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Cursul II 

(Suport de curs) 

Sfintele Taine – temei al vieţii în Hristos 
 

 

Introducere 
 Structura cursului: 

- scurtă introducere în studiul Sfintelor Taine; 

- „Tainele în viaţa Bisericii“, cu un scurt istoric; 

- despre numărul Sfintelor Taine; 

- simbolismul liturgic; 

- relaţia dintre Sfintele Taine şi locul central al Euharistiei; 

- câteva probleme general valabile pentru Sfintele Taine şi, în final, o scurtă prezentare a 

fiecărei Taine, insistând mai mult asupra câtorva dintre ele, asupra câtorva probleme, 

pentru faptul că, în contextul în care vieţuim noi, astăzi, se impune o abordare mai 

serioasă a unor aspecte, nu doar în plan liturgic, ci și în pla pastoral – misionar. 

 În primul curs am vorbit despre Teologia Liturgică şi importanţa ei; făceam atunci 

distincţie între Liturgică şi Teologie Liturgică, ca discipline, şi spuneam cât de importantă este 

abordarea din perspectiva Teologiei Liturgice, pentru că ea merge la esenţă, la ceea ce se petrece, 

ceea ce se împlineşte în actul liturgic. Ea nu rămâne la forma exterioară, istorică, tipiconală, ci 

merge la esenţă. Sigur că toate aspectele legate de viaţa liturgică a Bisericii presupun o abordare 

din perspectiva Teologiei Liturgice, dar mai ales Sfintele Taine nu pot avea o abordare mai 

corectă, mai deplină, decât aceasta! Din acest motiv, am şi împrumutat de la Sfântul Nicolae 

Cabasila titlul pentru cursul acesta; l-am împrumutat din cea de a doua vestită lucrare a lui, 

anume din „Viaţa în Hristos“, unde vorbeşte despre Sfintele Taine, în special despre Botez, 

Mirungere, Euharistie.  

 Din toată literatura patristică înţelegem că scopul vieţii creştine este dobândirea harului 

Duhului Sfânt, desăvârşirea. Cu alte cuvinte, viaţa în Hristos! Primele scrieri din literatura 

bisericească se referă la acest aspect; literatura teologică dublează, dealtfel, mărturia apostolică 

despre Adevărul-Hristos, despre Lumina lui Hristos (sau Hristos, Lumina lumii) şi îndeamnă la 

alegerea vieţii, nu alta decât viaţa în Hristos. Din acest motiv apare aşa de des şi de pregnant 

această problemă în toată literatura creştină, mai ales cea a primelor secole; literatura creştină a 

primelor secole este o literatură apologetică, o literatură liturgică, pentru că înfăţişează viaţa 

creştinilor, prezentând cele două căi (calea vieţii şi calea morţii) şi, evident, martiriul, o altă 

dimensiune a vieţii primilor creştini. De aceea, generaţia Părinţilor Apostolici – Ignatie Teoforul, 

Irineu, Origen, – la care se adaugă scriitorii palestinieni, capadocieni şi antiohieni, tratează viaţa 

în Hristos, viaţa liturgică, pentru că viaţa creştinului şi Biserica însăşi suntviaţă liturgică şi 

Biserică liturgică. La scriitorii enumeraţi mai sus adăugăm pe Sfântul Dionisie Areopagitul, 

Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Simeon Noul Teolog. Amputea 

spune că toţi au făcut, în sensul cel mai propriu, Teologie Liturgică. Mai aproape de noi, îl 

menționăm pe Sfântul Nicolae Cabasila, cu „Viaţa în Hristos“, o sinteză a gândirii şi a teologiei 

patristice. El prezintă viaţa în Hristos ca pe un proces de naştere şi de creştere (sau desăvârşire) 

în Hristos, prin Sfintele Taine. Lucrarea Sfântului Nicolae Cabasila rămâne inegalabilă, de 

referinţă! Dealtfel, contemporan cu Sfântul Grigorie Palama şi cu Sfântul Grigorie Sinaitul, în 

acelaşi plan, în aceeaşi lucrare de renaştere isihastă, ca o mare pregătire pentru ceea ce avea să 

urmeze în secolul al XIV-lea, dezatrul căderii Constantinopolului.  
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 Sfântul Nicolae Cabasila, intrând, prin intermediul mamei lui, în cercul Irinei 

Paleologhina şi al Cuvioasei Tomaida, este influenţat de Sfântul Teolipt de Filadelfia, o mare 

personalitate a mişcării isihaste, şi ne va lăsa acest compendiu, această lucrare excepţională, 

„Viaţa în Hristos“. Tema centrală a acestei lucrări este unirea omului cu Iisus Hristos, prin 

Sfintele Taine.  

 Aş vrea să lămurim puţin ce sunt Sfintele Taine; mă voi desprinde de manualele de 

Liturgică şi voi încerca o altă abordare. Sfintele Taine nu sunt nici forme exterioare – care ar 

avea o influenţă magică asupra omului –, dar nici simboluri, ci sunt lucrări concrete! Taina este 

taina omului cu Dumnezeu, este taina Logosului Divin, Logosului Întrupat, Fiul lui Dumnezeu, 

este Biserica. Acestea sunt premisele lucrării Sfintelor Taine: omul teandric, întruparea 

Logosului, întruparea Fiului lui Dumnezeu, şi lucrarea în Trupul lui Hristos, Biserica. Scopul sau 

rolul Sfintelor Taine este realizarea unirii omului cu Dumnezeu. De aceea, ele presupun o dublă 

acţiune, o dublă lucrare: lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea omului. Sfântul Ioan Damaschin 

spune că omul este aşa departe de Dumnezeu, la o distanță infinită, prin natură, pentru că 

Dumnezeu este natură necreată, iar omul este natură creată. Dumnezeu este natură 

dumnezeiască, este etern; El este, iar omul există. Sfântul Ioan Damaschin spune că între om şi 

Dumnezeu este o prăpastie de netrecut, însă Dumnezeu a pus o punte peste prăpastie, şi anume 

harul dumnezeiesc, energiile divine necreate, pe care, într-un mod absolut genial, le-a prezentat 

într-o sinteză Sfântul Grigore Palama.  

 O problemă deosebit de importantă în ceea ce priveşte Sfintele Taine este numărul 

acestora; nu că ne-ar interesa numărul lor, ci în sensul că în timp s-a stabilit un număr al acestora, 

fapt care nu este deloc în duhul Bisericii. Cineva ar putea spune că problema aceasta nu este aşa 

de importantă, pentru că Biserica nu a fost preocupată de ea (lucru foarte adevărat), dar Biserica 

s-a confruntat cu o realitate istorică pe care nu putem să o neglijăm: la un moment dat, ”teologii” 

au numărat Sfintele Taine. Aş vrea să precizez şi de unde vine denumirea de „Taină“ – ea vine 

pe filieră rusească, Taina, care traduce cuvântul grecesc mistirion, iar in limba latină – mysterium 

sau sacramentum. S-a consacrat termenul de sacramentum. În Sfânta Scriptură, termenul se 

referă la altceva decât ceea ce înţelegem noi, astăzi, prin Tainele Bisericii, prin Sfintele Taine; se 

referă la Tainele lui Dumnezeu. În acest sens, putem enumera câteva locuri din Sfânta Scriptură: 

Înţelepciunea lui Solomon, Proorocia lui Daniel, Evanghelia după Marcu, Epistola întâi către 

Corinteni, Efeseni (cap. 5,versetele 30-32), în Epistola către Coloseni, iar exemplele pot 

continua. Deci, în Sfânta Scriptură, termenul acesta defineşte lucrarea lui Dumnezeu, care este 

tainică, necunoscută; acest termen, în Sfânta Scriptură, defineşte, de fapt, iconomia divină.  

 Sfântul Irineu de Lugdunum defineşte Tainele ca lucrări ale Sfântului Duh în 

Biserică;Leon cel Mare spune că tot ceea ce a fost implinit de Mântutorul Hristos a trecut acum 

în Taine; adică, practic, vedem în Taine lucrarea lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că 

Taină este însăşi Biserica şi lucrările ei cele mai importante, şi se referă doar la două dintre ele, 

la Botez şi la Euharistie. Aşadar, Biserica nu a fost preocupată de numărul Sfintelor Taine, 

pentru o lungă perioadă; de asemenea mult timp nu s-a făcut distincţie între Taină şi Ierurgie. Şi, 

dacă ar fi să ne referim la Părinţii Bisericii care au vorbit despre Sfintele Taine, de exemplu 

Sfântul Chiril al Ierusalimului vorbeşte mai ales despre Botez, despre naşterea în Hristos; 

Dionisie Areopagitul, în lucrarea „Despre viaţa bisericească“, face o prezentare mistagogică 

pentru şase Sfinte Taine, pe care le enumeră: Iluminare (de fapt, Botez şi Mirungere), Adunarea 

sau Comuniunea (Euharistia), Sfinţirea Mirului, Hirotonia, Tunderea în monahism şi Rânduiala 

săvârşită celor adormiţi; așadar, constatăm că între Taine enumeră tunderea în monahism şi 

înmormântarea! 
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 Mai târziu, în secolul al IX-lea, Sfântul Teodor Studitul prezintă aceeaşi listă, face aceeaşi 

prezentare, catalog, să spunem. În secolul al XII-lea, însă, Apusul romano-catolic, prin Petru 

Lombardul, vorbeşte despre şapte Taine: Botez, Confirmare (Mirungerea, la noi), Euharistia, 

Pocăinţa, Ultima ungere (extrema unctio- Sfântul Maslu), Preoţia şi Nunta. În Răsărit, întâlnim 

această listă în 1267, în mărturisirea de credinţă a Împăratului Mihail Paleologul, adresată Papei 

Clement al IV-lea, cu ocazia Sinodului unionist de la Lyon; Apusul va recunoaşte, mai târziu, că 

Împăratul doar a semnat această mărturisire, nu a   alcătuit-o el. Puţin mai târziu, până în 1270, 

monahul bizantin Iov alcătuieşte, într-o scrisoare, prima listă a Sfintelor Taine: Botezul, 

Mirungerea, primirea Trupului şi a Sângelui lui Hristos (adică, Euharistia), Pocăinţa, Nunta 

cinstită, schima monahală şi ungerea cu ulei. Deci, iată, se păstrează, în continuare, tunderea în 

monahism în rândul Tainelor, chiar după ce s-au alcătuit aceste liste. În secolul al XIV-lea, 

Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Nicolae Cabasila vorbesc despre Tainele Bisericii; în mod 

direct şi special, Sfântul Nicolae Cabasila, dar se referă mai ales la trei dintre ele: Botez, 

Mirungere şi Euharistie. Mai târziu, în secolul al XV-lea, Sfântul Simeon al Tesalonicului 

vorbeşte despre cele şapte Taine, însă alătură Pocăinţei şi tunderea în monahism. Mitropolitul 

Ioasaf al Efesului afirmă, în acelaşi secol, că, după părerea lui, Biserica nu are doar şapte Taine, 

ci mai multe. 

Putem concluziona, referitor la numărul Tainelor, că în Apus s-a stabilit schema celor 

şapte Taine, la sinoadele unioniste de la Lyon, Ferrara-Florenţa, şi în Conciliul Tridentin; în 

Răsărit, în secolul al XVII-lea, se stabileşte definitiv numărul Sfintelor Taine, în mărturisirile de 

credinţă ale Patriarhului Dositei al Ierusalimului şi a Mitropolitului Petru Movilă al Kievului. 

 Am ţinut să vorbim despre numărul Sfintelor Taine, pentru că aceasta poate să fie o 

problemă, în măsura în care rămânem tributari diferenţei pe care a făcut-o Teologia scolastică, 

între Taine şi Ierurgii, împrumutând-o şi noi. Aşa găsim în manualele noastre, când vorbim 

despre Taine – că se invocă harul Duhului Sfânt pentru persoane, pentru sfinţirea persoanelor, 

adică sfinţirea omului. Iar când vorbim despre Ierurgii, ne referim la lucrările sfinte în care 

invocăm harul sfinţitor pentru materie. Or, dacă am rămâne la acest nivel, am avea o problemă: 

atunci când invocăm Duhul Sfânt pentru sfinţirea Darurilor, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 

spunem „trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri ce sunt puse înainte“ – deci, 

şi peste om, şi peste materie. Teologia patristică nu a făcut niciodată această diferenţă 

 

Simbolismul liturgic 
 În continuare, doresc să abordez o altă problemă, care este şi mai delicată, şi anume 

simbolismul liturgic. Se vorbeşte mult despre simbolism, simbolismul slujirii liturgice, şi nu ne 

îndoim că slujirea este simbolică! Dar ce trebuie să înţelegem prin termenul „simbol“? Care este 

conţinutul lui concret? Răspunsul cel mai răspândit la această întrebare este „identificarea – şi 

aici îl citez pe Părintele Alexandru Schmemann – idenitificarea simbolului cu preînchipuirea pe 

care o reprezintă“. Adică, ritualul preînchipuie un anumit eveniment din trecut. Deci, el este 

deosebit de realitate. Unde avem de-a face cu realitatea, nu avem nevoie de simbol. Simbolul 

este acolo unde nu este realitate. Această tendinţă a intrat prin influenţa apuseană, care nu a 

înţeles sensul real şi concret al Tainelor lui Dumnezeu, pe de o parte din cauza teologiei 

scolastice, influenţată de filosofia lui Aristotel, pe de altă parte din cauza antagonismului 

spirit/materie. Materia nu poate participa la lucrarea de îndumnezeire, conform acestei filosofii; 

una din consecințele acestei gândiri este Deismul. Însă putem apela la teologia Sfântului Grigore 

de Nyssa, care spune că omul, prin înrudirea lui cu Dumnezeu, (prin suflet), şi înrudirea cu 

universul, (prin trup), duce nu numai trupul lui, ci şi întregul cosmos, spre desăvârşire, spre 
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înduhovnicire, spre împărtășirea cu harul lui Dumnezeu, spre îndumnezeire. Sigur că una este 

îndumnezeirea, desăvârşirea persoanei umane, şi alta este desăvârşirea cosmosului. Însă şi 

Sfântul Grigore Palama, şi Sfântul Nicolae Cabasila, şi Părintele Dumitru Stăniloae vorbesc 

despre o mântuire cosmică. Sensul iniţial al cuvântului „simbol“ era nu de a preînchipui, ci de a 

descoperi şi de a face părtaş. De aceea, de la simvalo, din limba greacă, „a pune împreună“, s-a 

ajuns la simvalo de înlocuire, a înlocui. În Apus, aceasta se ştie foarte bine şi se poate vedea în 

învăţătura catolică cu privire la transubstanţiaţiune, care spune că se transformă esenţa, dar 

rămâne forma, rămân accidenţii. Şi, de aici, putem vedea alunecarea în protestantism şi 

neoprotestantism, de la prezenţa lui Hristos in panem, ..., până la o prezenţă simbolică, exact 

ceea ce spuneam, şi până la o simplă simbolizare, sau o simplă comemorare a Cinei Domnului. 

