arătat păcatul fără de voie; iar prin pângărire este 
arătată murdărirea sufletului.” 19

Din cele prezentate până acum, înțelegem că omul care se pare că ar fi 
integrat în societate, cu tot ce îi poate oferi viața biologică, de la sănătate la 
poziția socială, din punct de vedere spiritual, fără a avea legătură cu Biserica 
și fără să-și mărturisească păcatele, el este un bolnav care se ignoră.

Necesitatea Tainei Spovedaniei și  legătura cu duhovnicul
Taina Spovedaniei este modalitatea prin care o persoană primește iertarea 

păcatelor de la Hristos prin duhovnicul care dă mărturie despre el în fața lui 
Dumnezeu. Părintele Stăniloae vorbește despre Mărturisire ca despre cea mai 
profundă Taină a dialogului, atât pentru că în ea se află două persoane într-un 
dialog personal, cât și pentru că între interlocutori se realizează o legătură 
specială: „E un nou motiv pentru care Taina aceasta e Taina unei comuniuni 

16  Pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, nota 233 la Sfântul Grigorie Sinaitul, Alte capete ale aceluiași, 
„Filocalia Românească”, vol. VII, p. 166-167.

17  Acestea sunt de cele mai multe ori folosite în replicile omului contemporan, care deși aparent 
este o persoană integrată în societate, ignoră raportul cu Dumnezeu și cu semenii, prin cuvinte ca: „am 
uitat… că trebuia să ajut un sărac”, etc. (cu referire la uitare). „nu îmi pasă de problema vecinului…”, 
nu mă interesează de boala lui colegului”, etc. (cu referire la nepăsare). „nu am știut că nu trebuie să 
fac astfel: să merg la biserică, să mă spovedesc, să îmi ajut aproapele, etc. (cu referire la neștiință).

18  Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt minunat, în „Filocalia Românească”, vol. IV, trad., introd. 
și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2004, p. 169.

19  Clement Alexandrinul, Pedagogul, în col „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 4, trad., introd. 
și note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 1982, p. 169.
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cum nu există alta: e Taina restabilirii comuniunii depline între un credincios 
și preotul ca organ văzut al lui Hristos și ca reprezentant al Bisericii. De aceea 
e Taina readucerii penitentului în comuniune cu Hristos și cu Biserica, pregă-
tindu-l pentru comuniunea lui cu trupul lui Hristos. Nici un alt om nu poate 
împlini rolul de intermediar al comuniunii mai extinse cu alți oameni și cu 
Dumnezeu, decât preotul în Taina Mărturisirii.” 20 

 Mărturisirea sinceră a păcatelor în fața duhovnicului marchează legătura 
strânsă dintre cel care se mărturisește și Hristos. Dialogul dintre penitent și 
Hristos este reluat prin mărturisire. Această mărturisire este asociată de către 
Părinți cu părăsirea păcatului, cu înnoirea minții, care în tratatele de mistică 
poartă denumirea de μετάνοια 21. Importanța mărturisirii este astfel legată strâns 
de înnoirea minții, schimbarea vieții, încununată de împărtășirea cu Sfintele 
Taine. Legată strâns de credință, pocăința este rezultatul strădaniei umane 
ajutată de harul divin. Sfântul Iustin Popovici observă realitatea trăirii în 
credință prin pocăință ca o ordonare a valorilor, o schimbare profundă a uma-
nului. „Astfel, prin credință se realizează transfigurarea minții, trecerea minții 
într-o altă atmosferă, în realitatea dumnezeiască, trecerea de la păcat la 
negreșelnicie.” 22

Omul nu se poate ridica la această stare prin propriile puteri. Însă i se cere 
exercițiul care mai târziu s-a numit asceză, în vederea întăririi credinței și a 
sporirii în virtuți. Din partea omului se cere stăruința în înfrânare, de aceea 
Sfântul Macarie Egipteanul spune că: „arma cea mai puternică a atletului și 
luptătorului aceasta este: să intre în inima sa, să lupte împotriva lui satan, să 
se urască pe sine și să se lepede de sufletul său (cel păcătos), să se mânie 
împotriva sa și să se dojenească, să se împotrivească poftelor celor dinăuntru, 
să se opună gândurilor (celor rele; într-un cuvânt) să se lupte cu sine însuși.” 23 
Importanța Spovedaniei sincere se observă din efectele pe care le produce în 
cel care s-a lepădat de starea în păcat și încearcă prin exercițiul menționat mai 
sus, să bineplacă lui Dumnezeu, nu sieși. 

