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Abstract

This article attempts to bring into discussion the chance of healing the human

being through one of the most important Mysteries of the Church, namely the Holy

Confession. The subject is dealt with starting from the assumption that, nowadays, the

human being has the possibility to regain his/her health through a clerical type of

therapeutics. Thus, one could see easily that healing may be achieved by recovering

“the Self”, by honest admission of own sins in front of a praying confessor, through a

Christian attitude and by practicing virtue in daily life, with the conviction that

the healing of the soul represents the exclusive gift from the Son of God, to be pro-

vided through the Church. As a result of this type of therapy, two effects become

visible: the first consists in the absolution of sins and in reinstating the repentant into

the state of grace that he/she had fallen from, and the second one is represented

by the freedom and opportunity to receive the Eucharist, as a form of spiritual

food for the soul thus healed. 
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Introducere

Anul calendaristic 2014 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii

[i al Sfintei ~mp\rt\[anii) `n Patriarhia Român\. Cu alte cuvinte, Bi-

serica ne face invita]ia [i ne cheam\ ca, `n acest an, [i nu numai, s\

redescoperim [i s\ aprofund\m teologia cre[tin\ [i taina vin-

dec\rii omului prin revenirea „`n sine” (Luca 15, 17), prin m\rturisirea

onest\ a p\catelor `n fa]a duhovnicului rug\tor, printr-o atitudine

cre[tin\ [i prin practicarea virtu]ilor `n via]a cotidian\ Toate acestea

trebuie s\ porneasc\ dintr-o m\rturisire constant\ [i fidel\ a dreptei

credin]e, credin]a care m\rturise[te pe Iisus Hristos ca fiind cu ade-

v\rat Fiul lui Dumnezeu [i Terapeutul omului credincios, credin]a

care nu se rezum\ sau se limiteaz\ la un cadru confesional rigid,
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ci acea credin]\ revelat\, care ne invit\ [i ne a[teapt\ pe to]i la

primirea vindec\rii [i care ne une[te `n integritatea adev\rului `nv\-

]\turii Mântuitorului, [i anume credin]a ortodox\ sau ortodoxia cre-

din]ei. Prin aceasta suntem chema]i s\ redevenim parte a trupului

mistic al Bisericii lui Hristos, al corpului eclezial, pe fundamentul

trinitar descoperit `n Sfânta Scriptur\ [i `n Sfânta Tradi]ie, `n sensul c\

trebuie s\ avem „certitudinea c\ to]i suntem chema]i la credin]a p\-

rin]ilor no[tri, la redescoperirea creatoare [i critic\ a tradi]iei noastre,

a Tradi]iei, dincolo de tradi]iile omene[ti [i vremelnice care o `ntu-

nec\. Acesta este examenul de con[tiin]\ care ne revine tuturor, `n

aceea[i m\sur\, `ntr-un spirit de fidelitate fa]\ de Revela]ia lui

Hristos, care este singura `n m\sur\ s\ judece trecutul [i prezentul,

R\s\ritul [i Apusul, [i care este judec\torul ultim al dreptei noastre

credin]e”1.

Ast\zi, mai mult ca oricând, omul cre[tin tr\ie[te `ntr-o lume `n

plin\ schimbare [i reconfigurare, `n cetatea vremelnic\, adic\ `ntr-o

societate din ce `n ce mai secularizat\ [i indiferent\ din punct de

vedere religios, care se deta[eaz\, inexplicabil [i cu destul\ u[urin]\,

de realele [i autenticele valori cre[tine, singurele care `nnobileaz\

[i confer\ demnitate fiin]ei umane [i care vindec\ omul de super-

ficialitate [i mediocritate, de individualism [i indiferen]\, de boal\

[i neputin]\, de p\cat [i patim\, `n care problemele referitoare la

valoarea, demnitatea [i libertatea vie]ii umane, dar [i a calit\]ii aces-

teia, sunt din ce `n ce mai prezente `n spa]iul dezbaterilor academice

sau jurnalistice. Pentru teologia ortodox\ [i spiritualitatea cre[tin\,

„valoarea vie]ii umane const\ `n faptul c\ ~mp\r\]ia s-a `mpreunat

cu umanitatea, c\ ve[nicia a ap\rut `n istorie, c\ cerul s-a unit cu

p\mântul”2, iar dac\ ar trebui s\ ne l\rgim perspectiva revela]ional\,

prin raportarea la principiile evanghelice consemnate `n Sfânta Scrip-

tur\ [i la vie]ile marilor sfin]i ai Bisericii, putem sesiza faptul c\ „prin-

cipiul sfin]eniei sau al sacralit\]ii vie]ii prevaleaz\ `naintea interesu-

lui pentru calitatea vie]ii”3. Acest aspect dual referitor la rela]ia dintre

1 Pr. prof. Boris Bobrinskoy, Împ\rt\[irea Sfântului Duh, traducere de M\riuca

[i Adrian Alexandrescu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1999, p. 417.
2 Pr. prof. dr. Ion Bria, Spiritualitate pentru timpul nostru, `n „Studii Teolo-

gice”, anul 1992, nr. 3-4, p. 11.
3 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vie]ii, traducere de † PS dr. Irineu

Pop Bistri]eanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 256.
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via]a cre[tin\ [i cea secular\, dintre principiile evanghelice [i cele

umaniste, este foarte bine scos `n eviden]\ de pr. Dumitru Popescu,

care afirma c\ „tr\im, ast\zi, `n procesul confrunt\rii dintre lumea

autonom\, care duce la secularizare, care dezumanizeaz\ omul, dis-

truge crea]ia, [i o alt\ lume, teonom\, care tinde la transfigurarea

omului [i cosmosului `n Hristos [i Biseric\, prin lumina de foc a

Duhului. Secularizarea reprezint\ eshatologia tehnicii autonome,

transfigurarea este expresia eshatologiei cre[tine”4. 