Sigur că şi în Răsărit, acest mod de a înţelege simbolul, simbolismul, a avut un rol nefast. Voi da 

doar un singur exemplu: Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cei ce nu se compotă, nu trăiesc, 

după Taina Botezului, în conformitate cu harul Botezului, la Judecată vor fi mai aspru pedepsiţi 

decât păgânii. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că, practic, realitatea Tainei 

Botezului nu a fost trăită, nu a fost înteleasă în viaţa concretă a omului. Asta înseamnă a nu trăi 

după Taina Botezului. Or, noi ştim că, aşa cum spuneam, simbolul nu este altceva decât o 

descoperire, o participare, o împreună-lucrare a ceea ce este tainic. Aceasta o putem exemplifica 

prin cuvintele pe care le folosim atunci când ne împărtăşim: „Dă-ne nouă, Doamne, să ne 

împărtăşim cu Tine mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale!“ Noi ne împărtăşim 

acum, concret, cu Trupul şi Sângele Domnului, ne împărtăşim cu Hristos – spunea Sfântul Ioan 

Gură de Aur că cel ce primeşte numai o părticică, o fărâmitură din Trupul lui Hristos Îl primeşte 

întreg pe Hristos!  

 

Locul şi rolul Euharistiei în viaţa Bisericii  
Trebuie să recunoaştem că, în Teologie, mai concret în Liturgică şi în Teologia Liturgică, 

s-au produs trei mari scăderi:  

a. separarea întregii Teologii (nu doar a Teologiei Liturgice) de Eshatologie: aşa 

cum putem să vedem în toate manualele de Teologie, Eshatologia ocupă un loc 

absolut minor; undeva, la urmă, este abordată şi Eshatologia, chiar şi în Teologia 

Dogmatică; 

b. separarea Tainelor, între ele, şi, mai ales, separarea Tainelor de Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie, de Euharistie; 

c. parţiala separare a Tainelor de viaţa Bisericii, adică tendinţa, mai ales în ultimele 

decenii, cu acutizare în zilele noastre, de ducere a Tainelor în spiritul şi în spaţiul 

privat – Taina Cununiei şi a Botezului să fie săvârşite într-un cadru intim, la care 

participă doar familia, mai puţin adunarea, ecclesia; iar Maslul este o problemă 

care privește doar pe cel bolnav, separat chiar și de unii din membrii familiei. 

Toate aceste scăderi se datorează unei înţelegeri nedepline a vieţii în Hristos. Pentru 

Sfinţii Bisericii, însă, totul era cât se poate de real, de concret şi de viu. Am putea da câteva 

exemple, în ceea ce priveşte greşitul mod de înţelegere a vieţii liturgice,din perspectiva Sfintelor 

Taine, mod care (într-un fel foarte trist!), uneori, este şi argumentat teologic! Dar aş vrea să dau, 

mai degrabă, câteva exemple de teologhisire în raport cu Sfintele Taine, din perspectiva 

patristică: Sfântul Maxim Mărturisitorul, în lucrarea „Ambigua“, ne arată că viaţa aceasta, pe 

care o petrecem aici, este ca o perioadă de gestaţie – cum spunea, la un moment dat, şi Părintele 

Rafail Noica –, este o perioadă de formare, în pântecele acesta, al vieţii pământeşti. Iar Sfântul 

Nicolae Cabasila, preluând această temă, spune că, trăind în întunericul pământului, noi căutăm 



 5 

lumina. Dealtfel, toată teologia patristică din primele secole este o teologie mistagogică. Aici, aş 

aminti pe Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Maxim 

Mărturisitorul (cu vestita lui lucrare, „Mistagogia“),Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Teodor 

Studitul, Sfântul Nicolae Cabasila, care nu au intrat în amănunte în ceea ce priveşte descrierea 

sistematică a Tainelor, aşa cum va face, mai târziu, teologia scolastică. Ei au avut alt obiectiv, au 

urmărit latura practică, latura bisericească a vieţii creştine, pentru a înţelege cum se realizează 

sporirea vieţii duhovniceşti, desăvârşirea, îndumnezeirea. Unirea, în Sfintele Taine, cu Hristos, 

este nu doar o unire moral-spirituală, ci concretă şi – aşa cum se exprimă Părintele Stăniloae – 

quasi-fizică, adică în firea noastră întreagă: voie, minte, trup, sânge, transformându-se atât de 

mult, încât noi devenim mădulare ale Trupului mistic şi copii iubiţi ai lui Dumnezeu. Cu voie şi 

cu inimă liberă, în continuare, dar care se supun, din dragoste, Tatălui, se supun, din dragoste, lui 

Dumnezeu. Cu vremea, ajungem să ne supunem şi să ne umplem de prezenţa lui Hristos, astfel 

încât inima să devină teandrică şi, din acel moment, inima bate după bătăile inimii lui Hristos. 

Aceeaşi abordare, acelaşi mod de gândire îl are Sfântul Macarie Egipteanul, în „Omiliile 

duhonviceşti“, mai ales Omilia a XVI-a este relevantă în acest sens. Sufletul ajunge la o unire 

nupţială cu Hristos. Dealtfel, Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre Taina Căsătoriei, despre 

Taina Nunţii, ca despre unirea spirituală dintre Hristos şi Biserică. Schimbarea omului este atât 

de mare, încât ajungem să devenim şi noi ceea ce vrea Dumnezeu să devenim, fii ai Împărăţiei. 

Cu alte cuvinte, Tainele restaurează trăsăturile divine din noi, pe care le-am primit prin suflu 

dumnezeiesc, aşa cum zice Sfântul Grigorie de Nyssa. Însuşirea darurilor harice se realizează, 

astfel, prin participarea noastră, iar Sfântul Nicolae Cabasila vede această lucrare de însuşire ca 

pe o suferinţă, deoarece însoţitoare este suferinţa păcatului, pentru că păcatul a născut moartea, a 

născut suferinţă, deci, însoţitoare este şi suferinţa naşterii în Hristos, adică, aşa cum găsim în 

literatura duhovnicească, omorârea păcatului, moartea păcatului, spre ascultare de voia lui 

Dumnezeu. La început, este dureroasă, dar se transformă în bucurie, iar aceasta se poate face 

doar prin dragoste. Dragostea este motorul, este puterea care realizează această lucrare, care 

uneşte firea cu harul. Ea constituie, de fapt, viaţa în Hristos. Aceasta este teologia sacramentală a 

Părinţilor Bisericii, viaţa în Hristos este invizibilă, este ascunsă, dar devine ilustrată şi manifestă, 

după fericirea adevărată şi după fapte bune. Adică, omul străluceşte de fericire – fericirea în 

Hristos – şi viaţa în Hristos este vădită în faptele lui bune. Astfel, ”hristocentrismul” şi inima 

teandrică se pot realiza şi desăvârşi numai în Sfintele Taine. Ce constituie Taina (pentru faptul 

că, adesea, se vorbeşte exteriorist despre Sfintele Taine)? Nu ”materia tainei”, ci întâlnirea în 

credinţă cu Hristos. Aceasta constituie Taina, iar sensul Tainei este, cum am amintit deja, unirea 

lui Dumnezeu cu creatura, unirea lui Dumnezeu cu omul. Taina, prin excelenţă, este, aşadar, 

unirea lui Dumnezeu cu întreaga creaţie – afirmaţia aparţine Părintelui Stăniloae; unirea lui 

Dumnezeu cu întreaga creaţie! Nu în sens panteist! Spun, la un moment dat, Sfântul Grigorie 

Palama şi Sfântul Ioan Damaschinul că omul este, de fapt, macrocosmos. Dacă filosofii antici l-

au definit ca fiind microcosmos, ei spun că omul este macrocosmos, în sensul că, prin harul 

dumnezeiesc din Sfintele Taine, omul depăşeşte granițele limitate ale lumii create, prin aspiraţie 

şi gândire prin vocația îndumnezeirii. Se deschide Luminii Lui infinite, Luminii divine, aşa cum 

spuneam că ne transmite Sfântul Nicolae Cabasila, că avem acest dor după Lumina 

dumnezeiască. Nu întâmplător, pentru noaptea de Paşti, s-a ales ca pericopă evanghelică, 

prologul din Evanghelia după Ioan, şi versetele din continuare, în care se vorbeşte şi despre 

Lumina Care era Viaţa lumii. Temelia Tainei este întruparea Cuvântului şi faptele Lui 

mântuitoare. El Şi-a asumat umanitatea şi menţine această umanitate pentru totdeauna în 

ipostasul Său. Nu numai sufletul, ci şi trupul omenesc, şi le-a ridicat la starea de îndumnezeire. 
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De aceea, Tainele, ca şi Întruparea, pun în relief valoarea eternă nu numai a sufletului, ci şi a 

trupului, ca mediu transparent al bogăţiilor şi adâncimilor dumnezeieşti. Trebuie să fac din nou 

referire la Sfântul Grigorie de Nyssa, care spunea că omul se înrudeşte cu cosmosul, cu lumea, 

prin trupul material; spunea că trupul omului a fost creat de Dumnezeu din particulele cele mai 

fine şi mai frumoase ale cosmosului tocmai în vederea aceasta, a desăvârşirii. În Taine nu se 

arată kenoza –aceasta este o problemă pe care Apusul nu a înţeles-o – ci puterea dumnezeiască a 

Trupului transfigurat, şi ele mijlocesc puterea dumnezeiască. Aceasta este lucrarea Sfintelor 

Taine.  

De aceea, cum am amintit deja, Părinţii vorbesc de mântuirea cosmică, astfel încât 

Dumnezeu Însuşi, întrupat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, alege nu numai persoanele 

care să lucreze Tainele Lui, ci alege şi materia. Am văzut cum, chiar în minunile pe care El le-a 

făcut, în unele se foloseşte de materie, în altele, nu. Chiar şi în materie, prin energiile divine, 

raţiunile Logosului, energiile divine necreate, care pătrund, care spiritualizează, care desăvârşesc 

şi cosmosul, lucrează prin materie asupra ochilor orbului din naştere, prin materie – prin poalele 

hainei Lui – asupra femeii bolnave, iar uneori direct cu palma Lui, cu mâna Lui, cu atingerea 

Lui, în vreme ce alteori numai cu Cuvântul. De asemenea, aş dori să subliniez foarte pe scurt 

caracterul ecclesial al Tainelor; Tainele se acordă persoanelor, nu se acordă grupurilor de 

persoane, ci persoanelor, persoanelor distincte. Însă nu rupte de Trupul Bisericii, numai în 

comuniune cu Trupul Bisericii. Aici, aş vrea să reliefez prin semnificaţia lepădărilor de la Botez: 

„Te-ai lepădat de Satan?“, „Te-ai unit cu Hristos ?“ Este lepădarea de ceea ce separă de 

Dumnezeu şi este unirea reală cu Hristos, în Taina Botezului. După cum vedeţi, nu am insistat 

asupra instituirii Tainelor, instituirii fiecărei Taine, şi nu voi insista. Voi spune doar un cuvânt 

general, instituirea Tainelor, de fapt, are loc în lucrarea însăşi a lui Hristos, este un raport foarte 

strâns între Hristos şi Biserică. Botezul, ca moarte cu Hristos pentru viaţaveche, şi naştere cu El 

la viaţa nouă, are loc în numele Sfintei Treimi. După ce Însuşi Hristos S-a botezat, după ce El a 

transmis puterea şi porunca împlinirii Botezului, iertarea păcatelor se împlineşte după ce El a 

iertat păcatele prin jertfa de pe cruce şi apoi, îndată după Înviere, a poruncit ucenicilor să 

împlinească această lucrare, iar împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului este la fel de reală 

ca la Cina cea de Taină, de data aceasta, euharistic. După ce Hristos suferă pe cruce, Se dăruieşte 

lumii, în jertfă. 

