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Mitropolitul Antonie de Suroj, Mai aproape de Hristos: Spovedania
[i iertarea, traducere de Drago[ Dâsc\, Editura Doxologia, Ia[i,

2014, 200 pagini.

Mitropolitul Antonie de Suroj a devenit cunos-

cut ca scriitor [i propov\duitor al rug\ciunii

[i vie]ii cre[tine. A fost fondator, episcop –

apoi arhiepiscop [i mitropolit – al Episcopiei

de Suroj, Episcopia pentru Marea Britanie

[i Irlanda a Patriarhiei Moscovei. 

Apari]iile sale calde [i pline de râvn\ la radio

[i TV au adus mii de oameni aproape de

el, lucru ce a dus la numeroase convertiri

la ortodoxie, mai ales din rândul intelectua-

lilor. Corespondentul BBC pentru probleme

religioase, Gerald Priestland, l-a numit cândva

singura [i cea mai puternic\ voce cre[tin\ din Marea Britanie.

De[i extrem de popular `n Occident `nc\ din anii ‘60, multe
dintre lucr\rile sale ajungând bestseller, devine cunoscut publi-
cului român abia `n anul 1994, prin traducerea lucr\rii School for

Prayer ({coala rug\ciunii). Dintre lucr\rile sale, au mai fost tra-
duse `n limba român\: Taina Iubirii; Bucuria Poc\in]ei; Via]a, Boala,

Moartea; Despre ~ntâlnirea cu Dumnezeu; Despre credin]\ [i `n-

doial\; Taina Iert\rii, Taina T\m\duirii; Rug\ciunea vie; Dum-

nezeu [i omul; F\când din via]\ rug\ciune.
Cartea Mai aproape de Hristos: Spovedania [i iertarea, ap\rut\

la Editura Doxologia din Ia[i, adun\ `n paginile aceluia[i volum
conferin]ele, predicile, cuvânt\rile Mitropolitului Antonie, `n care
acesta `[i exprim\ concep]ia vie [i vibrant\ asupra poc\in]ei, `n cele
dou\ forme ale sale: personal\ (interioar\) [i sacramental\. Volumul
este `mp\r]it `n dou\ segmente (Convorbiri, Predici) [i structurat pe
13 capitole, urmate de o sec]iune foarte consistent\ (aproximativ
o treime din volum) de r\spunsuri la `ntreb\ri ale credincio[ilor.
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Pentru cei care consider\ c\ Spovedania [i, implicit, prezen]a

duhovnicului, sunt realit\]i inutile `n rela]ia proprie cu Dumnezeu

atunci când vine vorba de recunoa[terea p\catelor [i a sl\biciunilor,

cartea de fa]\ ofer\ o perspectiv\ delicat\ [i folositoare asupra unei

tradi]ii de disciplin\ duhovniceasc\ ce a condus ne`ntrerupt genera]ii

`ntregi de cre[tini ortodoc[i pân\ la unirea fiin]ial\ cu Dumnezeu.

Pentru cei obi[nui]i cu Spovedania regulat\, cartea este o re-eviden-

]iere a scopului [i a preg\tirii necesare pentru ceea ce autorul, urmând

scrierile Sfin]ilor P\rin]i, `l consider\ drept un moment de tainic\ `n-

tâlnire `ntre inima omului [i Creatorul s\u.

~n ziua de ast\zi, a[a cum foarte bine remarca P\rintele Antonie,

poc\in]a, un aspect atât de important al vie]ii cre[tine, este „ceva deo-

sebit de criticat [i de gre[it `n]eles. Este plin\ de posibilit\]i care nu

sunt folosite”. De aici [i dorin]a de a explica rolul personal al acestei

Taine, mai ales `ntr-o societate care `n]elege rela]ia cu Dumnezeu `n

termeni strict juridici. Pentru cititorul a c\rui con[tiin]\ este `nchis\

`n aceste categorii legate de ciclul p\cat-pedeaps\, unde Dumnezeu

este „cavalerul medieval” a c\rui onoare este profund lezat\ de im-

pruden]a omului de a nu asculta de poruncile Sale, cuvintele Mitro-

politului Antonie pot p\rea scandaloase [i lipsite de fundament bi-

blic. El nu vorbe[te despre judecat\, despre pedeaps\, despre onoare

lezat\, ci despre un prieten care a[teapt\ sau, mai bine zis, tânje[te

dup\ `ntoarcerea omului care s-a `ndep\rtat de El din proprie ini]ia-

tiv\. „Atunci când venim la Spovedanie, spune p\rintele, venim s\ ne

`ntâlnim fa]\ c\tre fa]\ cu un prieten. Nu venim pentru a fi jude-

ca]i [i condamna]i. Nu venim `nfrico[a]i de ceea ce urmeaz\ s\ se

`ntâmple. Venim la Cel care, Dumnezeu fiind, dincolo de suferin]\,

dincolo de moarte, a ales din iubire pentru noi s\ devin\ om, s\

ia asupra Sa firea noastr\ omeneasc\ [i s\-[i dea via]a pentru noi.