~ntreaga teologie cre[tin\ afirm\ c\ via]a p\mânteasc\ este spa-

]iul [i timpul `n care omul credincios `[i caut\ vindecarea prin par-

ticiparea metanoic\ la Tainele Bisericii, precum [i la reg\sirea sen-

sului vie]ii sale, revenind „acas\”, `n sânul familiei cre[tine, `n casa

lui Hristos, `n Biseric\, `n perspectiva s\n\t\]ii depline [i a comu-

niunii autentice `n via]a eclezial\. Din acest punct de vedere se

poate constata c\, m\rturisindu-[i con[tient [i liber apartenen]a sa

cre[tin\ la `nv\]\tura hristic\ [i la dinamica eclezial\, omul cre[tin

sesizeaz\ foarte bine c\ „teologia con]ine un element doctrinar, `n-

v\]\tura obiectiv\ a Bisericii, cateheza sa, dar l\untric ea `i ascult\ pe

sfin]i, se hr\ne[te din experien]a lor pnevmatofor\ a Cuvântului”5.

Cu alte cuvinte, sfin]enia vie]ii omului conduce spre adev\rata teo-

logie [i spre autentica m\rturisire a Cuvântului `n orice context uman,

deoarece aceasta reprezint\ adev\rata via]\, singura care `[i propune

ca ideal comuniunea cu Dumnezeu, re`nnoirea vie]ii [i a atitudinii

sociale, angajamentul firesc `n rela]ia cu aproapele [i r\mânerea

`n certitudinea mântuitoare a spa]iului eclezial, de unde remarc\m

convingerea faptului c\ „teologia autentic\ este, deci, o teologie

angajat\, o teologie care trebuie `n acela[i timp s\ vegheze atât la

p\strarea Adev\rului, a[a cum l-a primit de veacuri `n Biseric\, cât

[i la `mplinirea scopului pentru care Biserica `ns\[i exist\: acela de a

oferi alternativa Vie]ii [i a Adev\rului `n orice loc [i `n orice vreme”6.

4 Dumitru Popescu, Ortodoxie [i contemporaneitate, Editura Diogene, Bucu-

re[ti, 1996, p. 167. 
5 Paul Evdokimov, Ortodoxia, traducere de † Dr. Irineu Ioan Popa, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1996, p. 54.
6 Silviu Rogobete, Fiin]a uman\ `n perspectiv\ trinitar\: noi tendin]e `n teologia

occidental\ contemporan\, `n Anthony N.S. Lane; Daniel Bulzan; Silviu Rogobete;

John R.W. Stott, Erezie [i logos. Contribu]ii româno-britanice la o teologie a post-

modernit\]ii, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996, p. 139.
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~n acest context se `nscrie problematica actual\ [i tematica sinodal\,

ele fiind de maxim\ importan]\ pentru perioada istoric\ pe care o

travers\m, `n care cu to]ii `ncerc\m, uneori `n mod disperat [i ne-

unitar, s\ ne rec\p\t\m s\n\tatea [i comuniunea pierdute, dar nu

abandonate, printr-o terapeutic\ duhovniceasc\ sau vindecare a

sufletului.

Spovedania sau M\rturisirea — aspecte terminologice 

Etimologic, cuvintele Spovedanie [i M\rturisire pe care le fo-

losim `n teologia ortodox\, `n spiritualitatea cre[tin\ sau `n spa]iul

liturgic, cu `n]eles de „vindecare” sau „t\m\duire”, a[a cum le explic\

majoritatea dic]ionarelor de teologie, provin din limba greac\ veche,

de la cuvântul μετάνοια, care `nseamn\ „poc\in]\, schimbarea gân-

dului, r\zgândire, c\in]\, convertire”7, „p\rere de r\u”8, „schimbarea

spiritului”9 sau „luminarea min]ii [i `ntoarcerea la slava originar\”10.

Cu alte cuvinte, se poate spune c\ aceast\ stare presupune un alt fel

de a fi al omului credincios, o renun]are la un trecut tenebros [i o

devenire spre ceva luminos [i benefic, un salt spre o situa]ie nou\

[i nobil\, alta decât cea anterioar\, dar [i o revenire sau rea[ezare

la o stare ontologic\ demn\ de rela]ia s\n\toas\ dintre Dumnezeu [i

om, la o reg\sire fireasc\ a omului „`ntru ale sale” (Ioan 1, 11).

Prin prisma spiritualit\]ii cre[tine, Spovedania, M\rturisirea sau

Poc\in]a mai pot fi `n]elese [i ca o „declara]ie, confessio sau poeni-

tentia”11 a vie]ii p\c\toase, `n conformitate cu mandatul acordat Sfin-

]ilor Apostoli, ucenicilor acestora [i ierarhiei sacramentale de a ierta

p\catele, `n numele lui Iisus Hristos, printr-o autentic\ [i durabil\

peniten]\, care vine dintr-o team\ de pierdere a iubirii milostive a

lui Dumnezeu.