Spovedania cât mai deasă oferă omului calitatea dinamismului ce îl menține 
în iubirea veșnică a lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Iustin Popovici, observă 
următoarea schimbare care se produce în cel ce își înnoiește mintea și se 
împodobește cu virtuțile: „Asemănarea după Dumnezeu, asemănarea după 
chipul lui Hristos se restabilește prin participarea personală a omului la Persoana 
vie a lui Dumnezeu-om: sufletul se reintegrează prin unirea cu sufletul lui 
Hristos, mintea prin unire cu Mintea lui Hristos, voința prin unire cu voința 
lui Hristos, conștiința prin unire cu conștiința lui Hristos. Unindu-se cu 
conștiința lui Hristos, conștiința de sine a omului se curățește deplin de păcate, 

20  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 130.
21  Anatole Bailly, op. cit., p. 1263.
22  Sfântul Iustin Popovici, op. cit., p. 112.
23  Sfântul Macarie Egipteanul, op. cit., p. 208.
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își află natura, își află originea, sensul său în conștiința lui Hristos, și toată 
lucrarea sa gnoseologică își află izvorul în conștiința de sine ce împlinește 
legea lui Hristos.” 24

Această transfigurare pe care o suportă prin pocăință ființa umană se rea-
lizează cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul duhovnicului care îl ajută pe 
cel care își mărturisește păcatele să se orienteze spre realitățile veșnice și să 
se raporteze mereu la aceste realități în toate actele sale.

Pocăința nu trebuie să devină o rutină, în sensul că putem să ne întoarcem 
după mărturisirea păcatelor, din nou la săvârșirea lor. Părinții Bisericii au văzut 
distincția ce există între un păcătos care se pocăiește și un credincios care încă 
nu a căzut în păcat. Rămân acele răni ale păcatului, care deși se vindecă, 
semnele totuși rămân. „Sfântul Vasile cel Mare spune că pocăința poate să 
ierte păcatul unui bărbat sau al unei femei, dar nu va putea face ca fecioara 
care a căzut să fie ca și cum n-ar fi căzut sau ar fi rămas fecioară.” 25 În același 
sens, Clement Alexandrinul vorbește despre pocăință ca vindecare și recomandă 
omului să nu păcătuiască pe cât îi stă în putință: „Bine este să nu păcătuiești; 
dar la fel de bine este ca cel care păcătuiește să se pocăiască; după cum este 
foarte bine să fii totdeauna sănătos, dar este bine și să scapi de boală.” 26 

Deși bolnavul care se vindecă pare că este asemănător în funcțiile organelor 
vitale cu cei din jurul lui, totuși pentru a-și menține sănătatea trebuie să urmeze 
un tratament sau după caz un anumit regim. 27 Astfel observă Părinții Bisericii 
că se întâmplă și cu sufletul, care păstrează rănile păcatului și prin pocăința 
sinceră, manifestată înainte de Mărturisire și hotărârea de a nu mai cădea în 
greșelile comise, îl conduc pe om la starea de sănătate duhovnicească. Irénée 
Hausherr menționează legătura etimologică și cele două sensuri ale cuvintelor 
sănătate și mântuire, prezentă în limba italiană în expresia la salute, căci 
„mântuirea (soteria) înseamnă integritatea sănătății”. 28

Necesitatea pocăinței ca purificare a sufletului de toate răutățile și restabilire 
a comuniunii dintre om și Dumnezeu este descrisă de Sfântul Isaac Sirul ca 
realitate cerească, stăpânire a sufletului sau stare de împărat peste patimi: „Căci 
curăția și sănătatea sufletului sunt împărăția sufletului. Și care este împărăția 
sufletului? Precum cel bolnav nu zice tatălui său: Fă-mă împărat, ci se îngrijește 
întâi de boala lui, și după însănătoșirea deplină primește împărăția de la tatăl 
său, așa și păcătosul, și cel ce se pocăiește primește întâi sănătatea sufletului 

24  Sfântul Iustin Popovici, op. cit., p. 175.
25  Irénée Hausherr, Plânsul și străpungerea inimii la Părinții răsăriteni, trad. de Mihai 