Via]a Sa, moartea Sa sunt pentru noi dovada c\ suntem `ntr-atât de

mult iubi]i de Dumnezeu, `ncât putem veni la El fie c\ suntem buni,

fie c\ suntem rai, [i El ne va primi cu bra]ele deschise; dac\ este

cineva gata s\ plâng\ pentru p\catele noastre, pentru nevrednicia

noastr\, acela este El, din compasiune, din mil\, din iubire – cu

acea disponibilitate pe care am v\zut-o `n via]a unui sfânt, c\ruia

Hristos i-a spus c\ [i un singur p\c\tos dac\ ar mai fi `n lume, S-ar

`ntrupa [i ar muri din nou pentru acesta, fiindc\ El nu poate r\bda

gândul c\ exist\ vreun om care piere” (pp. 115-116). 
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Din aceste motive, imaginea pe care omul ar trebui s-o aib\

despre P\rintele ceresc ar trebui s\ fie una caracterizat\ printr-o

iubire care nu are limite: „Acesta este Dumnezeul, Hristosul la Care

venim atunci când ne apropiem de scaunul de Spovedanie – la Cel

Care ni Se d\ruie[te cu `ntreaga Sa via]\ [i moarte; Cel Care ne a[-

teapt\ s\ venim ca s\ afl\m vindecare, alinare, sprijin – nu osând\,

nu judecat\” (p. 116).

F\când o incursiune `n istoria Spovedaniei publice, autorul stabi-

le[te cadrul [i rostul pentru care Spovedania a intrat `n via]a comu-

nit\]ii, care avea sentimentul [i con[tiin]a c\ p\catul nu este ceva care

afecteaz\ o singur\ persoan\, ci Trupul `ntreg al omenirii [i, prin ur-

mare, c\ p\catul are o deosebit\ importan]\ pentru `ntreaga comu-

nitate, oricât de personal, de individual ar putea s\ par\: p\catele

afecteaz\ pentru `ntregul Trup, nu doar `n ceea ce prive[te solidari-

tatea afectiv\ de prietenie, ci la un nivel mult mai profund. Nu este

pur [i simplu o categorie moral\, cea a p\catului. ~ntr-un fel este ceva

mai profund, mai oribil chiar. Este o `ndep\rtare a noastr\, c\ci noi

suntem cei care `ntoarcem spatele lui Dumnezeu [i semenilor. Din

acest motiv, cel care se poc\ia `[i m\rturisea gre[eala `n fa]a comu-

nit\]ii, care `l reprimea [i `l sprijinea pentru a redeveni membru viu

al Trupului lui Hristos. 

Exista un sim] acut al unit\]ii [i deplin\t\]ii Trupului ca `ntreg,

incluzându-L [i pe Dumnezeu, pe Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu

`ntrupat. Era, prin urmare, un act nu doar ce ]inea de mântuirea per-

sonal\, ci care ~l privea [i pe Dumnezeu [i pe to]i ceilal]i, de a se

`ntoarce [i de a fi reintegrat [i, de asemenea, de a da `napoi integri-

tate Trupului r\nit. Era un act de credin]\, un act de devotament, un

act de loialitate, un act de credincio[ie fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de

ceilal]i, iar nu pur [i simplu un act prin care omul care gre[ise se `n-

drept\]ea singur.

~ns\, atunci când Spovedania a devenit particular\ (Sfântul Ioan

Gur\ de Aur se izbe[te de reticen]a credincio[ilor `n ceea ce pri-

ve[te reprimirea peniten]ilor [i hot\r\[te s\-i primeasc\ el singur),

reprimirea nu s-a mai f\cut de c\tre comunitate, ci numai de c\tre

sacerdot. Pierderea acestui sentiment de unitate al Bisericii `l face

pe Mitropolitul Antonie s\-[i exprime profund regretul atunci când

spune c\ „oricât de adânc [i profund ar fi folosit\ ast\zi Spovedania,

exist\ un lucru pe care l-am pierdut – poate c\ nu iremediabil, ci
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`ntr-un mod care este dificil de schimbat – adic\ primirea celui

care a p\c\tuit de `ntreaga comunitate `ntr-un act de solidaritate, nu

doar fa]\ de `ntoarcerea lui, ci [i fa]\ de faptul c\ [i el este parte in-

tegrant\ a Trupului. S-a pierdut sentimentul de unitate al Trupului

care are nevoie de re`ntregire de fiecare dat\ când unul dintre m\du-

larele sale o apuc\ pe c\i gre[ite, [i care ofer\ reintegrare `n taina

solidarit\]ii [i a iubirii reciproce” (p. 20). 

Pentru a ilustra cât mai precis atitudinea lui Dumnezeu fa]\ de

omul care se `ntoarce, autorul aduce `n discu]ie pilda `ntoarcerii fiului

risipitor, ilustrând cât se poate de elocvent situa]ia. Pe de o parte,

este fiul cel mic, care `[i cere partea de avere. Dar aceast\ cerere nu

este una banal\, ci, prin implica]iile sale, ea este `n m\sur\ s\ produc\

oi ran\ adânc\ `n sufletul tat\lui care o prime[te. Deoarece averea

nu putea fi `mp\r]it\ decât dup\ moartea tat\lui, cuvintele fiului au

avut urm\toarea semnifica]ie: „Ascult\, vreau o alt\ via]\. Via]a al\-

turi de tine, de mama, de fratele meu, via]a `n `mprejurimile care sunt

ale mele din na[tere nu este suficient de captivant\. Problema e

c\ tu nu e[ti chiar atât de b\trân. Nu pot a[tepta pân\ ce mori ca s\

m\ eliberez de tine. S\ convenim `ntre noi c\ e[ti mort. D\-mi tot

ceea ce va fi al meu dup\ ce vei muri. ~]i voi `ntoarce spatele, voi

p\r\si casa, voi abandona tot ceea ce tu iube[ti [i te voi uita pe

tine [i pe to]i ceilal]i” (p. 25). De fapt, conchide autorul, aceasta

este [i rela]ia multora dintre noi cu Dumnezeu: ~i primim darurile

[i ne facem st\pâni peste ele, apoi plec\m departe [i le cheltuim `n

tot felul de pl\ceri, uitând complet de Cel care ni le-a dat. 