7 Maurice Carrez, François Morel, Dic]ionar grec-român al Noului Testament,

traducere de Gheorghe Badea, Societatea Biblic\ Interconfesional\ din România,

Bucure[ti, 1999, p. 185.
8 Pr. dr. Ioan Mircea, „Poc\in]\”, `n Dic]ionar al Noului Testament, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1995, p. 406.
9 Pr. prof. dr. Ion Bria, „M\rturisire”, `n Dic]ionar de teologie ortodox\. A-Z,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 250.
10 † Hierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos, Spovedania [i vindecarea

sufletului, traducere de Nicu[or Deciu, Editura Doxologia, Ia[i, 2011, p. 23.
11 Pr. prof. dr. Ioan R\mureanu (coord.), Istoria Bisericeasc\ Universal\, vol. I,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1987, p. 242.
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Din perspectiv\ liturgic\, Spovedania sau M\rturisirea repre-

zint\ slujba religioas\ s\vâr[it\ `n cadrul spa]iului bisericesc, care are

`n centrul s\u m\rturisirea p\catelor `naintea lui Dumnezeu, prin in-

termediul unui preot sau arhiereu, duhovnic capabil, apt [i dispus

s\ empatizeze cu penitentul, dând dovad\ de via]\ cre[tin\ irepro-

[abil\, de experien]\ duhovniceasc\, de discern\mânt autentic [i de

iscusin]a de a reprimi `n comuniune de credin]\ pe cel care dore[te

realmente s\-[i schimbe modul ini]ial de a tr\i, de a percepe reali-

tatea cotidian\ prin ochii [i mintea credin]ei, pentru a se bucura din

nou de roadele terapeutice ale `ntâlnirii sale cu Hristos, [i anume

iertarea p\catelor prin puterea sau harul Duhului Sfânt, dar [i „spre

`mp\carea cu comunitatea liturgic\ al c\rei membru este”12. 

Datorit\ importan]ei sale `n via]a credincio[ilor, Spovedania este

una dintre Tainele sfinte ale Bisericii, prin care ne rec\p\t\m vin-

decarea sufleteasc\ [i `nfierea noastr\ `n Hristos, iertarea p\catelor [i

reintrarea `n comuniunea cre[tin\ de credin]\. Acest ritual liturgic

se s\vâr[e[te `nc\ din perioada apostolic\ [i s-a dezvoltat `n secolele

urm\toare, dar s-a p\strat cu fidelitate `n Biseric\, prin prezen]a

Duhului Sfânt, prin sim]irea c\ „lucrarea Duhului pune `nceput

unei ere noi, cea a prezen]ei treimice imediate `n istorie”13.

Vindecarea — darul Mântuitorului lucr\tor `n Biseric\

~n teologia [i spiritualitatea mistic\ cre[tin\ se poate vorbi de-

spre terapia vindec\rii sufletului ca fiind darul exclusiv al Fiului lui

Dumnezeu, acordat prin intermediul Bisericii, scopul divin fiind acela

de a vindeca umanitatea de p\cat [i de a restabili comuniunea dintre

Dumnezeu [i om, prin m\rturisirea p\catelor, dup\ cum afl\m din

urm\torul text biblic deosebit de important pentru argumentarea

teologic\ [i terapeutic\ a acestei Sfinte Taine: „M\rturisi]i-v\, deci,

unul altuia p\catele [i v\ ruga]i unul pentru altul, ca s\ v\ vinde-

ca]i, c\ mult poate rug\ciunea st\ruitoare a dreptului” (Iacov 5, 16).

Concret, Spovedania se fundamenteaz\ pe cuvintele Mântuitorului

Hristos, Care i-a `ndemnat pe apostolii [i ucenicii S\i s\ fie perma-

nent `n leg\tur\ cu El, ca purt\tori ai preo]iei harice, mandatându-i

12 Pr. prof. dr. Ion Bria, M\rturisire…, p. 250.
13 Nikos A. Nissiotis, Pnevmatologia ortodox\, traducere de Eduard-George

Iorga, `n „Teologie [i Via]\”, anul 1991, nr. 9-12, p. 182.
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s\ vindece `ntreaga lume de boal\ [i de p\cat: „A suflat asupra lor

[i le-a zis: «Lua]i Duh Sfânt. C\rora ve]i ierta p\catele, le vor fi iertate

[i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute»” (Ioan 20, 22-23). Prin acest mandat

oficial acordat de Iisus Hristos, ucenicii au primit puterea s\ vindece

bolile [i s\ ierte p\catele, `n numele Fiului lui Dumnezeu, mandat

transmis peste veacuri Bisericii de azi, care nu este altceva decât

„tezaurul doctrinar cre[tin al Bisericii celei una [i nedesp\r]it\,

este adev\rul cre[tin care s-a cur\]it de toate impurit\]ile `n focul

confrunt\rii cu erezia, de-a lungul perioadei sinoadelor ecumenice.

Adev\rul acesta este singurul care trebuie s\ str\luceasc\ `ntocmai

ca o stea polar\ `ndreptând spre adev\ratul liman al mântuirii”14. 

Cea mai important\ preocupare a Mântuitorului `n activitatea

Sa p\mânteasc\ a fost vindecarea sau reabilitarea omului, Hristos-

Omul dorind prin aceasta s\ ne transmit\ un mesaj cu totul excep-

]ional, acela al [ansei noastre concrete de a ne putea rec\p\ta ar-

monia deplin\ pierdut\ `n spa]iul paradisiac, când primii oameni

au `nc\lcat porunca lui Dumnezeu privitoare la rela]ia s\n\toas\

care ar fi trebuit s\ aib\ loc `ntre divinitate [i omenitate. Altfel spus,

vindecarea omului conduce spre o `mp\care a sa cu Dumnezeu, dar

[i spre o cre[tere interioar\ substan]ial\, ceea ce presupune c\ „`n

experien]a `mp\c\rii este reprezentat ceva din adev\rata istorici-

tate a omului [i, odat\ cu ea, ceva din posibilit\]ile lui de cre[tere

interioar\”15.