Vladimirescu, Editura Deisis, Sibiu, 2009, p. 40.
26  Clement Alexandrinul, op. cit., I, 81,3, p. 213.
27  Dr. Robert S. Porter, Prefață la Manualul Merck, trad. de Bianca-Marina Vasilescu, Editura 

ALL, București, 2012, p. V. 
28  Irénée Hausherr, op. cit., p. 43.
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său și după aceea intră cu tatăl în țara firii curate și împărățește întru slavă cu 
tatăl său.” 29

Din argumentele Părinților citați mai sus, reiese necesitatea și importanța 
pe care o are mărturisirea păcatelor și pocăința pe care trebuie să o facă omul 
pentru a-și recăpăta sănătatea și să poată intra din nou în legătură cu Dumnezeu 
prin dialogul desăvârșit întreținut de rugăciune. 

În continuare aș vrea să subliniez și câteva aspecte ce prezintă importanța 
legăturii unei persoane cu părintele duhovnic, care în scaunul de spovedanie 
poate să pună un diagnostic asupra unui păcat și să-l ajute pe cel bolnav să-și 
recapete sănătatea.

Despre vătămarea pe care o produce fapta păcătoasă au vorbit majoritatea 
Părinților. Adevărul despre vindecarea prin mărturisirea păcatelor este evidențiat 
atât în viața monahilor, cât și în viața celor din lume. Avva Serapion prezintă 
în fața ucenicilor importanța mărturisirii gândurilor în fața duhovnicilor sub 
următoarea formă: „Nimic nu vatămă pe monahi și nu bucură pe draci mai 
tare ca ascunderea gândurilor de către Părinții cei duhovnicești.” 30 Rugăciunea, 
mărturisirea gândurilor și a păcatelor, precum și celelalte fapte bune, îi deschid 
omului accesul la mântuire, la acea sănătate despre care am vorbit mai sus. 

Rugăciunea este într-adevăr o modalitate de recunoaștere a stării păcătoase 
și aceasta, iar plecarea genunchilor închipuie căderea și ridicarea din păcat, 
precum și cererea iertării în chip stăruitor, lucru întărit de mărturia lui Teolipt 
al Filadelfiei: „Nu ocoli plecările genunchilor. Căci plecarea genunchilor închi-
puie căderea păcatului de la noi și prilejuiește mărturisirea lui.” 31

Toate aceste fapte folositoare, exprimate în special prin rugăciune, își pierd 
sensul dacă nu au o cale și o îndrumare de obârșie duhovnicească. Nimeni nu 
poate să-și mărturisească păcatele în gând pentru a fi iertate sau prin apelul la 
diferite practici moderne de psihoterapie și nici pe bază rațională: prin studiu, 
lecturarea tratatelor psihologice sau a scrierilor duhovnicești. Împotriva 
obținerii reluării dialogului autentic cu Dumnezeu prin propriile puteri, Sfântul 
Grigorie Sinaitul afirmă: „Căci tot cel ce se îndeletnicește cu rugăciunea, pe 
baza celor auzite sau învățate din cărți, se pierde, ca unul ce nu și-a găsit 
povățuitor.” 32 Înțelegem că este necesară prezența preotului duhovnic în 
acțiunea de mărturisire a păcatelor și a repunerii penitentului în starea de 
mădular viu al Bisericii, care beneficiază de tămăduirea bolilor spirituale.

29  Sfântul Isaac Sirul, Epistole, IV, „Către cuviosul Părinte Simeon făcătorul de minuni”, în 
„Filocalia Românească”, vol. X, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura 
Humanitas, București, 2008, p. 437-438.

30  Avva Serapion apud Sfântul Ioan Casian, Cuvânt plin de mult folos, în „Filocalia Românească”, 
vol. I, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2004, p. 132.

31  Teolipt Mitropolitul Filadlfiei, Despre ostenelile vieții călugărești, în „Filocalia Românească”, 
vol. VII, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1977, p. 63.