De cealalt\ parte este Dumnezeu, tat\l r\nit, care nu numai c\-l

iart\ pe fiul care tocmai `l declarase mort, ci a[teapt\ necontenit

`ntoarcerea lui. Evanghelia ne spune c\ atunci când acest tân\r a

ap\rut, tat\l s\u era acolo, a[teptându-l, n\d\jduind c\ se va `n-

toarce, [i s-a gr\bit s\-i ias\ `n `ntâmpinare. „Aceasta este rela]ia dintre

Dumnezeu [i noi `n[ine la Spovedanie. Ne `ndep\rt\m de El, `ns\ El

nu se `ndep\rteaz\ de noi. El a[teapt\ `ntoarcerea noastr\, tânje[te

dup\ `ntoarcerea noastr\; El deplânge nefericirea noastr\ [i faptul c\

L-am tr\dat pe El [i pe noi `n[ine, iar `n momentul `n care ap\rem

`n dep\rtare, El este acolo a[teptându-ne, gr\bindu-se s\ ne `ntâm-

pine, pentru ca, atunci când ne `ntoarcem, s\ nu venim ca ni[te cer-

[etori, ca ni[te milogi, s\ nu trebuiasc\ s\ `ngenunchem `naintea Lui

ca `n fa]a unui Judec\tor ce st\ acolo, osândindu-ne prin propria
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Sa drept-credincio[ie. El Se gr\be[te s\ ne `ntâmpine pentru ca s\

putem cunoa[te c\ Cineva tânje[te dup\ noi, c\ suntem iubi]i, chiar

dac\ ne afl\m `n aceast\ stare de nefericire [i de p\c\to[enie. Chiar

dac\ nu `ncuviin]eaz\ p\catul nostru; suntem iubi]i cu o iubire care

niciodat\ nu [ov\ie, niciodat\ nu se mic[oreaz\, care arde str\lu-

citor, care este probabil mai profund tragic\ decât iubirea lini[tit\

[i pa[nic\ pe care o poate avea un tat\ pentru fiul s\u atunci când

nimic nu merge r\u `n via]a sa” (p. 25).

Pentru `nt\rirea acestei afirma]ii, el aduce m\rturia personal\ a

convertirii sale, zicând: „L-am `ntâlnit pe Hristos ca Persoan\ atunci

când aveam nevoie de El ca s\ tr\iesc [i `ntr-un moment `n care

eu nu-L c\utam. Am fost g\sit, nu eu L-am g\sit pe El”. ~ntr-adev\r,

aceast\ `ntâlnire avea loc dup\ o via]\ tr\it\ ca emigrant `n urma

revolu]iei comuniste, o via]\ de nefericire, violen]\, cruzime, pri-

begie [i foamete. O via]\ care i se p\rea o jungl\, locuit\ de fiare

s\lbatice, unde fiecare om din preajm\ `i dorea moartea. Dup\ o ase-

menea experien]\ tragic\, `n total\ dep\rtare de Dumnezeu [i de

oameni, `ntâlnirea cu Dumnezeu [i cu semenii devine un exemplu

edificator al lucr\rii divine `n sufletul omului: „Lumea s-a schimbat

dintr-odat\ atunci când L-am aflat pe Dumnezeu, nu prin oameni, ci

prin Evanghelie, prin prezen]a lui Dumnezeu, Care S-a f\cut singur

cunoscut. ~mi amintesc ce s-a `ntâmplat atunci când am sim]it dintr-o-

dat\ c\ Dumnezeu exist\, cum `n ziua urm\toare am ie[it pe strad\,

am privit `n jur la oameni [i mi-am zis: «Dumnezeu `l iube[te pe fie-

care dintre ace[ti oameni. ~i voi iubi chiar [i cu pre]ul vie]ii mele,

fiindc\ vreau s\ fiu cu Dumnezeu, nu f\r\ El»” (p. 30).

Alexis Torrance, Poc\in]a `n Antichitatea târzie. Asceza la P\rin]ii
r\s\riteni [i organizarea vie]ii cre[tine (cca 400-650 d. Hr.), tradu-

cere de Drago[ Dâsc\, colec]ia Patristica, seria Studii, nr. 9, Edi-

tura Doxologia, Ia[i, 2014, 334 pagini.

Metanoia sau poc\in]a reprezint\ un concept fundamental pentru

teologia Bisericii Ortodoxe. Prima porunc\ a lui Hristos a fost: „Po-

c\i]i-v\ [i crede]i `n Evanghelie” (Mc. 1, 15), iar P\rin]ii au v\zut `n

ea temelia urcu[ului duhovnicesc c\tre Dumnezeu. Literatura patris-

tic\ abund\ de lucr\ri despre Taina Spovedaniei [i poc\in]\, dar, din
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nefericire, mul]i cercet\tori moderni au deviat de la interpretarea

autentic\, `n duhul P\rin]ilor, a conceptului de poc\in]\, margina-

lizându-l ca element auxiliar, op]ional al vie]ii cre[tine.