Plecând de la aceast\ argumentare, Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au

adâncit `nv\]\tura biblic\, afirmând c\ omul credincios este chemat

s\-[i t\m\duiasc\ sufletul prin Taina Sfintei Spovedanii, dup\ un ade-

v\rat periplu duhovnicesc, care s\ vizeze, `n primul rând, cre[terea

interioar\, apoi deschiderea omului spre acceptarea lui Dumnezeu

[i a aproapelui `n via]a sa. De aceea, „din perspectiva ortodox\,

experien]a personal\ e un proces continuu de cre[tere [i de matu-

rizare, de sporire `n experien]a Bisericii”16. Prin aceast\ modalitate,

14 † Mitropolit Nicolae Corneanu, Quo vadis? Studii, note [i comentarii teolo-

gice, Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1990, p. 118.
15 Hans-Georg Gadamer, Elogiul teoriei. Mo[tenirea Europei, traducere de

Octavian Nicolae [i Val Panaitescu, Editura Polirom, Ia[i, 1999, p. 31.
16 Karl Christian Felmy, Dogmatica experien]ei ecleziale. Înnoirea teologiei

ortodoxe contemporane, traducere de pr. prof. dr. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu,

1999, p. 51.
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pentru a avea speran]a [i certitudinea vindec\rii oferit\ de Hristos,

ca Surs\ sau Izvor al s\n\t\]ii, omul are datoria prim\ de a con[ti-

entiza cauza p\catelor sale, s\ o accepte [i s\ o `n]eleag\, dup\ care

s\ caute efectiv vindecarea sa prin m\rturisirea constant\ a cre-

din]ei [i prin harul sfin]itor al Tainelor Bisericii. Pentru a ne con-

vinge pe deplin de leg\tura intrinsec\ dintre boal\ [i p\cat, dintre

vindecare [i poc\in]\, dintre iertarea p\catelor [i reintegrarea `n

comunitatea de credin]\, trebuie s\ facem apel [i la momentul biblic

al vindec\rii paraliticului de c\tre Hristos, la sc\ld\toarea Vitezda,

când i-a spus acestuia: „Iat\ c\ te-ai f\cut s\n\tos. De acum s\ nu

mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie ceva mai r\u” (Ioan 5, 14). Aceasta

dovede[te, `nc\ o dat\, c\ nu se poate vorbi de vindecare dac\

sufletul nu este `n stare de poc\in]\ [i de raportare la Hristos [i la

Biserica Sa, adic\ la ortodoxia credin]ei, `ntrucât „cu spiritul ei de

modestie, Ortodoxia este mai degrab\ con[tient\ c\ are o chemare

tainic\ proprie, aceea de a r\mâne statornic\ `n credin]\, de a r\-

mâne fidel\ pân\ la urm\, astfel ca atunci când va veni Domnul s\

g\seasc\ un pic de credin]\ pe p\mânt, s\ afle câ]iva ucenici care

privegheaz\, s\ existe câteva fecioare `ntâmpinând cu candele aprinse

pe Mirele care vine la miezul nop]ii”17.

Momentul Cincizecimii sau al na[terii Bisericii ne ghideaz\ spre

acea viziune teologic\ prin care vindecarea omului nu poate avea

loc `ntr-un spa]iu `n care Duhul Sfânt nu este chemat sau invocat prin

rug\ciune [i `n care nu exist\ o ambian]\ primitoare [i peniten]ial\,

ci trebuie s\ se ]in\ cont [i de mediul `n care omul caut\ `ns\n\-

to[irea, deoarece mediul sau spa]iul `n care omul tr\ie[te [i `[i desf\-

[oar\ activitatea `l predispun spre starea s\n\toas\ sau bolnav\,

virtuoas\ sau p\c\toas\. Credinciosul prime[te vindecarea `ntr-un

spa]iu care este el `nsu[i vindecat [i care poate transmite, cu pu-

terea Duhului Sfânt, vindecarea, iar din perspectiv\ cre[tin\ acest

spa]iu nu poate fi altul decât comunitatea eclezial\ de credin]\,

adic\ Biserica lui Hristos, „Biserica Mea” (Matei 16, 18). Biserica poate

oferi credinciosului iertarea p\catelor, dar, mai ales, ofer\ spa]iul `n care

darul s\n\t\]ii suflete[ti s\ poat\ fi p\strat intact prin ferirea de viru-

sul p\catului, care „ne separ\ sau ne excomunic\ de la noua via]\”18.

17 Pr. prof. dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, EIBMBOR, Bucure[ti, 1989, p. 370.
18 Alexander Schmemann, Liturghie [i via]\. Des\vâr[ire cre[tin\ prin inter-

mediul experien]ei liturgice, traducere de pr. dr. Viorel Sava, Editura Erota, Ia[i,

2001, p. 117.
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~n Biseric\ ne `ntâlnim cu Hristos, `n chip nev\zut, dar real, Care

ofer\ vindecare pentru orice suflet bolnav de p\cat [i cuprins de pa-

timi. ~n acest sens, Sfântul Ioan din Kronstadt arat\ importan]a Bisericii

ca loc pentru poc\in]\, `n detrimentul lumii p\mântene, afirmând c\

„`n lume murim prin p\cate – `n Biseric\ ne facem vii `n har, prin

poc\in]\; `n lume suntem supu[i necazurilor, `ntrist\rilor, n\pastelor,

bolilor – `n Biseric\ ne eliber\m de ele, ne vindec\m, dobândim mân-

gâiere, afl\m alinare; `n lume orbec\im `n bezna patimilor, nu [tim

ce facem, c\tre ce tindem, fiindc\ ne orbe[te `ntunericul p\catului –

`n Biseric\ ne lumin\m prin deschiderea ochilor min]ii [i vedem

limpede lumina; `n lume ne `ntin\m – `n Biseric\ ne cur\]im [i ne

sfin]im; `n lume c\dem `n neputin]\ trupeasc\ [i sufleteasc\ – `n Bi-

seric\ ne `nt\rim cu sufletul [i trupul. Din Biseric\ iradiaz\ iertare,

via]\, putere, sfin]enie, adev\r, lumin\, curajul duhului, mângâiere

[i bucurie”19.