Aşadar, în fiecare Taină este prezent Hristos, dar nu Hristos singur, Fiul nu este singur, ci 

este prezentă întreaga Sfântă Treime, fiecare Persoană a Sfintei Treimi, potrivit cu locul Ei. 

Spune Sfântul Nicolae Cabasila că Tatăl primeşte dragostea fiilor, Fiul împărtăşeşte puterea în 

Duhul Lui, Duhul Sfânt. Gesturile liturgice, de asemenea, nu sunt gesturi întâmplătoare sau 

gesturi alese doar de Biserică, ci sunt sub inspiraţie dumnezeiască şi chiar prin lucrarea lui 

Hristos, împărtăşite. În fiecare gest liturgic se împărtăşeşte Harul lui Dumnezeu, se împărtăşeşte 

puterea sfinţitoare, se împărtăşeşte puterea renaşterii sau naşterii la viaţa în Hristos, creşterea şi 

desăvârşirea.  

 

Taina Sfântului Botez 
Acum aş vrea să mă refer la câteva aspecte concrete legate de Sfintele Taine, de fiecare 

Taină în parte. Începem cu Taina Sfântului Botez, pentru că e naşterea la viaţa în Hristos. 

Botezul este moarte şi înviere ; Botezul nu simbolizează moartea şi învierea lui Hristos, ci noi 

participăm efectiv la moartea şi învierea lui Hristos, deci este moarte şi înviere! Prin păcat a 

intrat moartea în om, de aceea după păcat ne naştem ca să murim. Finalitatea vieţii era în 

moarte (este legea care a intrat în firea omului prin păcat); în Taina Botezului, Hristos răstoarnă 
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această nouă lege a existenţei noastre, anume, murim ca să ne naştem. În Botez, murim la 

propriu, concret ; moare omul cel vechi, ca să ne naştem la viaţa care este numai în Hristos.  

„Ȋn ceea ce priveşte Botezul – afirmă Nicolae Cabasila –, noi suntem convinşi că el are 

tot atȃta putere ca şi moartea şi îngroparea lui Hristos, de aceea îl primim cu toată graba şi 

bucuria... prin Botez îi face pe oameni una cu El şi, nu numai că-i face vrednici de o cunună de 

biruință sau de o parte din mărirea Sa, ci li Se dă pe Sine însuşi, cu toată strălucirea biruinței‟
1
. 

Botezul are un caracter pascal, de aceea, la început, după ce s-a stabilit şi disciplina 

catehumenatului, se săvârşea în Sâmbăta Mare (informații ne dă și Fericitul Augustin în lucrarea 

De catehizandis rudibus), iar cei ce se botezau erau numiţi neofiţi, nou luminaţi; are, de 

asemenea, un caracter eccelsial, adică se săvârşeşte în sânul comunităţii, în comunitate, în 

adunare, pentru faptul că cel ce se botează devine frate cu cei ce constituie Trupul lui Hristos. 

Binecuvântarea apei nu e o simplă ceremonie, ci este epifanie, este revelaţie a semnificaţiei reale 

a Botezului, ca act cosmic, ecclesiologic şi eshatologic. Cosmic, pentru că este Taina Creaţiei, 

ecclesiologic, pentru că este Taină a Împărăţiei, a comuniunii, a întâlnirii, şi eshatologic, pentru 

că se împlineşte acum, dar cu deschidere în eternitatea lui Dumnezeu. Nicolae Cabasila vede în 

Botez „taina nespusei iubiri de oameni a Fiului lui Dumnezeu
2
, prin care avem şansa unei noi 

naşteri la o viață nouă; de aceea, Botezul este numit: naştere, renaştere, creare din nou, pecete, 

baie, ungere şi luminare, pentru că ne apropie de lumină şi ne îndepărtează de răutățile 

întunericului
3
. 

Referitor la perspectiva eshatologică, Sfȃntul Pavel afirma: „Voi ați murit şi viața voastră 

e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu; cȃnd însă Hristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci 

şi voi, împreună cu El, vă veți arăta întru mărire‟ (Col. 3, 3-4); iar Sfȃntul Ioan spune că „încă nu 

s-a arătat lămurit ce suntem, dar, cȃnd Se va arăta Domnul, atunci se va vedea că suntem şi noi la 

fel cu El‟ (I In, 3, 2). 

Sfȃntul Dionisie Areopagitul, în tȃlcuirea duhovnicească pe care o face la Botez, spune că 

taina nu rămȃne la chipurile sensibile, pentru că poartă în el tainele unor înțelesuri vrednice de 

Dumnezeu, iar cel botezat, călăuzit de naş spre ierarhul care-l botează, va fi înălțat la fericirea 

dumnezeiască, în comuniunea celor îndumnezeiți, după ce va fi dezbrăcat de viața de dinainte (ca 

de un veşmȃnt) şi va fi desfăcut de ultimele legături, respingȃnd părtăşia cu răutatea neluminată 

şi deprinderea neasemănării cu Dumnezeu, pornind cu bucurie la lupta cu potrivnicul
4
.   

 Aş vrea să precizez că rugăciunea din Taină, de la Botez, pe care o rosteşte preotul, este 

o rugăciune care ne conştientizează, care ne provoacă şi cred că nu am greşi dacă am rosti-o cu 

voce tare. Mărturisesc că eu aşa o spun, cu voce tare, în auzul tuturor, pentru că are rolul de a 

conştientiza atât pe cei care sunt de faţă, cât şi pe preot. 

Notă : 

Recomand spre lectură lucrarea : 

Alexandru Schmemann, Din apă şi din Duh, trad. rom. Pr. I. Buga, Bucureşti, 1992. 

 

Mirungerea 

                                                 
1
Nicolae Cabasila, despre viața în Hristos, studio introductive şi trad. rom. Pr. Prof. dr. Teodor Bodogae, Bucureşti, 

1989, p. 148. 
2
Ibidem, p. 148 

3
Passim, Ibidem, pp. 151-153. 

4
Sfȃntul Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia Bisericească, în „Opere complete şi Scoliile Sfȃntului Maxim 

Mărturisitorul‟, traducere, introducere şi note Pr. Dumitru Stăniloae, Editura „Paideia‟, Bucureşti, 1996, pp. 75-77. 
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Botezul este naşterea la viaţa în Hristos, iar Mirungerea, care, în rânduiala noastră, ştiţi 

foarte bine, este încorporată în Taina Botezului, este deschiderea sau revărsarea darurilor 

dumnezeieşti; este o bogăţie de daruri, o bogăţie de har dumnezeiesc. Sfȃntul Dionisie spune că 

„dumnezeieştii noştri învățători au socotit-o de aceeaşi treaptă şi lucrare cu ceea ce se săvărşeşte 

în Sfȃnta Sinaxă (Liturghie)
5
. Rȃnduiala Tainei Mirului ne arată împărtăşirea cu puterile Duhului 

Sfȃnt pentru a ne apropia de Tatăl Ceresc
6
; Sfȃntul Mir împărtăşeşte credincioşilor darul evlaviei 

şi al rugăciunii, al dragostei şi al înțelepciunii le împărtăşeşte tuturor, deşi nu toți le resimt
7
. 

Mirosirea Mirului deschide mintea spre ceea ce e dumnezeiesc, spre buna mireasmă cu obȃrşia în 

Dumnezeu şi-i va umple pe cei ce primesc Taina de „Sfȃnta dulceață a hranei 

atotdumnezeieşti‟
8
. 

 

Taina Euharistiei 
Dacă Botezul naşte – spune Sfântul Nicolae Cabasila – la viaţa în Hristos, iar Mirungerea 

deschide persoana umană spre darurile Duhului Sfânt, în Euharistie, care este punctul culminant 

al vieţii în Hristos, Îl primim pe Însuşi Hristos, este împărtăşirea deplină. Nu mai primim doar 

harul dumnezeiesc, ci-L primim chiar pe Hristos şi participăm la viaţa Lui. Cȃnd duce, însă, pe 

credincios la Sfȃnta Masă şi-i dă să mănȃnce însuşi Trupul Lui, Mȃntuitorul schimbă întru totul 

lăuntrul primitorului, împrumutȃndu-i însăşi personalitatea Sa, iar noroiul care primeşte 

vrednicia de împărat nu mai este noroi, ci se preface în însuşi Trupul Ȋmpăratului: ceva mai 

fericit decȃt această soartă nici nu s-ar putea închipui. De aceea, Sfȃnta Ȋmpărtăşanie este taina 

cea mai mare, pentru că mai încolo de ea nu se mai poate merge, nici nu se mai poate adăuga 

ceva‟
9
. Părintele Alexander Schmemann spunea că: „Euharistia nu este «una dintre Taine», una 

dintre slujirile divine, ci este descoperirea şi înfăptuirea Bisericii în toată puterea, sfințenia şi 

plinătatea ei, şi numai participȃnd la această Taină, noi putem creşte în sfințenie şi putem împlini 

tot ce ni s-a poruncit nouă…‟
10

. 

Din acest motiv, Tainele au fost încorporate în Euharistie, aşa cum se păstrează foarte 

bine Taina Preoţiei. 

Notă : 

Recomand spre lectură lucrările : 

1. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi Despre Viaţa în Hristos, trad. rom. Pr. 

E. Branişte şi Pr. T. Bodogae, Bucureşti, 1989; 

2. Alexandru Schmemann, Euharistia Taina Împărăţiei, trad. rom. Pr. B. Răduleanu, Bucureşti, 

1993; 

 

Taina Sfintei Spovedanii 
 

Câteva note despre duhovnic și duhovnicie, dintr-un studiu în curs de elaborare: 

”Am folosit adesea cuvântul „duhovnic“, referindu-ne, desigur, la preotul care spovedeşte. 

Mulţi ne întrebăm, probabil, ce este un duhovnic sau cine poate avea această calitate şi ce rol are 

                                                 
5
Ibidem, p. 86. 

6
Nicolae Cabasila, Despre viața…, ed. cit, p. 187. 

7
Ibidem, pp. 189-190. 

8
Sfȃntul Dionisie Areopagitul, op. cit., p. 86. 

9
Nicolae Cabasila, op. cit., p. 193. 

10
Alexander Schmemann, Euharistia. Taina Ȋmpărăției, trad.rom.Pr. Boris Răduleanu, Editura „Anastasia‟, 

Bucureşti, 1993, p. 301. 
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el în viaţa oamenilor? „Daţi-mi duhovnici buni – spunea un ierarh – şi voi schimba faţa 

Bisericii!“ Duhovnic este orice preot hirotonit, care primeşte prin hirotesie (o rugăciune prin 

punerea mâinilor episcopului) harul duhovniciei, adică puterea „de a lega şi dezlega păcatele 

oamenilor“ prin spovedanie. Rolul duhovnicului este de a „naşte“ fii pentru Împărăţia lui 

Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spunea galatenilor: „O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi 

durerile naşterii (voastre), până ce Hristos va lua chip în voi!“ (Gal. 4, 19). 

În Taina Spovedaniei, se realizează cea mai profundă relaţie între cel care spovedeşte şi cel 

care se spovedeşte, ca între un tată – duhovnicul – şi un fiu – credinciosul sau fiul duhovnicesc –, 

cea mai înaltă prietenie, bazată pe dragoste sinceră şi curată, pe discreţie şi delicateţe. Cei doi, 

duhovnicul şi fiul sau fiica duhovnicească, se înalţă într-o stare şi un plan duhovnicesc demn de 

această mare taină, căci „având pe Hristos lucrător prin intimitatea serioasă şi vibrantă stabilită 

între ei, Taina aceasta îi înalţă din planul sufletesc în planul duhovnicesc în care lucrează Duhul 

Sfânt. De aceea se spune că preotul este «duhovnic» în această Taină şi lucrarea lui este o lucrare 

«duhovnicească»“
11

. 

Părintele suferă împreună cu fiul şi se bucură cu el; coboară împreună în iadul sufletului şi se 

ridică împreună: 

Aşa, Păstorule cel Bun, Cela ce sufletul Ţi-ai pus pentru noi, 

dăruieşte-mi inimă milostivă şi umilită către toţi cei ce vin la mine; 

dăruieşte-mi să mă bucur împreună cu cei ce se bucură, 

să mă mâhnesc împreună cu cei mâhniţi şi să plâng cu cei ce plâng 

şi în tot chipul să mângâi poporul Tău ce cu suflet îndurerat vine către mine. 

Întăreşte-mă până întru sfârşit  

să port povara oilor Tale celor cuvântătoare cu răbdare şi cu blândeţe,  

în duh de înţelegere, de desluşire şi de pogorământ 

şi în dragostea cea evanghelicească, 

şi ca în mine să vieţuiască singur acest gând: 

ca toţi să afle pocăinţă, ca să se mântuiască prin Tine 

şi în Tine, 

Domnul nostru cel neajuns, 

acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Amin“
12

. 