Lucrarea Poc\in]a `n Antichitatea târzie. As-
ceza la P\rin]ii r\s\riteni [i organizarea
vie]ii cre[tine (cca 400-650 d. Hr.) scris\ de
patrologul englez ortodox Alexis Torrance
(doctor `n teologie la Oxford [i lector la Uni-
versitatea Notre-Dame) reprezint\ o abor-
dare proasp\t\, fidel\ cugetului P\rin]ilor, a
conceptului de poc\in]\. Miza c\r]ii este de-
monstrarea faptului c\, departe de a fi o norm\
peniten]ial\ `ncadrat\ `n limite bine stabilite
(precum `n Apus), poc\in]a este de fapt „cel
mai important factor determinant pentru via]a
cre[tin\” (p. 257). Aspectul inedit `l reprezint\

provocarea metodologic\ de a aborda conceptul de poc\in]\ `n
prima jum\tate a mileniului cre[tin prin prisma unui cadru de
analiz\ `ntreit: poc\in]a ini]ial\, poc\in]a existen]ial\ [i cea dup\
modelul Hristos. Izvoarele autorului sunt P\rin]ii greci ai Bisericii, `n
principal Marcu Ascetul, Ioan [i Varsanufie din Gaza, [i Ioan Sc\r-a-
rul, fiindc\ ace[tia sunt autori normativi pentru disciplina ascetic\ a
Bisericii [i au exercitat o influen]\ covâr[itoare asupra P\rin]ilor care
au scris dup\ ei. „Al\turi de aceste motive, mai exist\, de asemenea,
o considera]ie stilistic\. Textele care vor fi analizate reprezint\ trei
tipuri diferite ale genului ascetic: `n tratatele lui Marcu Ascetul se
afl\ [i genurile literare kephalaia („capete”) [i erotapokriseis (`ntre-
bare-r\spuns); lucrarea lui Varsanufie [i Ioan este cu totul episto-
lografic\; iar prin-cipalul tratat al lui Ioan Sc\rarul este unic prin
structura sa de Scar\ cu treizeci de trepte” (p. 62). Studiul cuprinde [i
dou\ anexe despre chestiunea poc\in]ei `n canoanele Bisericii [i `n
literatura apocaliptic\ iudeo-cre[tin\. 

Structura c\r]ii este menit\ s\-l ajute pe cititor s\ `n]eleag\ in-
ten]ia autorului de a reliefa locul poc\in]ei `n tr\irea P\rin]ilor
Bisericii. Prima parte (capitolele I-III) reprezint\ o introducere `n
istoria fascinant\ a cercet\rii [tiin]ifice a poc\in]ei `n Biserica pri-
mar\, fiind trecute `n revist\ principalele lucr\ri despre acest subiect
de la Reform\ pân\ `n zilele noastre. Urmeaz\ l\muriri legate de
terminologia conceptului de metanoia, ra]iunile care au stat la baza
folosirii sale atât `n perioada clasic\ a civiliza]iei grece[ti, cât [i `n
Vechiul [i Noul Testament. Remarc\m sec]iunea „Poc\in]a `n Noul
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Testament: poc\in]a dup\ modelul Hristos”, unde sunt analizate
principalele pilde de poc\in]\ evanghelic\. „Orice sens de poc\in]\
pentru ceilal]i `n Evanghelii `[i g\se[te expresia `n via]a, moartea
[i ~nvierea r\scump\r\toare a lui Hristos care este pentru evan-
gheli[ti piatra de temelie a acestui mod de gândire” (p. 94). Capi-
tolul al III-lea discut\ despre Taina Poc\in]ei `n Biserica primar\,
demonstrând faptul c\ poc\in]a se prezint\ `n aceast\ perioad\ ca
un concept multistratificat; principalele izvoare analizate aici sunt
P\storul lui Herma, P\rin]ii Apostolici, iar Tertulian [i controversa
donatist\ sunt prezentate ca devieri, anomalii `n cadrul unei tra-
di]ii mai vaste.

A doua parte a c\r]ii cuprinde capitolele IV-VI, care sunt dedi-
cate analizei lucr\rilor Sfin]ilor Marcu Ascetul, Ioan [i Varsanufie din
Gaza, [i Ioan Sc\rarul prin prisma cadrului de lucru `ntreit: poc\in]a
ini]ial\, poc\in]a existen]ial\ [i cea dup\ modelul Hristos. Autorul,
pe de-o parte, demonstreaz\ unitatea de opinii a acestor autori as-
cetici separa]i de intervale de timp [i loca]ie geografic\, iar pe de
alt\ parte, sunt eviden]iate aspecte particulare ale teologiei lor: rolul
botezului la Marcu Ascetul [i importan]a `mplinirii poruncilor. „Po-
c\in]a personal\ se afl\ la baza «redescoperirii darului primit la
botez» (acesta fiind Hristos ascuns `n odaia inimii) [i a asimil\rii
chipului de vie]uire hristic ar\tat `n porunci (mai ales `n porunca
iubirii aproapelui)” (p. 169); integrarea poc\in]ei biserice[ti [i mona-
hale la Sfin]ii Varsanufie [i Ioan [i interac]iunea cu mirenii `n lu-
crarea Tainei Poc\in]ei; leg\tura ferm\ pe care o stabile[te Ioan Sc\-
rarul `ntre ortodoxia credin]ei [i practicarea poc\in]ei: „Credin]a
ortodox\ era necesar\, dar trebuia s\ fie pus\ `n lucrare printr-o po-
c\in]\ cur\]itoare. Poate c\ pentru Ioan ereticul nu afl\ poc\in]a
adev\rat\, dar este, de asemenea, ca un monah drept-credincios
s\ nu se poat\ schimba cu adev\rat dac\ nu lucreaz\ ne`ncetat vir-
tu]ile” (p. 237). 