A[adar, Biserica este cea care canalizeaz\ vindecarea sufletului,
ca dar al Mântuitorului Iisus Hristos, spre penitentul care `n]elege
c\ orice p\cat s\vâr[it, oricât ar fi el de grav, poate fi iertat printr-o
poc\in]\ profund\, `n `n]elesul c\ `ntoarcerea sau peniten]a trebuie
s\ fie pe m\sura intensit\]ii p\catului s\vâr[it, deoarece p\catul re-
prezint\ un act de revolt\ `mpotriva iubirii lui Dumnezeu, `n timp ce
m\rturisirea categoric\ a p\catului solicit\ iubire smerit\ [i autentic\
pentru D\ruitorul vindec\rii. Prin poc\in]\ onest\, prin peniten]\
sporit\ [i prin dorin]a puternic\ de vindecare, sufletul cre[tinului se
`nnoie[te, f\cându-se Biseric\ a lui Hristos, `n care locuie[te ~nsu[i
Dumnezeu, deoarece cel `nnoit nu mai lucreaz\ sau vorbe[te el, ci
Dumnezeu Care Se afl\ `ntr-`nsul.

Terapia vindec\rii, `n slujba Sfintei Spovedanii

~n Taina Sfintei Spovedanii se `mp\rt\[e[te credinciosului penitent,
`n chip nev\zut, dar real, binecuvântarea lui Dumnezeu, harul `nfierii,
mireasma `nt\ririi suflete[ti [i darul iert\rii de p\catele spovedite sau
m\rturisite cu maxim regret, cu decizia ferm\ de a nu le mai repeta
[i cu hot\rârea radical\ de a elimina cauza care a dus la s\vâr[irea
lor. Rânduiala liturgic\ actual\ a slujbei Sfintei Spovedanii are `n

19 Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: cerul pe p\mânt. Cuget\ri mistice despre

Biseric\ [i Cultul divin ortodox, traducere de Boris Buzil\, Editura Deisis, Sibiu,

1996, p. 41.
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componen]a sa câteva particularit\]i teologice, spirituale [i practice,

cu profund caracter terapeutic, menite s\ contribuie la restaurarea

sau vindecarea omului, [i anume:

- con[tiin]a p\c\to[eniei este primul pas f\cut spre dobândirea

vindec\rii, izvorând dintr-un acut sim] al p\catului, fiind cerut\ in-

sistent de dorin]a de restaurare [i de iertare, dar care conduce spre

logica credin]ei c\ Iisus Hristos vindec\ `ntreaga persoan\, nu doar

un anumit aspect al constituirii fiin]ei umane. Aceasta `nseamn\ c\

vindecarea trebuie conjugat\ cu vestea cea bun\ a Evangheliei, cu

propov\duirea Cuvântului lui Dumnezeu `n lume, care s\-i diri-

jeze pe to]i oamenii c\tre Mântuitorul Iisus Hristos [i spre Biserica

Sa, prin metoda [i practica poc\in]ei, aceasta din urm\ fiind „`ntâi

de toate, o criz\ real\ `n con[tiin]\”20;

- poc\in]a profund\ sau c\in]a21, care se manifest\ prin p\-

rerea de r\u pentru p\catele sau „gre[elile cele de voie [i cele f\r\

de voie, cele cu [tiin]\ [i cu ne[tiin]\, cele prin c\lcare de porunc\

[i prin neascultare”22 s\vâr[ite, dar [i printr-o promisiune care s\

vizeze m\rturisirea integral\ [i sincer\ a p\catelor, `n vederea unei

st\ri permanente de poc\in]\ autentic\, de veghe duhovniceasc\, de

dragoste real\ pentru Hristos [i de dor pentru comuniunea eclezial\,

iar pe de alt\ parte, de preg\tire a sufletului pentru o schimbare

total\ sau radical\ a direc]iei de mers din via]a penitentului;

- molitfa, rug\ciunile de iertare23 sau introductive, prin care peni-

tentul este aten]ionat asupra gravit\]ii p\catului [i a patimii din via]a

sa, este `ndemnat s\-[i reaminteasc\ de tragedia izgonirii lui Adam

din rai [i a desp\r]irii sale de „Dumnezeul celor ce se poc\iesc”24,

de instabilitatea vie]ii f\r\ raportare la Hristos [i la Biserica Sa, dar

este `ncredin]at s\-[i recapete speran]a c\, prin rug\ciune smerit\

[i m\rturisire complet\, via]a p\c\toas\ poate fi anulat\ printr-o

decizie radical\ `n ceea ce prive[te re`nnoirea vie]ii [i printr-un ur-

cu[ duhovnicesc adecvat;

- m\rturisirea sincer\ dore[te s\ scoat\ `n eviden]\ faptul c\,

`n scaunul Spovedaniei, `n fa]a duhovnicului, care este „un martor”25

20 Alexander Schmemann, op. cit., p. 118.
21 Pr. prof. dr. Ion Bria, M\rturisire…, pp. 250-252.
22 Slujba M\rturisirii, `n „Molitfelnic”, EIBMBOR, Bucure[ti, 2013, p. 64.
23 Ibidem, pp. 63-65.
24 Ibidem, p. 64.
25 Ibidem, p. 65.
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[i un `mpreun\-rug\tor, te afli de fapt `n dialog personal cu Hristos,