32  Sfântul Grigorie Sinaitul op. cit., p. 190.
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Vindecarea în cadrul spovedaniei și valoarea epitimiilor date de 
duhovnic

 Lucrurile sunt privite din unghiuri diferite în cadrul științelor moderne, 
față de mediul eclezial. Știința modernă recomandă terapia impusă de propriul 
eu, care de cele mai multe ori se dovedește în a eșua, nu doar că este venită 
doar din partea omului, fără intervenția lui Dumnezeu prin harul mântuitor, ci 
și că păcatele sau viciile sunt numite lucruri normale 33, firești și obișnuite, care 
dacă nu se manifestă în vreun fel în societate spre a o influența negativ, la 
suprafață, se încadrează în categoriile amintite anterior. 

În fața duhovnicului, mărturisirea păcatelor devine o formă de biruință a 
rușinii și o reactivare a dialogului cu Dumnezeu. Ființa umană se reîmprospătează 
și începe să-și organizeze viața după învățătura Mântuitorului. Părintele 
Stăniloae spune despre acest lucru că, „în mărturisire are loc o rușine culminantă 
pentru păcat și bărbăția care o biruiește. E bărbăția ostașului în toiul luptei, 
superioară celei dinainte de luptă. Duhovnicul ajută la amândouă. Numai așa 
mărturisirea e un eveniment duhovnicesc de adâncă zguduire și un început de 
viață nouă.” 34 

În ce privește îndreptarea din greșeli, aceasta se realizează în funcție de 
gravitatea lor, după cum se mărturisește în canoanele Sinoadelor Ecumenice, 
locale și ale Sfinților Părinți. Este asemănătoare calea vindecării spirituale sub 
diferite forme, cu cea a tratamentelor medicale. Unele boli ale trupului necesită 
intervenții speciale, uneori anevoioase și dificile, tot astfel și în cazul păcatelor 
care produc îmbolnăvirea sufletului, se aplică diferite epitimii spre îndreptare 
și vindecare. De aceea, spune Sfântul Isaac Sirul: „Unuia i se cuvine certarea 
cea mai mare și de la el se așteaptă o pocăință cu multă osteneală. Păcatul 
altuia este mai aproape de iertare.” 35

Gândul la moarte, recomandat de Părinți devine măsura vindecării din bolile 
provocate de păcat. Omul conștientizează că prin păcat se rupe de legătura cu 
Dumnezeu și își dă seama că nu mai trăiește în Dumnezeu, ci se îndreaptă spre 
moarte, astfel, „prin experiența conștientă a morții poate omul să atingă 
revelația vieții, posibilitatea de a învia cu Hristos. Astfel păcatul e sorgintea 
și condiția remușcării, a pocăinței. Acest cuvânt – metanoia – înseamnă pe 
grecește „schimbarea” și „preschimbarea inteligenței”, deci a întregii atitudini 

33  George Ionescu, Tratat de psihologie medicală și psihoterapie, Editura ”ASKLEPIOS”, 
București, 1995,  p. 131.

34  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, nota 112 la Cele 100 de capete ale lui Calist și Ignatie Xantopol, 
în „Filocalia Românească”, vol. VIII, trad., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, p. 73.

35   Sfantul  Isac Sirul , Cuvânt despre nevoință, în „Filocalia Românească”, vol. X, trad., introd. 
și note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2008, p.192.
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a omului, și nu numai a comportamentului său.” 36 Aici observăm ideea despre 
schimbarea vieții, înnoirea ființei și înlăturarea stării omului vechi. 

Efortul omului de a se ridica din neputință nu poate să rodească fără îndru-
marea duhovnicească, fără ascultarea de un părinte duhovnicesc, care îl poate 
ajuta în procesul acesta de înnoire. Aspectul acesta este anticipat încă din 
Vechiul Testament: Căci dacă unul cade, îl scoală tovarășul lui. Dar vai de 
cel singur care cade și nu este cel de-al doilea care să-l ridice (Ecclesiastul 
4,10), iar în Pilde avem următoarea afirmație: Unde lipsește cârmuirea, poporul 
cade; izbăvirea stă în mulțimea sfetnicilor (Pilde 11,14). Duhovnicul trebuie 
să cunoască în amănunt gravitatea faptelor săvârșite de penitent și să lucreze 
potrivit cu harul Preoției în a-l tămădui pe cel bolnav. Este nevoie de o dublă 
calitate a celor care sunt implicați în cadrul Tainei Mărturisirii, iscusința duhov-
nicului și sinceritatea penitentului, deoarece „fără ajutorul unui părinte duhov-
nicesc încercat și iscusit, care cunoaște drumul, pentru că l-a străbătut el însuși, 
și știe și primejdiile, omul nu poate ajunge la capătul doririlor.” 37 