Vedem, prin urmare, c\ poc\in]a `ntrep\trunde toate stilurile de
literatur\ ascetic\. Fiecare autor are un cadru [i o audien]\ diferit\,
iar `n cazul lui Varsanufie [i Ioan, audien]a acoper\ toate straturile so-
ciet\]ii politice [i ecleziastice. Departe de a fi ni[te rigori[ti, scrierile
acestor P\rin]i sunt str\b\tute de un profund sentiment de compa-
siune pentru `ntreaga f\ptur\ a lui Dumnezeu. Lipsa acestei com-
pasiuni [i a `n]elegerii fa]\ de semenul c\zut reprezint\ un indiciu
al falsei poc\in]e, tem\ ce revine constant `n paginile acestei c\r]i.
„Μετάνοια era reprezentat\ prin tot felul de practici [i virtu]i – plâns,
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regret, mul]umire, r\bdare, m\rturisirea p\catelor, lacrimi, jeluire,
ascultare, smerenie, compasiune, iubire – `ns\, `n acela[i timp, a fost
mereu o realitate a inimii [i a cuvenitei dispozi]ii a sufletului (διαθέσις
ψυχῆς) `n lucrarea unor astfel de practici [i virtu]i” (p. 262).

Cele dou\ anexe sunt, de fapt, dou\ ample studii care vin s\
`ntregeasc\ concluziile c\r]ii, abordând dou\ realit\]i mai pu]in
discutate `n cercetarea patristic\ despre poc\in]\: literatura apoca-
liptic\ [i canoanele biserice[ti. Poc\in]a `n Antichitatea târzie.
Asceza la P\rin]ii r\s\riteni [i organizarea vie]ii cre[tine (cca
400-650 d. Hr.) este, a[adar, o carte care abordeaz\ exhaustiv – [i
mai ales ortodox – rela]ia dintre ascez\ [i poc\in]\ la P\rin]ii Bise-
ricii din Antichitatea cre[tin\, [i se bazeaz\ pe o bogat\ bibliografie
[i pe studiul direct al manuscriselor grece[ti. ~ncheiem aceast\ re-
cenzie cu un citat care, sper\m, ilustreaz\ miza uria[\ a lucr\rii lui
Alexis Torrance – reabilitarea poc\in]ei autentice, cea dup\ pilda
lui Hristos: „Poc\in]a era un cifru pentru tr\irea poruncilor lui
Hristos [i `n aceast\ calitate con]inea `ntreaga varietate a ascezei [i
nevoin]ei cre[tine, atât timp cât ele erau mereu orientate c\tre
dobândirea asem\n\rii cu Hristos, prin Hristos, Care este singurul
izvor al poc\in]ei [i singurul s\u scop autentic” (p. 26). 

Ioan-Lucian RADU

Pr. Ilarion FELEA, Poc\in]a. Studiu de documentare teologic\ [i
psihologic\, Editura Scara, Bucure[ti, 2000, 232 p.

~n aceast\ lucrare, Pr. Ilarion Felea, fost pro-
fesor al Academiei Teologice din Arad, re-
dactor al unor importante reviste de teologie
din vremea postbelic\ [i martir al `nchiso-
rilor comuniste, abordeaz\ tema poc\in]ei
`n manier\ istorico-liturgic\, pornind de la
prezentarea sensurilor acesteia `n Noul Tes-
tament [i `ncheind cu experien]a pastoral\
a duhovnicilor. Volumul intitulat sugestiv Po-

c\in]a. Studiu de documentare teologic\

[i psihologic\ a ap\rut ini]ial `n 1939, sub
egida tipografiei Arhidiecezane. Acum, dup\

opt decenii de la publicarea edi]iei princeps, Editura Scara aduce
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un pios omagiu autorului, retip\rindu-o sub acela[i titlu. Lucrarea

este de referin]\ `n spa]iul teologic, deoarece tema [i problematica

abordat\ este una stringent\, esen]ial\ [i mai ales actual\, de vreme

ce `n limbajul comun de ast\zi poc\in]a nu mai este `n]eleas\ `n

complexitatea [i adâncimea sa, ci doar ca un act mimetic, f\r\ sens

[i form\. 

Lucrarea este structurat\ `n nou\ capitole: „Introducere” (pp. 5-8);

„Poc\in]a `n Noul Testament” (pp. 9-33); „Poc\in]a `n primele trei

veacuri cre[tine” (pp. 34-83); „Poc\in]a `n epoca patristic\, sec.

IV-VIII” (pp. 84-116); ,,Poc\in]a `n hot\rârile Sinoadelor” (pp. 118-126);

,,Poc\in]a `n c\r]ile rituale ale Bisericii Ortodoxe” (pp. 127-141); ,,Psi-

hologia poc\in]ei” (pp. 142-165); ,,Poc\in]a `n experien]a liturgic\

[i pastoral\ a preo]ilor duhovnici” (pp. 166-227); „Concluziile”

(pp. 228-231) [i `n final „Note” (pp. 232-279). Chiar dup\ simpla

enumerare a titlurilor capitolelor, realiz\m c\ avem de a face cu o

analiz\ complex\ a subiectului, din multiple perspective.