Care „st\ nev\zut, primind m\rturisirea ta cea cu umilin]\”26, C\ruia

`i vei spune ceva deosebit de important pentru redresarea vie]ii tale

[i de la Care speri [i a[tep]i c\ vei primi r\spuns, pe m\sura preg\-

tirii pentru aceast\ `ntâlnire, adic\ un r\spuns de iubire concret\ a

lui Hristos, Vindec\torul sufletului, la cererea insistent\ de a primi

vindecare [i iertare de p\cate din partea Sa. Altfel spus, motiva]ia

principal\ a unei m\rturisiri sincere `n vederea vindec\rii este iu-

birea Creatorului pentru creatura Sa, Care nu `i dore[te distrugerea,

ci re`ntoarcerea la adev\rata via]\;

- canonul sau epitimia nu reprezint\ altceva decât un remediu

pentru penitent, nicidecum o pedeaps\, care s\ `l ajute `n demersul

s\u complet de vindecare, de restaurare sau de `ndreptare, având con-

vingerea ferm\ a faptului c\ Taina Sfintei Spovedanii este rug\-

ciunea sfânt\ a Bisericii, prin care ne vindec\m sufletul, ne sfin]im

via]a, ne deschidem sufletul ca s\ intre `n el harul t\m\duitor al Du-

hului Sfânt, primim iertare de p\catele s\vâr[ite, deoarece p\catul

este privit ca o boal\, care trebuie vindecat\ [i nu pedepsit\, [tiut

fiind c\, „`n realitate, p\catul este c\dere, moarte, `ntunecare [i cap-

tivitate a min]ii”27. Din aceast\ perspectiv\, canonul este `n]eles ca

fiind un „medicament”28, „`nt\ritor [i stimulent pe calea des\vâr[irii

morale”29, „gimnastic\ a sufletului”30, „exerci]iu de voin]\”31 sau „exer-

ci]iu spiritual”32;

- rug\ciunea de dezlegare33 rostit\ de duhovnic, dimpreun\ cu a[e-

zarea mâinilor pe cre[tetul penitentului, pentru ca s\ primeasc\

26 Ibidem.
27 † Hierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos, op. cit., p. 28.
28 Pr. prof. dr. Ioan I. Ic\, Taina M\rturisirii `n practica sacramental\ [i

importan]a ei `n lucrarea pastoral\ a Bisericii Ortodoxe, `n „Mitropolia Ardea-

lului”, anul 1983, nr. 7-8, p. 420.
29 Pr. Nicodim Belea, Îndatoririle duhovnicului dup\ sfintele canoane, `n „Studii

Teologice”, anul 1951, nr. 9-10, p. 493.
30 Spiridon Cândea, M\rturisirea p\catelor, `n „Mitropolia Olteniei”, anul 1954,

nr. 9-10, p. 475.
31 Pr. conf. Ilie Moldovan, Preotul duhovnic [i darul iert\rii p\catelor, `n „Orto-

doxia”, anul 1982, nr. 4, p. 583.
32 Pr. asist. Liviu Streza, Preotul `n scaunul Spovedaniei, `n Îndrum\torul bise-

ricesc, Sibiu, 1982, p. 182.
33 Slujba M\rturisirii…, pp. 74-75.
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iertarea de „toate p\catele”34 m\rturisite, constituie bucuria iert\rii

p\catelor [i dezlegarea de a fi reprimit `n comunitatea eclezial\ de

credin]\. Aceast\ rug\ciune are `n vedere faptul c\ vindecarea sau

iertarea p\catelor o poate acorda doar Hristos, iar penitentului nu-i

revine decât oportunitatea de a r\mâne conectat la darul iert\rii [i

la bucuria reg\sirii `n comuniune cu Dumnezeu [i cu aproapele. Cu

alte cuvinte, „dezlegarea este anun]area prin preot, c\ Dumnezeu

a primit pe penitent, l-a re`mp\cat cu Sine ~nsu[i [i cu Biserica, c\

Fiul Risipitor s-a re`ntors [i este acceptat de Tat\l”35.

A[adar, principalele elemente terapeutice prezente `n slujba li-

turgic\ a Sfintei Spovedanii sau M\rturisiri formeaz\ un tot unitar, care

se adreseaz\ penitentului `n vederea ridic\rii acestuia la demnitatea

de fiu al lui Dumnezeu dup\ har, ulterior conferindu-i filia]ia duhov-

niceasc\ a leg\turii dintre Hristos [i om. Totodat\, se poate constata

c\ vindecarea are loc `n cadrul unei familii ecleziale, spirituale sau

duhovnice[ti, `n care predomin\ iubirea t\m\duitoare a lui Hristos [i

speran]a `n redobândirea s\n\t\]ii paradisiace, iar familia de suflet

a unui cre[tin autentic este `ntotdeauna Biserica. 

Primim sau nu primim vindecare prin Taina Spovedaniei?