 

Părintele duhovnic şi fiul duhovnicesc sunt într-o împreună pătimire. Exemplul unui Părinte 

din Pateric este grăitor în acest sens: Avva Apollo îl mângâie pe fiul său duhovnicesc 

deznădăjduit de grozăvia păcatului pe care îl săvârşea, cu aceste cuvinte : „Să nu te miri, fiule, şi 

nici să nu deznădăjduieşti de tine însuţi, că şi eu, iată, ajuns la asemenea vârstă şi la adânci 

cărunteţe, sunt necăjit cumplit de aceste gânduri. Nu slăbi cu duhul, cuprins de atâta ardere, căci 

ea se tămăduieşte nu atât cu râvnă omenească, cât cu dragostea de oameni a lui Hristos. Numai 

fă-mi bucuria şi întoarce-te astăzi la chilia ta“
13

. 

Duhovnicul nici nu râde, nici nu se manifestă surprins ascultând cele mai grele căderi şi cele 

mai întunecate glasuri ale păcatului; el nu e decât martorul spovedaniei
14

. 

                                                 
11

 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 136 
12

Rugăciunea Stareţului sau a Duhovniculuide Arhim. Sofronie 
13

Everghetinos, ed. cit., p. 289 
14

 Este greşit să spunem „mă spovedesc la Părintele N.“, sau preotul să spună „N. se spovedeşte la mine“; preotul 

este numai martorul spovedaniei fiilor lui duhovniceşti. 
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„Şi atunci, care este rolul Duhovnicului? În rugăciunea dinaintea Spovedaniei, ni se spune: 

«sunt doar un martor». Ce înseamnă asta ? Martor la ce ? La faptul că am venit? Asta nu ar fi 

suficient. Dar dacă te gândeşti ce sunt martorii: există martori accidentali, ocazionali. Eşti 

prezent pe stradă, când are loc un accident. Eşti întrebat: ce s-a întâmplat? Tu nu favorizezi pe 

nici una din părţile implicate. Tu spui exact ce ai văzut cu ochii. Alţii vor judeca şi vor şti.  

Există şi alte feluri de martori. Uneori, un prieten al nostru este adus la judecată. Şi venim să-

l apărăm, să depunem mărturie pentru el, să-l salvăm. Acesta este un alt fel de martor.  

Şi apoi, există martorul pe care îl menţionează Sfânta Evanghelie, vorbind de Sfântul Ioan 

Botezătorul: ca despre prietenul Mirelui, acela care vine la nuntă, invitat fiind şi de mireasă, şi de 

mire, pentru că el le este cel mai apropiat amândurora. Şi el este prezent pentru a le împărtăşi 

bucuria, miracolul întâlnirii lor, miracolul unei binecuvântări care va veni asupra lor şi va face 

din doi unul, unindu-i în aşa fel încât să fie inseparabili pe vecie în taina iubirii veşnice, a iubirii 

divine împărtăşite cu ei.  

Aceasta este poziţia preotului. El este chemat de Hristos să-i fie celui păcătos martor al 

faptului că el, păcătosul, e iubit, că Hristos e acolo, că El nu are altă dorinţă sau intenţie decât 

mântuirea şi bucuria veşnică a celui care a venit astăzi. Şi el vine, de asemenea, în numele 

păcătosului, spunând : Hristoase, Dumnezeule, Domnul nostru, acest om a păcătuit, da, dar vezi, 

el are încredere în Tine, crede în Tine, noi toţi îl iubim cu aceeaşi iubire cum ai Tu. Noi suntem 

gata să ne dăm vieţile pentru ca el să fie iertat, să găsească pace şi bucurie şi să fie una cu Tine, 

Domnul şi Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, Care ne iubeşti pe noi!“
15

 

„Am putea spune că cei doi se leagă într-o prietenie unică; sufletele lor se ating şi vibrează în 

această atingere cu ceea ce au mai inim şi mai serios în ele. Penitentul (fiul duhovnicesc – n.n.) 

realizează cu preotul comuniunea maximă care se poate realiza cu un om“
16

. 

De aceea, cu multă delicateţe şi dragoste părintească primeşte duhovnicul mărturisirea, 

păstrând sobrietatea şi inspirând nădejdea mântuirii celui ce-şi deschide sufletul în faţa lui, după 

sfatul Sfântului Efrem Sirul: „Ia aminte, frate, ca nu cumva auzind greşelile fratelui să-l 

dispreţuieşti în inima ta pentru că a săvârşit asemenea [fapte]. Ci mai degrabă minunează-te de 

schimbarea lui şi de mărturisirea sa fără de ruşine. Căci a înfăţişa greşelile de bunăvoie unor 

oameni duhovniceşti e semn de îndreptare a vieţii, frică de Dumnezeu, cuget smerit şi 

credinţă“
17

. 

Duhovnic este cel ce dă Duh; pentru a-L împărtăşi altora, trebuie mai întâi să se îndestuleze 

el însuşi din Acesta, să fie el viu. „Duhovnic e acela care pipăie Duhul lui Dumnezeu şi 

frumuseţea Lui, frumuseţe ce nu se vede, dar se poate înţelege cu inima, şi Duhovnicul care vede 

Duhul, taina supremă a vieţii, este Hristos. El cunoaşte taina lui Dumnezeu. Duhovnicii trebuie 

să îndrume spre Duhovnicul real, care este Hristos. Când se iau unii după alţii, oamenii se 

încurcă rău de tot. Omul e un unicat, are un mod unic de legătură cu Izvorul vieţii şi nu se poate 

nimeni sfătui cu Dumnezeu în locul lui. Pentru a putea primi direct ce ni se spune şi pentru a ne 

putea înţelege cu El, facem apel la Duhul Sfânt, Care susţine mintea în dialog cu Dumnezeu.“
18

 

Cel ce dobândeşte Duhul lui Dumnezeu devine liber de păcat, scapă de robia păcatului. În 

acest demers avem nevoie de un călăuzitor, de un duhovnic, aşa cum cel ce doreşte să devină cu 

adevărat monah (călugăr) are nevoie de un stareţ. Duhovnicul este pentru creştinii mireni ceea ce 

este Stareţul pentru călugări. Experienţa vie a Bisericii ne învaţă că fără Stareţ (sau duhovnic) nu 

                                                 
15

 Mitropolitul Antonie de Suroj, Cuvântul II. Despre Spovedanie, 26.09.1999, trad. rom. Doina – Silviana Comşa 
16

 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 135 
17

Everghetinos, ed. cit., p. 285 
18

 Pr. Miron Mihăilescu, op. cit., p. 198 
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putem creşte duhovniceşte: de ce am nevoie de duhovnic? „Ai nevoie să-ţi plineşti conştiinţa. 

Supunerea faţă de stareţ (duhovnic – n.n.) nu e o problemă de hotărâre personală, ci o lege a 

vieţii monahale. Fiecare monah, sau om care vrea să devină monah, este povăţuit de cineva, fără 

să poată să-l lase sau să ajungă să se judece cu el, rămânând nevinovat“
19

. 

Care-i rolul Stareţului sau al duhovnicului?„Misiunea Stareţului – răspunde acelaşi părinte – 

este să formeze conştiinţa monahului şi să facă din el un om liber. Misiunea Stareţului nu este să-

i facă pe oameni sclavi, ci să le dăruiască libertatea pe care ne-a dăruit-o Hristos. Spre acest scop 

ţinteşte legătura cu Stareţul. Dar aceasta este problema Stareţului, nu poţi tu să doreşti să-ţi 

povăţuieşti gândirea sau viaţa. Acest înţeles îl are cuvântul conştiinţă.“
20

 

Cunoscând taina lui Dumnezeu prin Hristos, Care L-a trimis în lume ca „lumină a lumii şi 

sarea pământului“, împărtăşeşte şi el tot, cum lui i-a împărtăşit Hristos tot, aşa cum a glăsuit 

odată o inimă de duhovnic: „Tot ce am la inimă vă pun înainte, ca să valorificaţi, aşa cum şi eu 

mă bucur de ce îmi daţi voi. Vreau să vă leg de mine, pentru a vă da ceea ce am primit în dar 

spre hrănirea celuilalt. Hristos mă umple cu viaţa Lui şi acest tot, primit de la El, vi-l pun la 

dispoziţie la fel cum l-am primit.“
21

 

Ce poate primi un duhovnic de la fiii săi duhovniceşti? Inimile lor, pe care le transformă în 

tot atâtea inimi duhovniceşti; din inimi de carne sau de piatră, în inima lui Hristos, devenind 

împreună lucrător cu El în via Tatălui. Nu-i nimic mai înălţător, mai împlinitor şi mai odihnitor 

pentru un duhovnic, ca această lucrare. 

Legarea celor două inimi şi iubirea duhovnicească presupune o mare libertate, şi nu 

posesivitate. Se întâmplă adesea să se ajungă la o iubire posesivă, la un soi de dependenţă, ceea 

ce poate altera relaţia duhovnicească. În acest sens, chiar este recomandată o discreţie reciprocă, 

pentru că intimitatea prea mare, de asemenea, poate afecta duhovnicia. Iubirea duhovnicească 

presupune o purtare reciprocă, în inima părintelui şi în inima fiului, cu cele mai pure sentimente 

şi cu cea mai mare atenţie. 

Alegerea şi păstrarea duhovnicului. 
Toţi Părinţii Bisericii ne îndeamnă să ne alegem duhovnici buni, încercaţi, experimentaţi, cu 

o viaţă îmbunătăţită.Duhovnicul ne va împărtăşi harul iertării şi ne va călăuzi, ca unor copii, paşii 

spre Hristos. De aceea ne întrebăm: cum îl vom găsi noi pe cel mai priceput şi mai bun Părinte, 

care să răspundă de sufletul nostru? Va fi greu, dar nu imposibil. Greutatea constă în faptul că 

puţini doctori de suflete sunt destoinici. Însă trebuie să recunoaştem că duhovnicul este pe 

măsura fiilor duhovniceşti şi invers; în alegerea şi în găsirea lui ne trebuie ajutorul lui 

Dumnezeu.  Cât timp ne-am rugat pentru aceasta lui Dumnezeu? Într-o vestită carte, care ne 

relatează experienţe din viaţa călugărilor pustiului Egiptului secolului al IV-lea, Patericul, ni se 

dau exemple în care nu numai duhovnicul l-a ajutat pe fiul duhovnicesc la mântuire, ci şi invers. 

Iar simplitatea problemei constă în faptul că duhovnicul ne împărtăşeşte ceva ce nu-i aparţine: 

Harul dumnezeiesc, care nu depinde de el, ci de Dumnezeu. Fiul duhovnicesc este dator cu 

ascultare faţă de duhovnic, iar acesta este dator cu ascultare faţă de Dumnezeu şi de poruncile 

Lui: „Eu, Stareţul, voi fi judecat în funcţie de modul în care am născut şi am hrănit fiii 

duhovniceşti, iar tu în funcţie de ascultarea ta“
22

. 
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 Arhim. Emilianos Simonopetritul, op. cit.,p. 102 
20

Ibidem, p. 101 
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Pr. Miron Mihăilescu, op. cit.,p. 194 
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Sfântul Ioan Casian, întâlnindu-l pe Avva Moise, „bărbat înalt după virtute şi înţelept în cele 

dumnezeieşti“
23

, îi mărturiseşte următoarea experienţă: „de mlte ori, unii dintre Părinţi, atunci 

când aud gânduri ale fraţilor, nu numai că nu îi tămăduiesc, dar îi şi osândesc, aducându-i pe 

aceştia la deznădejde.“
24

 Avva Moise răspunde : „este bine, fiilor, să nu ne ascundem gândurile 

de Părinţi, ci să le mărturisim slobod şi curat. Şi să nu ne urmăm propria judecată, ci să ne 

supunem fără şovăire celor pe care aceştia le socotesc bune. Însă nu trebuie să încredinţăm cele 

tainice ale inimii oricui, la întâmplare, ci [numai] Bătrânilor duhovniceşti şi cu dreaptă socoteală, 

care au buna mărturie a multora şi sunt îmbătrâniţi nu numai cu anii“
25

. 

Una dintre „ispitele“ ce pot apărea în relaţia dintre duhovnic şi fiul duhovnicesc este de a 

pune la îndoială calitatea vieţii duhovnicului. În această problemă, întrucât este extrem de 

importantă şi-n acelaşi timp spinoasă, apelăm la experienţa Sfântului Siluan Athonitul, care ne 

învaţă să primim sfaturile duhovnicului ca venind de la Dumnezeu. Dacă vom face astfel, Hristos 

ne va mântui, dar dacă ne vom întreba dacă duhovnicul duce o viaţă ca a noastră sau pe măsura 

sfatului, vom avea mult de pătimit de la cel rău: „Cine voieşte neîncetat a se ruga trebuie să se 

îmbărbăteze şi să fie înţelept, şi în toate  să-şi întrebe părintele duhovnicesc. Iar dacă însuşi 

duhovnicul nu este cercat în rugăciune, totuşi întreabă-l, şi pentru smerenie Domnul te va milui 

şi te va păzi de toată calea rătăcită; dar dacă tu cugeţi că duhovnicul este necercat, că trăieşte în 

deşertăciuni, că eu însumi mă voi călăuzi după cărţi, vei fi pe o cale primejdioasă şi nu eşti 

departe de rătăcire. Cunosc mulţi dintre aceia care s-au înşelat în gândurile lor, şi din pricina 

dispreţuirii duhovnicului nu au propăşit. Ei uită că în taine lucrează harul Sfântului Duh, care har 

ne şi mântuieşte. Astfel vrăjmaşul înşală pe nevoitori ca să nu mai fie rugători, dar Duhul Sfânt 

înţelepţeşte sufletul atunci când ascultăm sfaturile păstorilor noştri“
26

. 