Epitimiile pe care duhovnicul le dă în scaunul Spovedaniei au un rol vin-
decător, de îndreptare și pedagogic, de îndrumare. Părinții Bisericii au prezentat 
diferite situații în care un penitent se poate îndrepta, într-un interval numit 
vreme de pocăință. 38 Timpul acesta de îndreptare poate fi folosit în sens benefic 
de către penitent, lepădându-se de cele ale trupului, de păcate, de obișnuințele 
cele rele și de patimi. Din acest motiv, părintele Stăniloae pune de asemenea 
accentul pe calitatea duhovnicului de a fi iscusit. Preotul în scaunul Spovedaniei 
este ca un judecător și doctor pentru cel care își mărturisește păcatele spre 
îndreptare: „Dacă în ascultarea mărturisirii, el a exercitat rolul unui prieten 
înțelegător, amestecat cu acela al unui judecător și medic care apreciază natura 
și ponderea gravității celor care i se mărturisesc, acum el exercită mai ales 
rolul unui judecător dublat de al unui medic, care apreciază mijloacele potrivite 
să vindece slăbiciunile aflate. El e judecător nu ca să rostească sentințe, ci ca 
să aprecieze cu iubire pentru penitent și cu pricepere de medic sufletesc mij-
loacele potrivite pentru vindecarea lui. Lucrarea de judecător e o simplă lucrare 
de apreciere pusă în slujba celei de medic.” 39 Înțelegem de ce este necesară o 
cunoaștere deosebită a penitentului de către duhovnic, pentru ca vindecarea 
să fi eficientă. Chiar dacă păcatul este același, totuși persoanele care le săvârșesc 
sunt diferite, de aceea iscusința duhovnicului este necesară: „Un medic bun 
nu prescrie tuturor pacienților același medicament, chiar în cazul aceleiași 

36  Christos Yannaras, Libertatea Moralei, trad. de Mihai Cantuniari, Editura Anastasia, București, 
2002, p. 35.

37  Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, trad. de Marinela Bojin, Editura Sofia, 
București, 2001, p. 391.

38  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 136.
39  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 134.
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boli, dispoziția corporală și spirituală a fiecărui pacient determină felul 
terapiei.” 40

Dacă în cadrul psihoterapiei căile de vindecare au un caracter exterior și 
de cercetare, valabile doar în cadrul ședințelor, în cazul Spovedaniei se reali-
zează o legătură specială între penitent și duhovnic, respectiv între ucenic și 
părinte. Aceasta pentru că Spovedania nu este o activitate de instruire, ci o 
Taină a vindecării și o observare în amănunt a evoluției spirituale a celui care 
apelează la duhovnic. „Părintele duhovnicesc, așa după cum arată și numele, 
are rostul de a-l naște în duh pe ucenic, de a-l face să se nască de sus, de a-l 
ajuta să crească până la măsura bărbatului desăvârșit în Hristos, așa cum le 
spune Apostolul fiilor săi duhovnicești: O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși 
durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi! (Galateni 4,19). Rostul 
lui, deci, nu este unul speculativ, ci activ.” 41

O altă diferență ce există între vindecarea prin psihoterapeut și cea primită 
prin duhovnic este aceea a legăturii cu Hristos ce se realizează prin cel dea-al 
doilea, între Hristos și penitent. Dacă pentru exercitarea unei ședințe de psi-
hoterapie este necesară pregătirea intelectuală, în cazul Spovedaniei este nece-
sară și pregătirea duhovnicească pe lângă cea rațională. Nu poate o persoană 
care nu a primit darul Preoției și al duhovniciei să vindece pe un bolnav 
sufletește, deoarece numai în baza Tainei Preoției se prezintă validitatea 
Spovedaniei. Chiar și epitimiile ca mijloace de vindecare, nu pot fi date spre 
îndreptare în chip lucrător decât prin duhovnic: „Necesitatea preotului e pusă 
în evidență, în această fază, prin faptul că penitentul nu-și poate fixa el însuși 
mijloacele de tămăduire și nu i le poate da nici alt semen al său, cu suficientă 
autoritate, pentru a-l face să le împlinească. Ele trebuie să i se dea în numele 
Domnului, reprezentat de o persoană deosebită de el, care are autoritatea de 
a fi aleasă de Hristos și de a indica mijloacele corespunzătoare voii lui Hristos.” 42  
Părintele Stăniloae întărește adevărul despre mărturisirea în fața preotului 
duhovnic, care dă mărturie înaintea lui Hristos de ancorarea prin care penitentul 
cu sinceritate cere iertarea pentru greșelile comise. Păcatele nu se pot ierta 
doar prin propria persoană și nici nu se poate concretiza vindecarea fără con-
lucrarea noastră cu Hristos, după cum greșit constată protestanții. 43 Protestanții 
resping aspectul de Taină al Spovedaniei, reducând-o la o simplă mărturisire 
a păcatelor în cuget, lucrare ce nu se poate concretiza datorită limitei ființei 
umane. Părintele Stăniloae observă că, „greșelile sunt săvârșite nu numai față 
de oameni și iertarea nu se obține numai de la ei. Nici un om nu te poate elibera 