~n Biseric\, fiecare sfânt\ tain\ sau ritual liturgic este un mod
diferit de `ntâlnire personal\ cu Iisus Hristos [i de tr\ire a acestei `n-
tâlniri, dup\ cum ne asigur\ Mântuitorul: „Eu cu voi sunt `n toate
zilele, pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei 28, 20). Tendin]a omului spre
p\cat [i materializarea acestei tendin]e prin s\vâr[irea p\catului `l
`ndep\rteaz\ pe om de comuniunea cu Dumnezeu [i `l izoleaz\
`ntr-o stare de egoism [i de singur\tate. ~ns\, ie[irea din aceast\ stare
se realizeaz\ prin m\rturisirea p\catelor care, „ca act psihologic,
`nseamn\ o dep\[ire a st\rii de `nchidere `n sine, iar pe plan duhov-
nicesc este hot\rârea unei angaj\ri ferme `n lupta p\catului, pentru a

redobândi comuniunea cu Dumnezeu”36. ~ntâlnirea cu Hristos [i co-
muniunea cu El prin Taina Spovedaniei iau chipul sau icoana unei
dorin]e arz\toare dup\ aceast\ comuniune, `n urma con[tientiz\rii
c\ p\catul `nchide `n sine, izoleaz\ [i `nsingureaz\.

34 Ibidem, p. 75.
35 Alexander Schmemann, op. cit., p. 118.
36 Pr. prof. dr. D. St\niloae, M\rturisirea, mijloc de cre[tere duhovniceasc\, `n

„Mitropolia Olteniei”, anul 1956, nr. 4-5, p. 169.
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P\catul este cel care `ntunec\ mintea, atrofiaz\ sufletul [i perver-

te[te persoana uman\ `n integritatea fiin]ei sale, `ns\ eliberarea de

p\cat, printr-o poc\in]\ profund\, con[tient\ [i liber\, produce o ade-

v\rat\ iluminare, `nnoire [i `nviere a persoanei umane. De aceea,

poc\in]a, ca exerci]iu ascetic de cur\]ire de patimi, prin lacrimi [i

umilin]\, este o adev\rat\ Cruce [i ~nviere, `n sensul c\ ea produce o

real\ `nviere spiritual\, o `nviere mistic\, prin care trecem „de la

moarte la via]\ [i de pe p\mânt la cer”, dup\ cum se cânt\ la ~n-

vierea Domnului. Din aceast\ perspectiv\, poc\in]a nu `nseamn\

altceva decât „`ntoarcerea de la nep\sare [i nesim]ire duhovniceasc\

la trezvie (priveghere) [i sim]ire sfânt\. Poc\in]a este `ntoarcerea de

la starea de boal\ pricinuit\ sufletului prin p\cat la starea de s\n\-

tate a sufletului, prin dobândirea virtu]ilor”37. Spovedania este „o ade-

v\rat\ [coal\ a virtu]ii”38. De aceea, `n Ortodoxie, `n fiecare Sfânt\

Tain\, credinciosul se `ntâlne[te personal cu Hristos [i experimen-

teaz\ comuniunea de iubire cu El39. Cu alte cuvinte, Spovedania este

„Taina prin care credinciosul dobânde[te iertarea p\catelor s\vâr[ite

dup\ Botez [i `mp\carea cu Dumnezeu [i cu Biserica”40, ca efecte

ale iert\rii p\catelor m\rturisite. 

Astfel, m\rturisirea p\catelor `n scaunul Spovedaniei devine o

modalitate sigur\ a vindec\rii sufletului de boala p\catului numai `n

m\sura `n care omul con[tientizeaz\ necesitatea rena[terii sale spi-

rituale, re`nnoirii vie]ii, refacerii leg\turii cu Dumnezeu, ie[irii sale

din starea de izolare, dup\ care s\-[i propun\ [i s\ urmeze un pro-

gram terapeutic din punct de vedere spiritual. Efectul Tainei devine

evident prin aceea c\ omul devine liber, iertat [i dezlegat de p\cat,

dar [i prin aceea c\ `[i propune s\ se `ntâlneasc\ mai des cu Hristos,

`ndeosebi `n cadrul slujbei Sfintei Liturghii, la masa sau cina Euha-

ristiei, adic\ a `mp\rt\[irii reale cu Trupul [i Sângele lui Hristos, dup\

cum ne `ncredin]eaz\ Sfânta Scriptur\, convin[i de faptul c\ „ceea

37 † Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, „Cuvânt `nainte”, `n Petroniu

T\nase, U[ile poc\in]ei. Medita]ii duhovnice[ti la vremea Triodului, edi]ia a II-a,

Editura Trinitas, Ia[i, 2002, p. 5.
38 Pr. dr. Sânic\ T. Palade, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastora]ie indivi-

dual\, Editura Sf. Mina, Ia[i, 2002, p. 122.
39 Pr. Viorel Sava, Taina M\rturisirii `n riturile liturgice actuale, Editura Trinitas,

Ia[i, 1999, p. 5.
40 Pr. prof. Ene Brani[te, Liturgica special\, EIBMBOR, Bucure[ti, 1980, p. 382.
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ce Sfânta Scriptur\ a promis, Sfânta Liturghie a confirmat. ~n aceasta

const\ geniul Ortodoxiei, de a nu desp\r]i Scriptura de Liturghie,

nici Liturghia de Scriptur\”41.

Cu alte cuvinte, Sfânta Tain\ a Spovedaniei are, `n mod concen-

trat, dou\ mari efecte: primul const\ `n iertarea p\catelor [i rea[e-

zarea penitentului `n starea haric\ din care c\zuse, iar al doilea este

libertatea [i oportunitatea de a primi Euharistia, ca hran\ spiritual\

pentru sufletul vindecat. 

Concluzii

Din cele prezentate succint mai sus se poate concluziona c\:

- Spovedania este rug\ciunea sfânt\ de iertare [i restaurare, s\-

vâr[it\ de duhovnicul rug\tor, prin care se `mp\rt\[e[te credinciosului

c\zut `n p\cat harul nev\zut al vindec\rii, recâ[tigarea speran]ei `n

puterea terapeutic\ a lui Hristos, iertarea p\catelor [i `nfierea `n co-

munitatea eclezial\ de credin]\ [i de via]\. Cu alte cuvinte, „impor-

tan]a Spovedaniei reiese din faptul c\ prin ea se men]ine s\n\tatea

`ntregului corp, Biserica, dar [i s\n\tatea fiec\rui m\dular `n parte.