Din moment ce ne alegem un duhovnic, este bine să ne spovedim doar la acela. Acest lucru 

ne va ajuta să ne apropiem şi să ne cunoaştem reciproc, iar duhovnicul, ca un bun părinte, va 

veghea la creşterea noastră spirituală. Schimbarea duhovnicului să fie întemeiată: o anumită 

sminteală ce ar veni din partea lui, decesul sau plecarea duhovnicului, precum şi neputinţa 

noastră de a ne mai deschide în faţa lui. Dacă apar gânduri sau bănuieli la adresa duhovnicului, 

este bine să i le mărturisim (după ce, mai întâi, ne-am rugat mult lui Dumnezeu), ca unuia care e 

capabil să primească şi să depăşească situaţia, iar dacă nu putem spovedi acele gânduri, atunci, 

cu binecuvântarea lui, ne mutăm la un alt duhovnic. Gestul acesta trebuie făcut cu multă 

rugăciune, răbdare şi discernământ, ca nu cumva, făcut fără temei duhovnicesc, să atragă o mai 

mare rătăcire şi osândă: „Nimeni nu şi-a schimbat Stareţul, ca mai apoi să vadă spor în viaţa sa. 

Dimpotrivă, câţi au ascultat un stareţ, chiar dacă acesta greşea, s-au mântuit, au înaintat şi au fost 

ajutaţi chiar şi când Stareţul s-a pierdut, pentru că fiecare este judecat în mod diferit“
27

. 

În consecinţă, alegerea duhovnicului trebuie tratată cu maximă atenţie şi seriozitate, precum 

şi schimbarea lui, pentru că el este cel ce te naşte ca fiu al Împărăţiei: „Omul se naşte o singură 

dată. Din clipa în care îţi vei lepăda Stareţul, bun sau rău, începe martiriul vieţii tale, începe 

nereuşita ta. Nu e voie să greşeşti. Pentru că, dacă nu poţi să cântăreşti cine îţi este potrivit ca 

Stareţ, nu poţi nici să alegi. Ai cântărit? Acum nu mai poţi să nu fii de acord cu el. Altfel 

demonii te vor subjuga total. E preferabil să cazi împreună cu el, decât să te sui pe piscurile 
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 Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, trad. din limba rusă de Ierom. Rafail Noica, Editura 
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virtuţii fără el. Ţi l-ai făcut Stareţ? El este tatăl tău. Nu poţi să spui: nu m-a născut domnul 

cutare. El te-a născut şi nu altcineva. Nu putem să glumim şi să spunem lucruri neadevărate, 

devastatoare. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să mă gândesc înainte de a mă supune cuiva. 

Adică să-i cunosc duhul, credinţa, dacă cele pe care le spune se găsesc în învăţătura Scripturii şi 

a Părinţilor Bisericii şi dacă vieţuirea lui e dreaptă“
28

. 

Cea care îl acoperă pe fiul duhovnicesc cel mai mult în faţa ispitelor şi a încercărilor este 

ascultarea de Duhovnic. În acest sens, experienţa paternităţii duhovniceşti din viaţa monahală 

este grăitoare. Evocăm aici viziunea unuia din Părinţii Pustiei Egiptului, redată de Avva Ruf: 

„Zis-a Avva Ruf, că cel ce şade întru ascultare de părinte duhovnicesc mai multă plată are decât 

cel ce petrece singur în pustie. Şi spunea aceasta, că a povestit unul din părinţi, zicând:am văzut 

patru cete în cer. În cea dintâi era omul care este bolnav şi mulţumeşte lui Dumnezeu. În a doua 

ceată era cel ce umblă după iubirea de străini şi în aceasta stă şi slujeşte. În a treia ceată era cel ce 

umblă după pustie şi nu vede om şi în a patra ceată era cel ce şade în ascultare de părinte şi i se 

supune lui pentru Domnul. Şi purta pentru ascultare lanţ de aur şi pavăză şi mai multă slavă avea 

decât ceilalţi. Iar eu am zis celui ce mă povăţuia: cum acest mai mic are slavă mai multă decât 

ceilalţi? Iar el răspunzând mi-a zis: fiindcă cel ce umblă după iubirea de străini cu voia sa face şi 

cel ce este în pustie cu voia sa s-a dus, iar acesta care are ascultare, toate voile sale lăsându-şi, 

atârnă de Dumnezeu şi de părintele său. Pentru aceasta mai multă slavă a luat decât ceilalţi. Deci, 

fiilor, pentru aceasta este bună ascultarea, care pentru Domnul se face. Aţi auzit, fiilor, în parte, o 

puţină urmă a isprăvii acesteia! O, ascultare, mântuirea tuturor credincioşilor! O, ascultare, 

născătoarea tuturor faptelor bune! O, ascultare, aflătoarea Împărăţiei! O, ascultare, care deschizi 

cerurile şi sui pe oameni de la pământ! O, ascultare, hrănitoarea tuturor sfinţilor, din care au supt 

ei lapte şi prin care s-au făcut desăvârşiţi! O, ascultare, care eşti locuitoare împreună cu 

îngerii!“
29

 

Este incontestabil faptul că duhovnicia se bazează pe lucrarea Duhului Sfânt şi pe iubirea 

jertfelnică dintre duhovnic şi fiii săi duhovniceşti, iubire ce-şi trage seva şi puterea din iubirea 

jertfelnică a Mântuitorului Hristos. A iubi pe cineva înseamnă a-l purta în inimă; aşa ne-a purtat 

şi ne poartă pe noi toţi Domnul şi aşa vom dovedi că-L iubim, dacă-L vom purta în inimile 

noastre. 

Duhovnicul îşi poartă fiii duhovniceşti în inimă, precum şi ei îl poartă în inimile lor. Fiecare 

fiu îşi are locul în inima tatălui, precum în inima lui Dumnezeu; de aceea,  fiecare fiu se va simţi 

cel mai iubit de către părintele său, nelezând iubirea celorlalţi fii, iar duhovnicul va simţi din 

partea fiecăruia cea mai mare iubire, aşa cum simte că, la rându-i, dăruieşte fiecăruia cea mai 

mare iubire. „De unde atâta iubire?“, ar putea cineva întreba ; din iubirea lui Dumnezeu, care 

este nesfârşită, iar iubirea, pe lângă faptul că ne dă permanent o noutate absolută – şi celui iubit, 

şi celui ce iubeşte –, devine izvor nesecat, pentru că aceasta-i legea iubirii Dumnezeieşti ; în loc 

să-l sărăcească pe cel ce dăruieşte, îl îmbogăţeşte şi îl desăvârşeşte. 

Desigur, cei ce-şi poartă o astfel de iubire trebuie să se înalţe la iubirea dumnezeiască, ieşind 

din limitele omeneşti, pentru a fi transfiguraţi în oameni duhovniceşti. Când însă această 

dragoste este înţeleasă greşit şi alunecă mai degrabă spre o relaţie obişnuită, nerespectând 

intimitatea fiecăruia, relaţia duhovnicească devine prea familiară. Familiaritatea prea mare 

poate deveni duşmanul cel mai de temut pentru o relaţie duhovnicească, mergând până la a 

distruge sau a transforma iubirea în ură. Sunt multe exemple în acest sens în viaţa obişnuită sau 

în viaţa monahală. 
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În relaţia noastră cu duhovnicul, apelăm la rugăciune nu numai în vederea alegerii lui, ci, de 

fiecare dată când ne spovedim sau mergem să-i cerem un sfat, ne rugăm ca Dumnezeu să 

grăiască prin gura lui. De asemenea, este o datorie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru el, ca şi 

pentru părinţii noştri trupeşti, dacă nu mai mult. 

Iată ce ne spun dumnezeieştii Părinţi Calist şi Xantopol, referitor la alegerea duhovnicului: 

„Caută, cu silinţă, să afli un povăţuitor şi un dascăl neamăgitor. Să fie neamăgitor prin 

mărturia ce o are pentru cele ce le spune, în Sfintele Scripturi şi să arate că e purtător de Duh, 

prin vieţuirea care consună cu cuvintele. Să fie înalt la înţelegere, smerit la cugetare şi blând în 

toate purtările. Să spună cuvintele predaniei dumnezeieşti, ca un învăţător asemenea lui Hristos. 

Iar aflându-l pe acesta şi lipindu-te cu toată fiinţa de el, ca un fiu iubitor de părintele adevărat, 

rămâi întreg în atârnare de poruncile lui, socotindu-l ca pe Hristos însuşi, ca unul ce priveşti la 

Acela şi nu la om, alungând departe de tine toată necredinţa şi toată îndoiala ca şi toată părerea 

de sine şi plăcerea voinţei tale“
30

. 

 Dacă prima întâlnire a noastră cu păcatul este uşoară, pentru că este facilitată de 

vrăjmaşul vieţii şi al sfinţeniei, prima întâlnire cu Hristos, în Taina Spovedaniei, având martor 

un duhovnic, poate fi grea şi împiedicată de acelaşi vrăjmaş. Dar dacă experienţa primului păcat 

este dureroasă, iar stăruirea în păcat poate duce până la cel mai de jos grad de insensibilitate, 

printr-o „autoimunizare“ în sens negativ, experienţa primei întâlniri în faţa scaunului 

spovedaniei, într-o îmbrăţişare părintească, sfântă şi plină de compasiune, a Părintelui Ceresc, 

este ca roua peste florile ofilite şi prăfuite, aproape sortite pieirii. 

 Întrebarea care-i inhibă pe cei mai mulţi – „Oare mă mai poate primi şi ierta Dumnezeu, 

după câte am făcut?“ – este de prisos: Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a răstignit, a murit şi a 

înviat pentru ca eu şi tu, noi toţi să avem viaţa veşnică, nu moarte veşnică, pentru că „într-atât a 

iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede 

într’Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“.            (In. 3, 16) 

 Apoi, dacă ne îngrozeşte neştiinţa,ruşinea sau alte stări sufleteşti posibile premergătoare 

primei spovedanii, să le alungăm cu gândul că nu suntem în faţa unui examen obişnuit, în care 

„examinatorul“ pune „întrebări încuietoare“, vrând să surprindă scăpările sau slăbiciunile celui 

„examinat“; ci ne aflăm, într-adevăr, în faţa celui mai important şi complex examen, la care vine 

cel mai slab „examinat“                                (eu sau tu – păcătosul), în faţa Celui mai bun 

„examinator“ (Dumnezeu). El ştie tot despre noi, nici n-are nevoie să-I spunem ceva ce El nu ar 

şti; noi avem nevoie să recunoaştem şi să mărturisimce am făcut, gândit, simţit, trăit, pentru a ne 

„recunoaşte“, regăsi şi renaşte. 

 Ce condiţii ne pune Domnul?Să venim cu smerenie şi cu sinceritatesă ne mărturisim 

păcatele. Cum mărturisim păcatele? „Mărturiseşte păcatul aşa cum l-ai făcut: în gustul şi în 

mustul lui“ – spunea un încercat duhovnic, cu statură de „avvă“ (Părinte) şi cu inimă plină de 

iubire –  adică aşa cum l-am simţit după ce i-am cunoscut hidoşenia. 

 „Mărturiseşte-te ca şi cum acest ceas ar fi cel din urmă, ca şi cum ar fi ultima oară aici, pe 

pământ, când poţi aduce pocăinţă pentru toată viaţa ta, înainte de a păşi în veşnicie şi a sta în faţa 

judecăţii lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi ultima clipă când poţi să arunci din spate povara unei 

îndelungi vieţi trăite în păcat şi nedreptate, pentru a intra liber în Împărăţia lui Dumnezeu“
31

. 

 Duhovnicul nu ne va iscodi cu întrebări curioase şi incomode, dar nici noi nu-l vom 

împovăra cu amănunte de prisos. Deşi spovedania noastră va curge ca un râu din inimă, fără a fi 

nevoie ca duhovnicul să ne smulgă cu „cleştele“ cuvintele, nu va lăsa însă sufletul cu răni 
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deschise şi necurăţat; cu delicateţe şi fineţe, cu discreţie şi compasiune, ca şi cu nişte pensete de 

cea mai înaltă calitate, va curăţi, va tămădui şi va reda inima duhovnicească pentru a fi palat 

ceresc, „templu al Duhului Sfânt“. 

 Încrederea trebuie dublată de ascultare. Dacă încrederea şi-au pierdut-o oamenii de azi, 

ascultarea parcă nici n-au cunoscut-o. „Cum să ascult de cineva sau de altcineva?“, se întreabă 

cei mai mulţi; „nu vreau să ascult decât de simţămintele mele“, fără a şti că aleg cea mai riscantă 

cale, calea morţii.  

 Avva Isidor, din Pateric, a zis : „Ştiinţa ştiinţelor este cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu. 