Autorul reliefeaz\ `n „Introducere” (pp. 5-8) câteva idei referi-

toare la modul cum poc\in]a este manifestat\ ast\zi. Mul]i oameni

pretind s\ o s\vâr[easc\, dar o fac atât de superficial, `ncât

aceast\ poc\in]\ a vremurilor noastre pare mai mult a avea un aspect

mecanic, decât moral [i duhovnicesc. Faptul c\ ast\zi ne ocup\m

prea mult de via]a [i de gre[elile celor din jurul nostru dovede[te

foarte limpede c\ suntem destul de nep\s\tori [i extrem de `nde-

p\rta]i de adev\rata poc\in]\. Prin contrast, la extrema cealalt\ se

afl\ poc\in]a autentic\, al c\rei pilon este n\dejdea `n Hristos [i `n

mila lui Dumnezeu. Autorul sus]ine ideea pe care o con[tientiz\m

[i noi, aceea c\ hot\rârea de a ne schimba via]a prin Taina Spo-

vedaniei constituie temelia mântuirii noastre [i c\ poc\in]a este

`ntoarcerea la Dumnezeu, o `ntoarcere aparte, `nso]it\ de o c\in]\

adânc\ pentru via]a tr\it\ `n p\cat. Introducerea este marcat\ [i

de o profund\ compara]ie: ,,Dup\ cum microbii bolilor otr\vesc

trupul, la fel microbii p\catelor otr\vesc sufletul omului; [i dup\ cum

trupul nu se poate `mp\ca cu boala, la fel sufletul nu se poate `mp\ca

`n nici un chip cu otrava p\catului. Leacul de cur\]ire [i isp\[ire a

p\catului este poc\in]a” (p. 5).

~n cel de-al doilea capitol, intitulat „Poc\in]a `n Noul Testa-

ment” (pp. 9-33), autorul realizeaz\ o prezentare a acestei virtu]i `n

Noul Testament, ar\tând `nc\ de la `nceput c\ poc\in]a exist\ `n



145Recenzii 

toate religiile lumii, având caracteristicile unui ,,fenomen religios de

valoare universal\” (p. 9) [i c\ ,,odat\ cu ivirea cre[tinismului, sim-

bolul antic [i ritul practic al m\rturisirii p\catelor prime[te consacrare

definitiv\” (p. 9). ~ndemnul lui Ioan Botez\torul adresat contempo-

ranilor s\i („Poc\i]i-v\, c\ s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor”, Mt. 3, 2)

constituie motivul central al acestui capitol, iar r\spunsul la pro-

blemele oamenilor din acele vremuri – dac\ ar fi s\ facem un arc

peste timp – r\mâne valabil [i `n zilele noastre. Mântuitorul le ofer\

Apostolilor câteva `ndrum\ri spre `ndreptarea celor ce p\c\tuiesc.

De exemplu: ,,Lua]i aminte la voi `n[iv\. De-]i va gre[i fratele t\u,

dojene[te-l [i dac\ se va poc\i, iart\-l. Şi chiar dac\ `]i va gre[i de

[apte ori `ntr-o zi [i de [apte ori se va `ntoarce c\tre tine, zicând:

«M\ c\iesc», iart\-l” (Lc. 17, 3-4). 

Capitolul al treilea (pp. 9-33) analizeaz\ poc\in]a din perspec-

tiva scrierilor Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii. Astfel, dac\ ar fi s\ pri-

vim diacronic, g\sim `n finalul Didahiei celor doisprezece Apostoli

informa]ii referitoare la acest subiect: ,,M\rturise[te-]i p\catele tale

[i nu te duce la rug\ciune cu cel r\u”. Asemenea informa]ii g\sim [i

`n Epistola lui Barnaba, unde poc\in]a este prezentat\ ca element

principal `n „calea luminii”: „S\-]i m\rturise[ti p\catele. S\ nu vii la

rug\ciune cu cugetul r\u. Aceasta este calea luminii”. Dar, cu sigu-

ran]\, cele mai multe idei despre poc\in]a din perioada primar\ le

g\sim `n opera P\storul lui Herma, `n prima sa carte, Despre Poc\-

in]\, al c\rei autor este numit pe drept cuvânt ,,doctor al poc\in]ei”.

Capitolul se `ncheie cu o scurt\ analiz\ a subiectului `n secolele

II-III, `n operele Sfântului Iustin Martirul [i Filosoful, Clement Ale-

xandrinul, Tertulian, Origen, a Sfântului Ciprian al Cartaginei [i ale

altor Sfin]i P\rin]i. 

Autorul prezint\ `n capitolul al patrulea, intitulat sugestiv „Poc\-

in]a `n epoca patristic\, sec. IV-VIII” (pp. 84-116), o analiz\ a gândirii

teologice specifice secolelor IV-VIII, trecând `n revist\ afirma]iile

unor Sfin]i P\rin]i, precum Iacob din Persia [i Sfântul Efrem Sirul. ~n

aceast\ perioad\, [i al]i scriitori [i P\rin]i biserice[ti, precum Eusebiu

de Cezareea, Sfântul Atanasie [i Sfântul Vasile cel Mare (cel care ne-a

l\sat 84 de canoane privind peniten]a), Sfântul Grigore de Nazianz,

Sfântul Grigore de Nissa, Sfin]ii Chiril al Ierusalimului, Ioan Gur\

de Aur, Epifanie sau Teodoret al Cirului, au fost direct preocupa]i

de aceast\ real\ schimbare a min]ii [i a atitudinii fa]\ de p\cat.
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~n capitolul al cincilea, „Poc\in]a `n hot\rârile Sinoadelor” (pp.
118-126), g\sim o reliefare a poc\in]ei `n cuprinsul hot\rârilor Si-
noadelor Ecumenice. Prezentul capitol este dezvoltat de autor `n
dou\ p\r]i secundare. Primul subcapitol abordeaz\ problematica
poc\in]ei `n cadrul Sinoadelor locale, iar cel de-al doilea face o
incursiune in extenso, analizând conceptul de baz\ `n cadrul Sinoa-
delor Ecumenice. Autorul prezint\ succint o serie de hot\râri re-
feritoare la tema noastr\ de referin]\.