Când un m\dular sufer\, sufer\ `ntregul corp, iar ceea ce este [i mai

grav, boala unui m\dular se poate extinde `n tot corpul. Pentru a pro-

teja s\n\tatea `ntregului corp, ea se impune cu necesitate pentru

fiecare m\dular `n parte”42;

- poc\in]a sincer\ st\ la baza demersului vindec\rii omului, ca

reluare a dialogului personal dintre Dumnezeu [i om, dar [i la reve-

nirea sa „acas\”, `ncât a fost numit\ „taina reg\sirii noastre suflete[ti”43;

- iertarea p\catelor este, pe de o parte, darul lui Dumnezeu, care

trebuie respectat [i p\strat, iar dinamica vie]ii constituie spa]iul [i

timpul `n care omul `[i caut\ permanent vindecarea de boala spiri-

tual\ a p\catului, `n care tinde spre un sens terapeutic al existen]ei

sale, pentru a nu `ntuneca sau virusa frumuse]ea darului lui Dum-

nezeu. Pe de alt\ parte, ea `nseamn\ „corecta ac]iune terapeutic\

41 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Misiune pentru mântuire.

Lucrarea Bisericii `n societate, Editura Basilica, Bucure[ti, 2009, p. 302.
42 Pr. drd. Viorel Sava, Preotul duhovnic [i Taina Spovedaniei, `n „Teologie [i

Via]\”, anul 1993, nr. 1-3, p. 26.
43 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Când [i cum a fost `ntemeiat\ Taina Spove-

daniei?, `n „Ziarul Lumina”, edi]ia na]ional\, luni, 3 martie 2014, nr. 50 (2751), p. 6.
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de a ne elibera mintea de domina]ia logicii [i a patimilor, [i, dup\

aceea, luminarea ei de harul lui Dumnezeu, care se face de omul

«plin de har» posesorul unor experien]e duhovnice[ti personale”44;

- vindecarea omului face parte din „programul” terapeutic ini]iat

de Hristos, `ncepând cu momentul ~ntrup\rii Sale `n istoria uma-

nit\]ii. Pentru cei care primesc vindecarea, ea se constituie `ntr-un

moment de s\rb\toare, de mul]umire [i de bucurie a particip\rii

personale la via]a hristic\. Frumuse]ea vindec\rii noastre devine evi-

dent\ atunci când suntem capabili s\ mul]umim lui Hristos pentru

darul vie]ii, pentru c\ prin Spovedanie are loc „refacerea raportului

cu Dumnezeu prin ajutorul harului divin”45;

- cheia vindec\rii sufletului trebuie c\utat\ `n dorin]a arz\toare de a

c\uta din ce `n ce mai des pe duhovnic, de a fi sinceri `n dorin]a

noastr\ de vindecare, `n promisiunea ferm\ de a distruge cauza p\-

catului din via]a noastr\ [i de a p\stra o leg\tur\ permanent\ cu

Hristos, `n disponibilitatea noastr\ de a ne propune s\ fim parteneri

loiali ai lui Hristos, `n inten]ia noastr\ de a ne schimba modul de

a tr\i [i `n capacitatea noastr\ de a `n]elege c\ suntem `ntr-o depen-

den]\ cauzal\ de Dumnezeu. Din acest punct de vedere, „abjurarea

p\catului este un moment esen]ial `n Poc\in]\”46;

- Spovedania sau M\rturisirea nu `nseamn\ altceva decât posi-

bilitatea penitentului de a-[i exercita deplina libertate de con[tiin]\ [i

de exprimare, f\r\ a fi constrâns sau obligat de cineva anume, prin

care dore[te s\-[i vindece integral sufletul, s\ devin\ un „om nou”,

restaurat, s\ beneficieze de „a doua sa na[tere”, de un „al doilea Bo-

tez”, pentru c\ prin ea se spal\ p\catele, `ntocmai ca prin Taina

Sfântului Botez. Prin urmare, „poc\in]a este Tain\ cereasc\ prin

care se nimice[te r\ul [i se lucreaz\ harul mântuitor [i sfin]itor. Spre

harul ei aspir\ sufletul omenesc con[tient [i incon[tient, ca floarea

spre soare”47;

- utilitatea Sfintei Taine a Spovedaniei `n via]a cre[tinului este

de necontestat, dat fiind faptul c\ orice om, indiferent de vârst\, de

44  † Hierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos, op. cit., p. 29.
45 Pr. Petre Vintilescu, Spovedania [i duhovnicia, Editura Ortodox\ Român\,

Alba Iulia, 1995, p. 25.
46 Pr. Ilarion V. Felea, Poc\in]a. Studiu de documentare teologic\ [i psiholo-

gic\, Editura Scara, Bucure[ti, 2000, p. 15.
47 Ibidem, p. 231.
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stare material\, de rang social, de preg\tire profesional\ sau de

etnie are nevoie de vindecare, iar adev\rata vindecare nu poate fi

ob]inut\ decât de la Iisus Hristos – Duhovnicul, Medicul sau Vinde-

c\torul umanit\]ii –, `n timp ce pentru martorul-duhovnic Spovedania

este „lucrarea cea mai dificil\ `n terapeutica cre[tin\”48.

48 Drd. Anca Manolache, Sfânta Tain\ a M\rturisirii, `n „Glasul Bisericii”,

anul 1979, nr. 3-4, p. 297.