Când se supune adevărului, omul este mai presus de toate, ca icoană şi asemănare a lui 

Dumnezeu. Dintre toate duhurile, cel mai cumplit este să-ţi urmezi propria inimă, adică propriul 

cuget, iar nu legea lui Dumnezeu. Pe urmă aceasta devine plâns pentru om, pentru că nu a 

cunoscut taina lui Dumnezeu şi nu a descoperit calea sfinţilor, ca să lucreze într-însa“
32

. 

 Viaţa veşnică pe care şi-o doreşte omul este cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea 

Adevărului (In. 17, 3), iar „ştiinţa creştinului este deci aceasta: gustarea din Adevăr, după 

capacitatea fiecăruia“
33

. 

 Ai fost dezamăgit de vreun duhovnic şi ţi-ai pierdut încrederea, încât nu mai ai tăria să-ţi 

mărturiseşti stările şi păcatele în faţa unui duhovnic? Învaţă că fără mărturisire este imposibilă 

mântuirea. 

 „Învăţăm din cele spuse că nu se află altă cale sigură de mântuire, decât a ne mărturisi 

fiecare gândurile la Părinţi cu multă dreaptă socoteală şi a ne lăsa îndrumaţi de ei întru virtute, 

neurmându-ne voia sau judecata proprie. Dacă se întâmplă să nimerească cineva peste unul sau 

câţiva Bătrâni simpli şi neîncercaţi, nu trebuie, din această pricină, să-şi ascundă gândurile şi să 

nu le mărturisească nici celor mai iscusiţi dintre Părinţi. Nu trebuie, deci, să-şi piardă încrederea 

în toţi, din pricina celor puţini şi neîncercaţi, ocolindu-i pe toţi Bătrânii deopotrivă, ci, aşa cum se 

întâmplă cu doctorii trupurilor, mai întâi să le încerce priceperea, iar apoi să le arate rănile 

sufletului. Şi să nu se împotrivească leacurilor lor, ci să le primească mulţumitori, chiar dacă 

pentru o vreme pricinuiesc durere“
34

. 

 

Duhovnicul, ca un bun doctor, ne va rândui un canon spre îndreptare, care poate consta în: 

- eventuala oprire de la Sfânta Împărtăşanie, în funcţie de gravitatea păcatului; 

- anumite rugăciuni, însoţite de post şi acte de milostenie; 

- un program în conformitate cu viaţa unui creştin. 

Nu trebuie să ne mâhnească asprimea sau, dimpotrivă, blândeţea canonului şi nici să ne 

lăsăm influenţaţi de canoanele primite de semenii noştri. Nu există canoane general valabile, iar 

duhovnicul caută mai întâi la dispoziţia celui care se spovedeşte, apoi la păcatul spovedit. 

Dealtfel, el este ca un doctor care nu prescrie pentru aceeaşi boală, aceeaşi reţetă, nici măcar la 

doi „pacienţi“, ci are pentru fiecare o anumită reţetă. Iată ce spune un canon: „Se cade ca cei ce 

au primit de la Dumnezeu puterea de a lega şi dezlega, să cerceteze felul păcatului şi aplecarea 

spre întoarcere a celui ce a păcătuit şi astfel să aducă bolii vindecarea potrivită, ca nu cumva, 

folosindu-le pe amândouă fără măsură, să greşească în privinţa izbăvirii celui încercat 

(suferind). Căci nu e simplă boala păcatului, ci felurită şi în multe chipuri şi născătoare de multe 

vlăstare ale stricăciunii, din care răul se revarsă din plin şi merge înainte pânăs-ar opri prin 

puterea vindecătorului (a doctorului). Drept aceea, cel ce aratăştiinţa doctoricească (medicală) 

                                                 
32

Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din Pustiu, trad. rom. de Cristian Bădiliţă, Editura Polirom, 2003, p. 174. 
33

Pocăinţa sau…, ed. cit., p.90 
34

 Sfântul Ioan Casian, în Everghetinos, ed. cit., p. 291 
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înprivinţa sufletului, mai întâi trebuie să cerceteze starea (dispoziţia) celui ce a păcătuit... să 

vegheze cum se îngrijeşte în vremea aceasta (între timp) de întoarcerea sa, şi dacă nu se 

împotriveşte meşterului (doctorului)... ci în orice chip să stea împotriva suferinţei (patimii) fie 

prin doctoriile cele mai aspre şi iuţi, fie prin cele mai moi (suportabile) şi mai blânde şi să se 

nevoiască spre închiderea rănii“
35

. 

 

Pocăinţa este o stare continuă a creştinului, care începe odată cu săvârşirea primului păcat şi 

se încheie cu lepădarea totală a păcatului, primirea iertării din partea lui Dumnezeu şi intrarea în 

Împărăţia Lui. Ca lucrare lăuntrică, determinată de un anumit păcat sau anumite păcate, ea 

începe îndată după săvârşirea păcatului, când omul simte o puternică mustrare de conştiinţă, 

continuă cu zdrobirea de inimă, prin hotărârea de a părăsi păcatul, dublată de lacrimi de pocăinţă, 

urmată de mărturisirea în faţa lui Dumnezeu şi în prezenţa duhovnicului, dezlegarea în Taina 

Mărturisirii şi lupta continuă cu păcatul, până când acesta moare, iar sufletul tămăduit se întoarce 

în Casa Părintelui Ceresc, asemenea fiului risipitor. 

Pe parcursul acestui lung şi anevoios drum al desăvârşirii, Duhovnicul sau Stareţul se află 

într-o adevărată luptă duhovnicească pentru a-şi salva fiii duhovniceşti:         împreună-pătimeşte, 

se luptă şi se roagă, luând greaua povară a fiilor, până ce va fi încredinţat de Duhul lui 

Dumnezeu de iertarea şi primirea fiilor.  

La Avva Lot vine un frate care căzuse într-un păcat mare: „[Odată ajuns acolo,] intra şi ieşea 

neîncetat, plin de tulburare şi de zbucium lăuntric, neputând sta locului. Îi spune Bătrânul: «ce ai, 

frate?»; «Am făcut păcat mare, răspunse, şi nu pot să-l spun». Îi zice Bătrânul: «Mărturiseşte-mi-

l mie şi îl duc eu». Atunci fratele s-a aruncat la pământ şi a spus: «Am căzut în curvie şi am 

jertfit [idolilor] ca să fac asta». Bătrânul i-a întins mâna şi, ridicându-l, îi zice: «Îndrăzneşte, căci 

este pocăinţă. Mergi, şezi într-o peşteră, mănâncă o dată la două zile şi eu voi duce, împreună cu 

tine, jumătate de păcat». Fratele a plecat şi a făcu precum i-a poruncit Bătrânul. După ce au 

trecut trei săptămâni, Bătrânul a primit înştiinţare că Dumnezeu a primit rugăciunea lui şi 

pocăinţa fratelui, iertându-i acestuia păcatul. L-a chemat pe frate şi i-a vestit mila lui Dumnezeu. 

Şi a rămas fratele în ascultare la Bătrân până la moartea acestuia“
36

. 

În această stare, omul este dispus, văzându-şi rănile sufleteşti, să facă tot ceea ce-i va spune 

„doctorul de suflete“, pentru a se vindeca. Duhovnicul, deşi aparent are rolul de judecător, este 

mai curând doctor sufletesc. Judecător este, surprinzător, însuşi omul care se spovedeşte, sau mai 

degrabă conştiinţa lui; nici Dumnezeu nu-l judecă, ci omul însuşi „se judecă“, mărturisindu-şi 

singur „judecata“; duhovnicul este martorul acestui „proces de judecată“, iar Dumnezeu, Cel ce-l 

primeşte, ca mărturie a pocăinţei înainte de a-l judeca El, la înfricoşata Judecată. 

Duhovnicul este judecător în sensul că este între credincios şi legile judecăţii: Canoanele 

Bisericii. Călăuzit de acestea, duhovnicul va recomanda tratamentul şi va aplica alifia 

tămăduitoare pe rănile sufletului; şi aşa el devine mai degrabă doctorul decât judecătorul. De 

aceea, îl va însoţi pe ucenic cu rugăciunea, să poată purta povara păcatului în stare de pocăinţă, 

să împlinească rânduiala sa, „canonul“ stabilit, ca pocăinţa să devină lucrătoare în inima lui: 

„Mai cunoaşte, frate, că cel care îţi dă porunca nu ţi-o dă doar [fără vreo altă lucrare], ci îţi vine 

în ajutor cu cereri şi rugăciuni, ca să o poţi păzi“
37

. 

                                                 
35

Sin. V-VI (Trulan), Canon 102, în Canoanele Bisericii Ortodoxe,Note şi comentarii, arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, 

Sibiu, 2005 
36

Everghetinos, ed. cit., p. 305 
37

Ibidem, p. 299 



 17 

Cât priveşte dezlegarea de păcate, aceasta este dată de Dumnezeu, prin rugăciunea şi mâna 

duhovnicului, dar numai după ce fiul duhovnicesc se dezleagă în interior de legăturile păcatului. 

„Duhovnicul nu poate decât dezlega pe penitent, sau constata că încă nu poate fi dezlegat, până 

nu se dezleagă şi el însuşi, interior, de legăturile păcatului, până nu s-a deschis el însuşi putinţei 

de comunicare între el şi Biserică“
38

. 

Aşadar, „canonul“ primit la Spovedanie este înţeles şi trăit ca un nou mod de viaţă, de 

raportare la mine însumi, la fraţii mei, la Biserică şi la Dumnezeu; este calea de ieşire din păcat, 

din criza duhovnicească în care m-a dus păcatul. Trăirea după „canon“ este răspunsul omului la 

iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. „Dacă am examina păcătoşenia noastră, depărtarea de 

Dumnezeu şi semeni, împietrirea inimii noastre faţă de dăruirea şi jertfa Mântuitorului Hristos şi 

de semenii noştri, într-un cuvânt dacă am conştientiza ce suntem faţă de ceea ce am fi putut fi, 

ne-am îngrozi. Atunci am putea auzi cuvintele Mântuitorului: „Spune: dacă vei fi iertat, dacă îţi 

voi spune acum că te iubesc cu toată viaţa Mea şi toată moartea Mea, cu Crucea, cu Răstignirea 

şi cu Învierea Mea, ai putea oare să răspunzi cu bucurie şi recunoştinţă?“
39

 

Deci iată dimensiunile pocăinţei: bucuria şi recunoştinţa, care, adăugându-se mustrărilor de 

conştiinţă, alungă deznădejdea care ar face viaţa noastră un iad şi deschid porţile Împărăţiei 

Cerurilor cu nădejde şi încredere în Dumnezeu, Care vrea să mă scape de moarte şi să mă facă 

fiu al Împărăţiei Sale. 

„Cu bucurie pentru că, chiar dacă eu nu mă pot ierta şi vindeca pe mine însumi, pot fi 

iertat şi vindecat de puterea lui Dumnezeu. Iar cu recunoştinţă deoarece, dacă lucrurile stau 

anume aşa, atunci cu adevărat viaţa creştină se reduce la un singur lucru: cu tot cugetul, cu 

fiecare mişcare a inimii, cu toată voinţa şi hotărârea, cu toate faptele mele să exprim Domnului 

mulţumire pentru faptul că sunt mântuit, pentru că sunt atât de iubit de El. Şi dacă sunt atât de 

iubit, viaţa mea trebuie să devină un semn viu, nesfârşit, al recunoştinţei faţă de Dumnezeu, 

pentru că El este, pentru că El poate să ne iubească atât de mult.“
40

 

 

 

Taina Preoţiei 
Poate că aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu, ca Taina Preoţiei să nu se separe de 

Euharistie, Taina Preoţiei fiind Taina care împlineşte celelalte Taine. Cred că a fost o purtare de 

grijă a lui Dumnezeu ca ea să nu se rupă de Liturghie, deşi toate Tainele au fost în strânsă 

legătură cu Dumnezeiasca Liturghie; am ales să ating acest aspect, acum, când vorbim despre 

Liturghie,  menţionând că inclusiv Pocăinţa este legată de Euharistie, pentru că, de fapt, prin 

Pocăinţă sau prin metanoia se producea împăcarea cu Hristos, împăcarea şi reprimirea în Trupul 

lui Hristos, primirea la Comuniune, primirea la Împărtăşire. 

Preoţia este Taina lui Hristos, este lucrarea lui Hristos, la care ne-a făcut şi pe noi părtaşi, 

prin alegere; eu cred în alegerea lui Hristos, pe care o împlineşte cu fiecare slujitor, şi îmi 

exprim, în acelaşi timp, şi nedumerirea în faţa acestei Taine, despre care a vorbit aşa de înalt 

Sfântul Ioan Gură de Aur care, aşa cum afirmă Părintele Dumitru Fecioru, a cunoscut cele mai 

înalte culmi şi cele mai adânci văi ale acestui munte al preoţiei; iar Părintele Arsenie Papacioc 

spunea că Taina Preoţiei n-o poţi dezlega în lumea aceasta, n-o poţi înţelege, pentru că, atunci 

când o înţelegi, mori! Însă nu mori de durere, ci de dragoste. 