40  Grigorios Larentzakis, Biserica Ortodoxă. Trăire și credință, trad. de Pr. Prof. Univ. Dr. 
Nicolae Chifăr, Editura Andreiana, Sibiu, 2009, p. 108.

41  Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 391.
42  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 134-134.
43  Jean Calvin, Învățătura Religiei Creștine, vol. I, trad. de Daniel Tomuleț și Elena Jorj, Editura 

Cartea Creștină, Oradea, 2003, p. 778-783.
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deplin de conștiința vinei. De aceea, iertarea se cere și se obține prin preotul 
investit de Hristos cu un har deosebit, de trimis al Lui.” 44 Ca o întărire asupra 
celor spuse, putem să argumentăm că ascultarea față de duhovnic este tot una 
cu ascultarea față de Dumnezeu, de aceea în spațiul monahal se practică încă 
ascultarea de duhovnic nu doar în direcția spirituală, ci și în cele cotidiene, 
unde se cere binecuvântare de la cel mai mare pentru săvârșirea unui lucru. 
Sfântul Ignatie Teoforul întărește învățătura despre ascultare îndemnându-i pe 
locuitorii Smirnei să urmeze „pe episcop, după cum urmează Iisus Hristos pe 
Tatăl, iar pe preoți ca pe Apostoli.” 45 Mărturisirea care se face în fața duhovnicului 
ca înaintea lui Dumnezeu este susținută și de Sfântul Ioan Scărarul: „Nu socoti 
lucru nevrednic de tine a-ți face mărturisirea în chip smerit ca înaintea lui 
Dumnezeu, înaintea ajutătorului tău.” 46  Doar în aceste condiții, penitentul se 
va putea învrednici de iertare și de a fi reprimit în comuniunea cu Dumnezeu. 
Sfântul Ioan Scărarul observă că vindecarea de rănile păcatului este posibilă 
prin deschiderea sinceră în fața duhovnicului: „Cei ce vin în spital, să-și facă 
de la început cunoscute suferințele lor. Iar cei ce vin la ascultare, să arate 
smerenia ce li se cuvine. Celor dintâi, ușurarea suferințelor, iar celor de-al 
doilea, adausul conștiinței de sine lei de va arăta, mai mult decât oricare altul, 
ca un semn neînșelător al însănătoșirii lor.” 47

Legătura dintre Spovedanie și Euharistie
Spovedania este Taina premergătoare celei a Euharistiei. Curățirea sufle-

tească și trupească necesară celui care se apropie de Euharistie trebuie întărită 
prin Taina Mărturisirii. Plânsul pentru păcate este o mărturie a părerii de rău, 
unită cu hotărârea de a nu mai greși, încununată de Trupul și Sângele Domnului. 

Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola I-a către Corinteni despre 
curățirea și pregătirea creștinilor pentru împărtășire (I Corinteni 11). Se con-
sideră o greșeală forate mare nepregătirea pentru Împărtășire, Apostolul 
vorbește despre osânda ce și-o atrage cel nepăsător față de Sfintele Taine. 
Sfântul Nicodim Aghioritul observă problema lipsei de pregătire pentru 
Împărtășire în felul următor: „Acestea le gândim despre înfricoșătoarea 
Cuminecătură. Iar cel ce zice că pentru ea nu este necesară pregătirea  și o 
curățire puternică prin pocăință și mărturisire, să fie anatema.” 48

44  Pr. Pprof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I, p. 205.
45  Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola către Smirneni, VIII, 1, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, 

vol. 1, trad., note și indicei de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, p. 184.