Capitolul al [aselea (pp. 127-141) face o analiz\ clar\ a temei
poc\in]ei, a[a cum se reg\se[te ea descris\ `n c\r]ile de cult orto-
dox. Remarc\m `n cuprinsul acestui capitol câteva defini]ii auxi-
liare temei de cercetare, dar cu un profund impact liturgic: cartea
Octoihul este „f\clie luminoas\, prin care ie[im `ntru `ntâmpinarea
Mirelui” (p. 128), iar Triodul este cartea „cea mai bogat\ `n `ndem-
nuri [i cânt\ri de poc\in]\” (p. 129). 

„Psihologia Poc\in]ei” este titlul celui de-al [aptelea capitol
(pp. 142-165). Acesta are drept scop demonstrarea opiniei conform
c\reia ,,poc\in]a nu are numai o documentare istoric\, biblic\ [i
practic\ universal\, ci [i una psihologic\” (p. 142), ea fiind `n ace-
la[i timp o real\ necesitate din punct de vedere psihologic. Dup\
o demonstra]ie fundamentat\ pe factori comportamental-psihologici,
autorul ajunge s\ conving\ cititorul de veridicitatea afirma]iei ini]iale,
constatând realitatea c\ „poc\in]a nu este numai un subiect de
studiu istorico-dogmatic, ci [i psihologic” (p. 164).

~n capitolul al optulea, „Poc\in]a `n experien]a liturgic\ [i pas-
toral\ a preo]ilor duhovnici” (pp. 166-227), autorul reliefeaz\ faptul
c\ ,,cea mai sensibil\ lucrare a preotului este duhovnicia”, deoa-
rece „nu este nimic care s\ `nal]e sau s\ osândeasc\ mai u[or pe
un preot ca aceast\ slujb\ sfânt\” (p. 166). P\rintele Ilarion Felea
alc\tuie[te o prezentare a duhovnicului [i a leg\turii stricte a aces-
tuia cu scaunul de spovedanie, bazându-se, desigur, [i pe propria
experien]\. Capitolul se finalizeaz\ cu o sintez\ a ideilor expuse [i
cu m\rturii extrase din experien]ele Sfântului Ioan de Kronstadt.

Concluzionând, autorul arat\ c\ poc\in]a nu are numai o docu-
mentare biblic\ [i istoric\, ci [i una psihologico-social\. Poc\in]a,
spune autorul, este o necesitate moral\, o trebuin]\ a naturii ome-
ne[ti, de care trebuie s\ ]in\ cont preo]ii `n experien]a lor pastoral-
misionar\ [i s\ o administreze cu toat\ sfin]enia. „Poc\in]a vindec\
relele [i neputin]ele noastre morale, ca [i Maslul pe cele corporale,
fiind cea mai bun\ [coal\ a rena[terii morale” (p. 231). A[adar,
poc\in]a este virtute evanghelic\, porunc\ bisericeasc\ [i tain\ dum-
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nezeiasc\ deoarece: „Tat\l, cel ce a trimis pe Ioan ~naintemerg\-
torul ca s\ boteze a propov\duit prin gura aceluia zicând: Poc\i]i-v\!”. 

Consider\m c\ volumul P\rintelui Ilarion Felea este rezultatul
unui nepregetat [i consistent efort teologic, bazat pe o considerabil\
bibliografie de specialitate, care ]inte[te dou\ aspecte: pe de o parte,
lucrarea de fa]\ caut\ s\ ne prezinte conceptul de poc\in]\ ca o
necesitate [i un urgent remediu duhovnicesc [i moral al zilelor [i
vremurilor contemporane, iar pe de alt\ parte, s\ eviden]ieze c\
poc\in]a este un subiect central ale predicilor lui Ioan Botez\torul,
ale Mântuitorului [i ale Apostolilor. ~ntr-o alt\ ordine de idei, un as-
pect care ar fi trebuit schimbat la aceast\ nou\ edi]ie a c\r]ii ar fi
notele explicative [i referin]ele (sursele), care sunt comasate `ntr-o
singur\ sec]iune de la finalul lucr\rii (vezi: „Note”, pp. 232-279),
acest sistem constituind un obstacol `n calea `n]elegerii [i urm\ririi
textului cu aten]ie. Poate c\ inserarea lor la subsolul fiec\rei pagini
ar fi dus la o mai u[oar\ manevrare a lucr\rii [i la o mai mare ac-
cesibilitate a surselor citate `n cuprinsul ei.

Lucrarea Poc\in]a. Studiu de documentare teologic\ [i psiho-
logic\ a p\rintelui Ilarion Felea caut\ s\ dep\[easc\ delimit\rile
teologice stricte, propunând cititorului o viziune ampl\ asupra acestei
virtu]i teologice, sco]ând `n eviden]\ tocmai caracterul ei contem-
poran, mereu actual, voca]ie a Bisericii `ntregi.

C\t\lin-Constantin ACASANDREI

Pr. dr. Sânic\ T. PALADE, Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de
pastora]ie individual\, Editura Sfântul Mina, Ia[i, 2002, 242 p.

Cartea Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de

pastora]ie individual\, purtând semn\tura
Pr. dr. Sânic\ T. Palade, este o abordare ine-
dit\ a subiectului, ]inând cont c\ pân\ acum,
`n literatura noastr\ de specialitate, s-a scris
despre Taina Sfintei M\rturisiri mai mult din
punct de vedere canonic, dogmatic [i liturgic.
Volumul este structurat dup\ urm\torul plan:
„Prefa]\” (p. 7), „Introducere” (pp. 14-45),
„Probleme pastorale generale privind Taina
M\rturisirii” (pp. 45-98), „Taina M\rturisirii,
cel mai eficient prilej de pastora]ie indivi-

dual\” (pp. 98-153), „Canonul sau epitimia [i importan]a sa pastoral\”
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(pp. 158-188), „Importan]a pastoral\ a rug\ciunii dezleg\rii [i a p\s-

tr\rii secretului spovedaniei” (pp. 193-207), „Concluzii” (pp. 207-219)

[i „Bibliografie” (pp. 219-242). 