Notă : 

                                                 
38

 Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 142 
39

Mitropolitul Antonie al Surojului, Bucuria pocăinţei, ed. cit., pp. 35 – 36 
40

Ibidem, p. 36 
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Recomand spre lectură lucrarea : 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz și Sfîntul Efrem Sirul, Despre 

Preoție, traducere, introducere, note și un cuvânt înainte de Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, 

București, 1987 

 

 

Taina Sfântului Maslu 
De asemenea, Taina Sfântului Maslu, şi ea în strânsă legătură şi cu Pocăinţa, şi cu 

Dumnezeiasca Euharistie, pentru că şi Taina Sfântului Maslu tot la îndumnezeirea omului ne 

coduce, la vindecarea nu doar a trupului, ci, întâi de toate, la vindecarea sufletului. Chiar şi 

slujba, rânduiala Sfântului Maslu insistă cel mai mult asupra vindecării spirituale, a vindecării 

sufleteşti, care aduce după sine şi vindecarea trupului. Şi, în Liturghia euharistică, se fac multe 

referiri la vindecarea sufletului şi a trupului de moarte, împărtăşirea cu Hristos şi participarea la 

viaţa veşnică, la viaţa în Hristos. Știm că este o strȃnsă legătură între păcat şi boală şi, în 

consecință, şi între iertare şi vindecare; suferința şi boala sunt consecințe ale păcatului, iar 

moartea, plata păcatului; ceea ce înseamnă că boala, suferința şi moartea nu sunt fireşti, iar omul 

nu a fost creat de Dumnezeu pentru suferință şi moarte, ci pentru viața veşnică în comuniune cu 

Dumnezeu. Boala este doar una dintre manifestările realității spirituale şi nu este niciodată pur 

fizică, ci are întotdeauna o dimensiune spirituală. Și, pentru că boala este o realitate complexă, 

tot complexă este şi vindecarea, iar dacă medicina încearcă să vindece doar trupul, străduindu-se 

să-i mențină funcționale procesele biologice pentru cȃt mai mult timp, Taina Sfȃntului Maslu 

abordează la modul cel mai direct această realitate complexă. De aceea, ne rugăm, în primul 

rȃnd, pentru vindecarea duhovnicească şi reintegrarea celor aflați în suferință în deplinătatea 

vieții (a vieții în Hristos), şi apoipentru vindecarea lor fizică. Scopul ultim al vindecării creştine 

nu este altul decȃt comuniunea deplină cu Dumnezeu, care este ținta întregii existențe a omului
41

. 

Vindecarea este darul lui Dumnezeu; ungerea bolnavilor se face nu doar pentru iertarea păcatelor 

ci, într-o treaptă mai înaltă, şi pentru o naştere din nou, pentru luminare, eliberare din robie, 

pentru înfiere
42

; de aceea Maslul este taină, pentru că scopul său nu este doar dobȃndirea 

sănătății, restabilirea sănătății fizice, ci intrarea omului în viața Ȋmpărăției, în „bucuria şi pacea‟ 

Duhului Sfȃnt
43

 

Notă : 

Recomand spre lectură lucrarea : 

Paul Meyendorff, The Anointing of the Sick, St. Vladimir’s Seminary Press, 2009; 

sau în trad. rom. 

Paul Meyendorff, Taina Sfântului Maslu, trad. Rom. Cezar Login, Cluj-Napoca, 2011. 

 

Taina Cununiei 
Cât priveşte Taina Căsătoriei, Căsătoria nu poate, nu trebuie ruptă de Euharistie, pentru 

că cei doi nu pot deveni un singur trup, o singură voinţă, până nu devin un singur suflet – adică 

nu au aceeaşi lucrare, aceeaşi voinţă, aceeaşi inimă, iar aceasta numai în Hristos, prin 

împărtăşirea cu acelaşi Trup şi Sânge al lui Hristos, Care va umple trupurile şi inimile celor doi, 

cu lucrarea lui Hristos.  

                                                 
41

Paul Meyendorff, Taina Sfȃntului Maslu, trad. rom. Cezar Login, Cluj-Napoca, 2011, pp. 60, 69. 
42

Ibidem, p. 73. 
43

Ibidem, p. 76. 
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Notă : 

Recomand spre lectură lucrarea : 

Pr.dr.Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie, Editura „Fundaţia Tradiţia 

Românească“, Bucureşti, 2004. (Cartea poate fi descărcată de pe internet, pentru cei ce nu o 

au, în format pdf) 

 

 

Ȋntrebări 
 Ne întreabă foarte multă lume despre legătura care există între două dintre Sfintele 

Taine, anume între Sfânta Taină a Împărtăşaniei şi Spovedanie. Şi sunt mai multe 

formulări ale întrebării, cineva spune «după ce te-ai spovedit, te poţi împărtăşi de două 

sau de mai multe ori, sau numai o dată?», iar altcineva ne atrage atenţia că, ceea ce noi 

numim, astăzi, Taina Sfintei Spovedanii, este cumva o fuziune intre ceea ce, in Biserica 

primelor veacuri, însemna, pe de o parte, treptele de pocăinţă pe care creştinii trebuia să 

le depăşească, atunci când cădeau în păcate grave, şi, de cealaltă parte, obiceiul prezent 

cu precădere în lumea monahală, în spaţiul monahal, de împărtăşire până şi a 

gândurilor în faţa Stareţului, în faţa Bătrânului sau chiar a Stareţei locului respectiv. Şi 

se întreabă respectivul, din moment ce Biserica nu a cerut de la mireni un nivel atât de 

ridicat ca în cazul monahilor, nu se poate ajunge la o nouă rânduială, care să permită 

spovedania la 2-3 săptămâni şi, între timp, împărtăşirea credincioşilor respectivi, care 

au o viaţă activă, la fiecare dintre Sfintele Liturghii săvârşite în acest interval? 

 

Da, este foarte binevenită întrebarea şi foarte bine gândită, bine elaborată. Aş vrea să 

precizez câteva lucruri, înainte de a răspunde: am în lucru o carte, o lucrare despre Sfânta 

Spovedanie şi despre Sfânta Împărtăşanie. Practic, nu este o explicare a Dumnezeieştii Liturghii, 

aceasta va fi o altă lucrare, ci o abordare mai degrabă duhovnicească şi pastorală a celor două 

Taine şi a legăturii dintre ele. Da, este o îmbinare a celor două practici sau celor două lucrări. 

Spovedania, mai ales în primele secole, nu era frecventă. Spovedania se făcea public, şi atunci se 

refereau mai ales la păcatele mari, la căderile mari. De asemenea, aici, recomand o carte a 

Părintelui Ene Branişte, Participarea la Liturghie, în care Părintele arată cum a scăzut viaţa 

duhovnicească a creştinului, până într-acolo încât s-a îndepărtat de Liturghie, de Potir; şi etosul 

primelor veacuri desigur că s-a pierdut, între timp. Spovedania nu se făcea aşa cum se va face 

mai târziu, în lumea monahală, aşa cum bine remarca cel care a adresat întrebarea,de mărturisire 

chiar şi a gândurilor, zilnică. Iar asta, nu neapărat către duhovnic, ceea ce înţelegem noi, astăzi, 

prin „duhovnic“. Haideţi să ne aducem aminte că, în vremea Sfântului Antonie cel Mare, ei 

mergeau să se împărtăşească la cea mai apropiată comunitate creştină, pentru că nu aveau preot 

în mănăstire. Mărturisirea gândurilor se făcea către persoana cea mai apropiată, către călăuzitor, 

către Bătrân, către Părintele sau Maica duhovnicească. Sigur că acum s-a făcut o sinteză a 

acestor două tipuri de mărturisiri şi, pe de o parte, este bine, mai ales pentru noi, care trăim în 

lume. Pentru cei din comunităţile monahale poate să fie puţin distinctă această lucrare 

duhovnicească. Noi, cei din lume, nu putem trăi la exigenţele acestea, de a ne spovedi zilnic, sau 

de a ne spovedi şi gândurile. Dar nici numai de patru ori pe an! Şi acum, ajung şi la întrebarea 

dacă putem pune în legătură directă spovedania cu împărtăşirea; da, o putem pune în legătură 

directă, în sensul că ne spovedim, ca să ne împărtăşim, că aşa zice Sfântul Apostol Pavel, să se 

cerceteze omul pe sine, ca să nu ia spre osândă; însă nu fiecare împărtăşire trebuie pusă în strânsă 

legătură cu o altă spovedanie. Haideţi să ne gândim în perioada aceasta, a Postului Mare, sau la 
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sărbătorile mari! În perioada Postului Mare, ne putem spovedi şi ne putem împărtăşi de mai 

multe ori, cu aceeaşi spovedanie, dar aceasta rămâne, totuşi, o lucrare între fiecare creştin şi 

duhovnicul lui. Trebuie să fim în strânsă legătură cu duhovnicul. Dar acum prezint o situaţie şi 

mai delicată: ne împărtăşim în noaptea de Paşti, iar a doua şi a treia zi de Paşti nu se mai 

împărtăşeşte aproape nimeni! Este bucuria pascală, Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul lui, de 

Paşti, ne cheamă pe toţi; şi poate spune cineva că, înainte de împărtăşanie, trebuie să postim. Iar 

canonul spune că nu trebuie să postim, în ziua de Paşti. Sigur, pustnicii postesc aproape 

permanent, ei au un mod de viaţă special, un mod de viaţă deosebit. Întrebare: noi, preoţii, noi, 

slujitorii, postim în ziua de Paşti sau în a doua zi de Paşti? Sigur că postim sau ar trebui să 

postim! Cum? Cu cumpătare, hrănindu-ne cu mulţumire, cu bucurie, şi rămânând într-o stare 

duhovnicească lăuntrică, adică postim duhovniceşte. Aşa că eu înţeleg că ar trebui să ne 

împărtăşim şi în zilele acelea, la Paşti, la Crăciun, la Bobotează, chiar dacă nu sunt zile în care se 

posteşte – avem un altfel de viaţă, atunci, este Mirele cu noi, şi putem să ne împărtăşim. Nu 

trebuie, însă, să picăm nici în cealaltă extremă, a lipsei spovedaniei, a lipsei pregătirii şi să ne 

împărtăşim cum o fi, numai să ne împărtăşim. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful spune că, şi 

dacă te-ai împărtăşit o singură dată în viaţa ta, trebuie să păstrezi conştiinţa prezenţei lui Hristos 

în tine, permanent! Ceea ce înseamnă că, dacă te-ai împărtăşit cu adevărat – ca participare a ta, 

nu ca prezenţă a lui Hristos în Taine –, şi dacă ai trăit cu adevărat, după împărtăşire, poţi să te 

împărtăşeşti după un oarecare timp, pentru că te afli în starea prezenţei lui Hristos în inima ta. 

 

 Mergem mai departe, sunt câteva întrebări despre Taina Sfântului Botez, care vizează 

cumva legătura dintre formă şi fond, deşi am mari îndoieli că formula aceasta este foarte 

potrivită în discursul liturgic ortodox. O primă întrebare ar fi dacă sunteţi de acord cu 

cei care, în blogosfera ortodoxă, susţin necesitatea condiţionării administrării Sfântului 

Botez de luarea unui angajament foarte direct şi în termeni foarte limpezi, de către 

părinţi şi de către naşi, că acel copil va duce o viaţă în Biserică şi că Botezul va fu cu 

adevărat un început al vieţii lui în Hristos. Pentru că, observă cel care ne-a trimis 

întrebarea, se întâmplă foarte des că copilul este adus, este botezat, şi apoi ani de zile nu 

mai vine în Biserică. Înainte de a vă da cuvântul, mai adaug două întrebări, pentru că ele 

sunt legate; aşadar, încă un punct se referă la posibilitatea de a săvârşi Taina Sfântului 

Botez pentru mai mult de un copil, în cadrul aceleiaşi slujbe – se poate sau nu? Ar fi ceva 

în neregulă, dacă botezăm mai mulţi copii la aceeaşi slujbă? În fine, există o discuţie 

foarte dinamică, chiar în ultimii ani, în ultimele luni, referitoare la validitatea Tainei 

Botezului, în afara Bisericii Ortodoxe, dar mai nou, discuţia se poartă chiar în sânul 

Bisericii Ortodoxe, dacă e valabil botezul săvârşit nu prin afundare, ci prin stropire sau 

prin afundare parţială, dacă vreţi. 