46  Sfântul Ioan Scărarul, Scara, în „Filocalia Românească”, vol. IX, trad., introd. și note de Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1980, p. 111.

47  Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 114.
48  Sfântul Nicodim Aghioritul, Mărturisirea „colivarilor”, 1, în „Împărtășirea continuă cu 

Sfintele Taine”, trad. de Diac. Ioan I. Ică Jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006, p. 323.
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Canonul de rugăciune dinaintea împărtășirii este o prelungire a practicii 
impuse de Taina Mărturisirii, cel care se apropie de Cuminecătură, încă se 
consideră nevrednic de aceasta: „Știu, Doamne, că întru nevrednicie mă 
împărtășesc cu preacuratul Tău Trup și cu scumpul Tău Sânge, și vinovat sunt, 
și osândă mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama, precum se 
cuvine, de Trupul și Sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu.” 49

Din motivele amintite mai sus, Părinții Bisericii recomandă starea de 
pocăință continuă. Și înainte de împărtășire, omul este conștient de faptele 
săvârșite în afara poruncii lui Dumnezeu și cere milă și îngăduință pentru a 
putea să se unească euharistic cu Hristos. În același sens, Sfântul Simeon Noul 
Teolog, amintește cuvintele învățătorului său, ale Sfântului Simeon Studitul: 
„Frate, fără lacrimi să nu te cuminici vreodată!” 50 Chiar dacă penitentul primește 
iertare de păcate prin Pocăință, totuși apare acea sensibilizare a sa în fața lui 
Hristos Cel Atotcurat, recunoscându-și încă nevrednicia, după cum ne indică 
părintele Stăniloae: „De aceea, chiar dacă am primit iertarea de păcate în Taina 
Pocăinței, înainte de Împărtășanie, trăim, o dată cu micimea noastră ontologică, 
și neputința de a fi cu totul curați, de a scăpa de tocirea noastră egoistă, prin 
noi înșine, fără starea de jertfă ce ne-o imprimă Hristos.” 51 

Epitimiile am văzut că au caracterul de îndreptare a păcătosului și pregătire 
a lui pentru Euharistie. Pregătirea celui care se căiește  pentru împărtășire este 
încununarea luptei sale, poate să înainteze pe scara virtuților până la unirea 
cu Dumnezeu. Sfințirea care decurge din unirea cu Hristos prin Euharistie este 
caracteristica ce anticipează desăvârșirea credinciosului. „Iar dumnezeiescul 
Macarie zice: „Precum vinul se amestecă în toate mădularele celui ce bea și 
se preface în el și el în vin, așa cel ce bea Sângele lui Hristos, se adapă cu 
Duhul dumnezeiesc și acesta se amestecă în suflet în chip desăvârșit și sufletul 
în el. Și astfel sfințit, sufletul se face vrednic de Domnul.” 52 

Euharistia se dă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci 53. Acestea sunt 
unele din cele mai profunde cuvinte, ce amintesc de păcatul lui Adam prezent 
în întreaga fire umană cu rănile adâncite de voința fiecăruia, dar cu posibilitatea 
de vindecare. Părinții Bisericii vorbesc despre posibilitatea îndumnezeirii, 
după ce omul se leapădă de cele materiale, manifestându-se în adevărata liber-
tate și spiritualizându-și trupul. Această lucrare se află în strânsă legătură cu 

49  LITURGHIER, „Rugăciunea a VI-a„ din Rânduiala Sfintei Împărtășiri, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013, p. 358.

50  Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheza a 4-a, în „Cateheze”, Scrieri II, trad., introd. și note 
de Diac. Ioan I. ICĂ Jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 25.

51  Pr. pr. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p. 559-560.

52  Calist și Ignatie Xanthopol, Cele 100 de capete, în „Filocalia Românească”, vol. VIII, trad., 
introd. și note de Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, p. 207.