 

Nu cunosc dezbaterea, dar sunt de acord cu problema aceasta, care se pune, a 

angajamentului părinţilor şi a naşilor în vederea unei educaţii şi a unei formări a copilului, astfel 

încât să rămână cu adevărat în sânul Bisericii şi să trăiască după Taina Sfântului Botez. Sfântul 

Nicolae Cabasila – Părintele Dumitru Stăniloae punea şi el această problemă – spunea că sunt 

necesare angajamentul şi luarea în serios a Tainei Sfântului Botez. Sigur că pruncul nu se poate 

angaja, fiind prea mic, rolul acesta le revine părinţilor şi naşilor. Şi este bine să se facă aceasta 

printr-o pregătire prealabilă, prin spovedanie. Ţin să subliniez importanţa pregătirii duhovniceşti 

de dinaintea Botezului. În Constituţiile Apostolice se spune, la un moment dat, că ar fi bine ca 

înainte de Botez (lucru valabil şi înainte de căsătorie sau hirotonie),să postească 2-3 zile şi cel 
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care se botează (era vorba de adulţi, acolo), şi cei din casa lui. Acest lucru trebuie să rămână pe 

mai departe valabil. Şi, apropo de ceea ce spuneaţi dvs că se întâmplă în Occident, da, ştiu, şi am 

luat parte la această renaştere liturgică, şi mă bucur foarte mult pentru ea! Referitor la botezul 

mai multor copii în cadrul aceleiaşi slujbe, sunt de acord cu botezul mai multor copii, însă doar 

în comunităţile ultra-aglomerate, cum se întâmplă, de exemplu, în Bucureşti; este vacarm, e greu 

de păstrat liniştea, când sunt mai mulţi copii, dar nu este o problemă, să nu uităm că aşa se făceau 

botezurile, înainte. Se botezau mulţi, în câteva zile de peste an, iar în Sâmbăta Mare se botezau 

cei mai mulţi. În ceea ce priveşte valabilitatea Botezului – s-ar putea să deranjez puţin cu 

răspunsul meu, dar sunt dispus la dezbateri – plec de la următoarea premiză sau de la următorul 

aspect, care este fundamental în ceea ce priveşte Teologia Sacramentală: poate fi, într-o Biserică, 

validă o singură Taină? Şi dacă este o Taină validă, una singură, n-ar trebui să fie valide toate 

Tainele din sânul acelei Biserici? Acesta este un principiu deosebit de important, dogmatic, 

canonic şi liturgic. Iar asta înseamnă că, dacă Taina Botezului este undeva validă, atunci ar trebui 

să fie valide şi celelalte Taine – şi preoţia, şi euharistia, or, noi ştim foarte bine că nu ne 

împărtăşim decât în Biserica Ortodoxă. Deci, este valid Botezul în Biserica Ortodoxă. Sigur că 

primirea eterodocşilor se face după rânduiala stabilită de Biserică. Însă nu cred – şi m-am 

informat, m-am documentat – nu cred că greşim dacă îi vom reboteza pe eterodocşi, indiferent de 

unde vin, bineînţeles cu condiţia ca ei să dorească, să accepte Botezul. Sigur că, în cazul 

catolicilor sau în cazul protestanţilor de tradiţie (care primesc Botezul în numele Sfintei Treimi), 

cei care vor să treacă la Ortodoxie, prin iconomie, sunt primiţi în Biserică şi prin Mirungere. Dar 

Botezul este valid numai în Biserica Ortodoxă. În ceea ce priveşte validitatea Botezului, în cazul 

afundării necorespunzătoare, voi spune aceasta: însuşi termenul de botez înseamnă afund. Deci, 

acesta este botezul, se face prin afundare. Aşa a zis Mântuitorul Hristos: mergând, învăţaţi toate 

neamurile, botezându-le, a spus, nu „stropindu-le“, sau nu „atingându-le de apă“, ci     

afundându-le, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Dar dacă Botezul  

s-a făcut prin stropire, este valid, bineînţeles. Acum, ar trebui ca, pentru jumătate din 

Transilvania sau din alte zone unde s-a practicat botezul prin stropire, acesta să nu fie valid! Asta 

n-o spun pentru că trebuie să validăm botezul respectiv, dar haideţi să ne gândim că, în cazuri 

excepţionale, se practică botezul prin stropire cu apă, sau în situaţii şi mai extreme, chiar şi cu 

ţărână, cu praf. În condiţii normale, însă, Botezul se face prin afundare. 

 

 

 Ne întreabă cineva de ce facem diferenţa între Aghiasma Mare şi Aghiasma Mică, dat 

fiind că amândouă sunt Taine. Nu sunt amândouă Taine? – aşa ne întreabă respectivul. 

 

Întâi de toate, nu sunt Taine, nici una, nici alta, dacă ar fi să ne gândim la sensul strict al 

cuvântului. Dacă ar fi să ne gândim la ceea ce spuneam mai devreme, că nu aş face distincţia 

între Taină şi Ierurgie, da, într-adevăr, pot fi socotite Taine. În ceea ce priveşte diferenţa între 

cele două tipuri de aghiasmă, sfinţirea mare a apei sau Aghiasma Mare este pusă în strânsă 

legătură cu sărbătoarea Botezului Domnului. Este mai mult decât o sfinţire a apei, este o sfinţire 

a întregului cosmos, a întregului univers. Este o sfinţire a firii apei, şi firea universului se 

sfinţeşte, atunci. Aceasta ne-o spune însăşi rânduiala. Mai mult decât atât, actul liturgic pe care 

noi îl împlinim, cum am amintit în timpul cursului, se bazează pe lucrarea Fiului lui Dumnezeu, 

Mântuitorul Hristos, prin afundarea în apele Iordanului, când a sfinţit firea apelor prin însăşi 

prezenţa Lui în pântecele apelor, în albia apelor. Sfinţirea aceasta are loc de două ori: o dată, la 

Bobotează, şi apoi, la sfinţirea apei în cadrul Tainei Botezului. Este evident că este o altă lucrare. 
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O altă problemă pe care am putea să o dezbatem ar fi: de ce sunt mai multe Taine, dacă se 

împărtăşeşte acelaşi har dumnezeiesc? Sunt mai multe Taine, pentru faptul că aşa a rânduit 

Dumnezeu, ca în fiecare Taină şi în fiecare lucrare să se împărtăşească una din lucrările lui 

Dumnezeu, manifestate sau petrecute în lume. Aghiasma Mică sau sfinţirea mică a apei este o 

rugăciune de binecuvântare şi sfinţire a apei, cu o altă rânduială, cu un alt scop. Nu că Aghiasma 

Mare poate fi dată ca şi împărtăşire, cum am auzit că se spune în unele zone, că „primeşti 

împărtăşirea mică, cu Aghiasmă Mare“, nu! Aghiasma Mare e Aghiasmă Mare, care se 

împlineşte la Bobotează, la Botezul Domnului.  

 

  
 Vedem adesea, în Biserică, săvȃrşindu-se cununia între o persoană ortodoxăşi una 

catolică. Acest lucru este îngăduit? Știm bine că,înainte de aceastăTaină, cei doi trebuie 

să se spovedească şi să se împărtăşească. 

 

Cununia dintre o persoană ortodoxă şi o persoană eterodoxă este un pogorămȃnt; decȃt să 

trăiască în desfrȃnare (necununați), căsătoria (civilă) fiind deja împlinită, Biserica permite 

oficierea cununiei lor. Ȋn condițiile acestea, dintre cei doi, nu se poate spovedi şi împărtăşi în 

Biserica Ortodoxă decȃt persoana care aparține Bisericii Ortodoxe. 

 

 Cunoaşteți dacă se are în vedere, la nivelul discuțiilor pan-ortodoxe, o 

eventuală adoptare a unui singur Tipic, cu rȃnduielile slujbelor 

simplificate, după modelul grecesc (revizuit în 1838 şi1888)? 

 

Nu cunosc existența vreunei inițiative pan-ortodoxe pentru revizuirea sau adaptarea unui 

singur Tipic pentru întreaga Ortodoxie; mai degrabă, cred că este benefică păstrarea 

Tipicului în variantele lui (savait, constantinopolitan şi athonit). 

 

 Credeți că a existat o perioadă,în istoria Bisericii,în care practica 

Tainei Spovedaniei, aşa cum o cunoaştem noi,astăzi, ar fi fost practicatăîn două 

 lucrări liturgice distincte: - mărturisirea propriu-zisă a păcatelor către un duhovnic 

(care nu era în mod necesar şi preot) - şi rugăciunile dezlegării şi ale iertării păcatelor 

de către un preot (carenu era în mod necesar şi duhovnic)? 

 

Niciodată nu a existat practica spovedaniei la o persoană şi primirea iertării (a dezlegării) 

prin persoana unui alt slujitor; această tendință există astăzi în unele comunități în care unii 

preoți (de mir sau monahi) spovedesc şi apoi trimit pentru rugăciunile de dezlegare la altcineva; 

este necanonic, neecclesial şi neduhovnicesc acest aspect. 

 

 Referitor la botezul pruncilor: dacă botezul reprezintă moartea şi invierea 

Domnului, am putea boteza pruncii în poziția celor adormiți, adicăîntinşi cu 

fața în sus?Evident, fără a scufunda fața, evitȃndu-se astfel unele 

riscuri şi, mai ales, dȃndu-i pruncului demnitate. Am văzut copii botezați cu 

fundul în sus şi cu capul in jos. Cum ar fi corect? 
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Botez (Baptizo – în limba greacă) înseamnă afundare, a afunda, nu doar „plutire‟; nu s-a 

menționat în nici un document poziția celui afundat; iar afundarea cu fața în jos – dar nu cu capul 

în jos – evită pericolul de a lua copilul apă în timpul afundării. 

 

 

 Ultimul Liturghier editat de Patriarhia Romȃnă a fost pentru mine un prilej de bucurie. 

M-a bucurat faptul că au fost aşezate rugăciunile în cadrul ecteniilor,înainte de ecfonise. 

Rugăciunea din cadrul ecteniei care precede „Tatăl nostru‟ - interesant! - nu are 

ecfonis. Iar ectenia cererilor se repetă, cumva „ataşată‟ ecteniei care introduce 

Rugăciunea Domnească. Putețispune, vă rog, cȃteva cuvinte despre aceste lucruri? 

 

Da, rugăciunea din cadrul ecteniei de dinaintea rugăciunii „Tatăl nostru‟ este o 

introducere firească a rugăciunii „Tatăl nostru‟; de aceea, eu recomand rostirea ei în auzul 

tuturor, după ectenie, înainte de „Tatăl nostru‟. 

 

 

 Părinte,vă rog să mă lămuriți într-o problemă. Ieri, la rugămintea unui părinte 

bolnav,am slujit împreună cu el,şi am fost tulburat de ceva. Părintele, fiind mai grăsuț, e 

foarte comod şi nu se simte bine îmbrăcat în vesminte. Ȋn primul rȃnd, a făcut 

proscomidia cu epitrahilul, doar. Am crezut că se va îmbrăca la Sfȃnta Liturghie.A avut 

de spovedit,şi a venit doar în epitrahil, pe la ectenia de dupăEvanghelie,şi a rămas 

aşa.La rugăciunea de dinaintea Sfințirii Darurilor,la Sfȃnta Liturghie a Sfantului Vasile 

(rugăciune mai lungă),părintele, văzȃnd că nu mai termin, a zis să citesc eu în 

continuare(strana terminase cȃntarea), că face el ritualul de sfințire şi, deşi nu avea 

Liturghierul deschis,am citit eu rugăciunile,iar părintele a fost cel care a binecuvantat. 

Știu că nu e bine ce a făcut, dar eu fiind invitat,iar părintele mult mai vȃrstnic decȃt 

mine,aproape de pensie,pe moment nici nu am avut prezența de spirit să reacționez.Am 

avut un gȃnd de indoialăşi m-am întrebat dacă, din această cauză, nu s-au sfințit 

Darurile?Este sau nu îndreptățită aceastătemere? 

 

Nu este îngăduit a sluji cineva fără a fi îmbrăcat în toate veşmintele, decȃt în situații 

excepționale: în prigoane, temnițe, etc., situații în care nu pot fi îndeplinite condițiile fireşti. Un 

preot poate participa la Liturghie purtȃnd doar epitrahilul şi se poate împărtăşi aşa, dacă are vreo 

problemă de sănătate şi nu poate sluji. Sfințirea Darurilor o împlineşte doar protosul. 

 

 Doamne ajută! Aş dori săştiu cum înțelege Părintele Vasile următoarea situație:           1. 

Părintele Schmemann vorbeşte despre un ritm dublu al pregătirii şi al împlinirii în 

slujbele Bisericii,Biserica însăşi fiind pregătire şiîmplinire. Cum se poate ca toate 

Tainele să aibă această dimensiune dublă,în afară de una:Taina Tainelor!. La Botez, se 

face afundarea,la Mirungere, ungerea cu Mir, la spovedanie, dezlegarea... la 

Ȋmpărtăşire,în schimb, neîmpărtăşirea, ci doar privirea,  contrar a tot ceea ce ne-am 

rugat şi cȃntat. Un exemplu: «Ca pe Ȋmpăratul tuturor să-L PRIMIM» ,nu să-L 

privim!Sau: «ȊNVREDNICEȘTE-NE SĂ NE ȊMPĂRTĂȘIM» sau «Cu frica lui 

 Dumnezeu,cu credințăşi cu dragoste SĂ VĂ APROPIAȚI» -toți.                                         
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   2. De ce facem diferența între Aghiasma Mare şi Aghiasma Mică? Nu sunt amȃndouă 

Taine?                                          

 3. «Să cheme preoții Bisericii» se referă la faptul de a chema 

mai mulți preoți, sau indică o categorie: preotii,iar nu vrăjitorii sau magicienii?           

 

1. Da, este adevărat: nu se poate săvȃrşi Liturghie fără a se împărtăşi credincioşii (nu doar 

slujitorii); absența la Potir este dovada crizei duhovniceşti în care ne aflăm, iar revenirea 

la Potir, cu responsabilitate şi maturitate duhovnicească, va atenua această criză. 

2. Structura slujbei Aghesmei Mari o diferențiază de Agheasma Mică; „astăzi s-a sfințit 

firea apelor‟, pentru că Domnul a coborȃt în apa Iordanului. 

3. «Să cheme preoții Bisericii» nu se referă la număr, nu-i un imperativ numeric; numărul 

preoților s-a stabilit tȃrziu, în practica Bisericii.                                                                    

         