53  Liturghier, p. 188.
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cea a împărtășirii, cu hrana cea adevărată, căci, „Euharistia ne vindecă, ne 
hrănește și ne întărește sufletul și trupul. Trebuie să Îl avem pe Dumnezeu ca 
hrană, pentru a realiza în mod liber îndumnezeirea.” 54 

Deși se iartă păcatele prin Spovedanie, totuși în practica terapeutică duhov-
nicească, împărtășirea poate fi amânată, în funcție de gravitatea păcatelor, 
lucru evidențiat în Ortodoxie: „Dar deși prin Taina aceasta se iartă toate păca-
tele, primirea la Sfânta Împărtășanie este amânată în cazul păcatelor grele, 
acolo unde nu se vede o căință pe măsura greutății lor și înainte ca penitentul 
să fi arătat prin fapte această căință și  să fi căutat să-și vindece slăbiciunile 
create de pe urma acestor păcate, care vor fi pricina repetării lor.” 55 Pregătirea 
este deci obligatorie pentru primirea Dumnezeieștii Împărtășanii. Datorită 
măreției acestei Taine, credinciosul trebuie să fie pregătit în profunzime pentru 
a se apropia de mântuire: „Dar pe cât este de mare și de înfricoșătoare și de 
minunată Taina, tot pe atâta trebuie să te apropii cu curăție, dacă vrei să te 
apropii de mântuire.” 56

Spovedania întărită de Euharistie îl pune pe om într-o structură duhovni-
cească, orientându-se spre metodele ce îl conduc la viața veșnică. Comuniunea 
omului cu Dumnezeu se obține prin curățire de răutăți, voința spre bine și 
cuminecarea cu Hristos.

 
Concluzii
Am încercat în acest studiu să analizez câteva adevăruri prezentate de 

Părinții Bisericii despre Taina Pocăinței și realitatea tămăduirii izvorâtă din 
aceasta.  

Păcatul rupe legătura dintre om și Dumnezeu, însă aceasta întâmplare nu 
este ireparabilă. Am observat că Biserica nu cunoaște nici un păcat care să nu 
poată fi iertat. Iertarea obținută prin Taina Pocăinței este rodul rugăciunii 
Bisericii din care face parte și penitentul, de aici se reflectă și caracterul eclezi-
ologic al Mărturisirii. 

Ruperea de Dumnezeu este rătăcirea care îl ține pe om în întuneric și în 
umbra morții. Nu întâmplător Părinții Bisericii au vorbit despre gândul la 
moarte, ca armă împotriva păcatului și a roadelor acestuia. Omul care nu se 
mai gândește la moarte se află în moarte, nu mai conștientizează starea în care 
se află. 

Pentru omul contemporan, uneori Taina Mărturisirii nu își află rostul. De 
multe ori persoanele care trăiesc în păcat, sub diferite chipuri, încearcă să-și 
justifice starea în care se află. Socotindu-le lucruri normale sau firești, păcatele 
devin forme de prezentare a libertății în cadrul unei națiuni. Biserica nu face 

54  Vladimir Lossky, Introducere în Teologia Ortodoxă, trad. de Lidia și Remus RUS, Editura 
Sofia, București, 2006, p. 100.

55  Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, p. 136.
56  Calist și Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 203.
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nici un compromis în direcția acceptării unor fapte ca lucruri firești, precum 
homosexualitatea sau incestul, traficul de organe și multe altele. 

Ieșirea din starea păcatului se face în Biserică, în special prin Taina 
Mărturisirii, care este premergătoare Tainei Euharistiei. Această lucrare a 
Bisericii se săvârșește prin legătura credincioșilor cu duhovnicul. Părintele 
duhovnicesc renaște pe cel care vine la el spre a se tămădui, adevăr întărit de 
toți Părinții Bisericii.

Biserica devine prin Sfintele Taine un spital duhovnicesc, în care omul 
primește vindecarea de la Dumnezeu prin harul mântuitor. Am întărit de ase-
menea, faptul că mântuirea este similară cu sănătatea, cu starea primordială. 
Cu adevărat Spovedania este Taina comuniunii omului cu Dumnezeu realizată 
prin duhovnic, iar epitimiile date în cadrul acesteia devin mijloace de fructi-
ficare a virtuților și modalități de evitare a păcatelor.

În strânsă legătură cu Sfânta Taină a Euharistiei, Mărturisirea păcatelor 
realizează în firea umană posibilitatea rodirii duhovnicești, care culminează 
cu intrarea în veșnica iubire a lui Dumnezeu. 
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