Lucrarea a fost elaborat\ [i sus]inut\ ca tez\ de doctorat, sub coor-

donarea Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, care realizeaz\, `n „Prefa]\”,

o succint\ prezentare a lucr\rii, subliniind utilitatea temei, precum

[i caracterul ei de originalitate.

~n „Introducere”, autorul volumului analizeaz\ comunitatea [i indi-

vidul din punct de vedere social [i eclesiologic, dezvoltând pastora]ia

specific\ fiec\rui tip de entitate. Cel mai important mijloc al pastora]iei

colective `l reprezint\ cultul ortodox, din care fac parte Sfânta Litur-

ghie, Sfintele Taine, ierurgiile [i cele [apte Laude, toate acestea `n

strâns\ leg\tur\ cu predica [i cateheza. Cu toat\ importan]a sa,

pastora]ia colectiv\ are neajunsurile ei determinate de specificitatea

[i unicitatea fiec\rei persoane umane. Din acest motiv, trebuie dez-

voltat\ [i o pastora]ie individual\, care nu trebuie v\zut\ antagonic

[i exclusivist, ci complementar, cel mai eficient mod de realizare al

acestui tip de pastora]ie reprezentându-o Taina Spovedaniei.

Dup\ ce a subliniat importan]a acestui subiect, Pr. dr. Sânic\

T. Palade abordeaz\ `n capitolul „Probleme pastorale generale pri-

vind Taina M\rturisirii” urm\toarele aspecte: necesitatea m\rturisirii

p\catelor – argumentat\ scripturistic [i patristic (fiind privit\ ca o

[ans\ de `mp\care a penitentului cu Dumnezeu, spre deosebire

de evalu\rile psihologice) – [i dificult\]ile Tainei Spovedaniei – da-

torate diversit\]ii cazurilor, lucru ar\tat [i de Sfântul Grigore cel Mare,

care `n opera sa, Cartea regulii pastorale, `n care acesta enumer\ peste

[aptezeci de categorii diferite de credincio[i ce trebuie p\stori]i. 

Privit prin prisma personalit\]ii sale teologice, duhovnicul a fost

numit `n Biseric\ „p\rinte duhovnicesc” (πνευματικός πατήρ) sau
„iconomul Poc\in]ei” (ὁ ἰκονόμος μετανοής), `ns\ el „nu este doar un

dasc\l erudit, `nconjurat de ucenici, c\rora le dezv\luie tainele

filosofiei [i ale cunoa[terii; nici un guru care-i ini]iaz\ pe discipoli

`n tainele esoterice ale unei vie]i ie[ite din comun; nici un rabin

ce tâlcuie[te Thora; el este p\rinte” (p. 60). Dintre calit\]ile cerute

preotului duhovnic, care dezv\luie caracterul s\u de „ales”, autorul

men]ioneaz\ pe cele sacerdotale, morale [i intelectuale, al\turi de

tactul pastoral. ~n ceea ce prive[te preg\tirea duhovnicului pentru

spovedanie, autorul lucr\rii justific\ necesitatea spovedaniei cleri-

cilor prin imposibilitatea preotului de a-[i ierta singur p\catele, prin
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oferirea exemplului personal credincio[ilor [i prin calitatea sa de

slujitor al Sfintei Liturghii. Urm\toarea parte abordeaz\ condi]iile

unei spovedanii eficiente: libertatea alegerii duhovnicului, spovedania

deas\ [i individual\, precum [i `mbr\carea ve[mintelor de c\tre preo]i

pentru s\vâr[irea acestei Taine. ~n final, examenul de con[tiin]\, privit

ca element indispensabil al m\rturisirii eficiente, reprezint\ o etap\

important\ a Tainei Poc\in]ei, `ndeosebi `n condi]iile vie]ii moderne.

„Examenul de con[tiin]\ ce duce la poc\in]\ nu este un regret efe-

mer, accidental sau ocazional, legat doar de anumite posturi de peste

an, ci trebuie s\ fie o preocupare permanent\ a cre[tinului” (p. 95).

Tema central\ a lucr\rii este dezvoltat\ `n capitolul „Taina M\r-

turisirii, cel mai eficient prilej de pastora]ie individual\”. ~n ceea ce

prive[te m\rturisirea propriu-zis\ a p\catelor, duhovnicul trebuie s\

fie, pe rând, p\rinte, medic, `nv\]\tor [i duhovnic, utilizând atunci

când este cazul `ntreb\rile din Molitfelnic. ~n sf\tuirea sau consilierea

duhovniceasc\ a credincio[ilor, duhovnicul trebuie s\ fie capabil

s\ g\seasc\ sursa p\catului, evitând s\ cad\ `n cele dou\ extreme:

blânde]ea neroditoare [i exigen]a care duce la dezn\dejde. „Astfel

c\ unii pot p\c\tui dintr-o voin]\ sl\bit\, al]ii din cauza afectivit\]ii

bolnave sau a lipsei p\trunderii intelectuale, al]ii datorit\ unor ches-

tiuni de natur\ somatic\, al]ii din cauza vitregiilor din via]a social\”

(pp. 114-115). Pe lâng\ diagnosticarea [i vindecarea penitentului,

duhovnicul trebuie s\ acorde mai mult timp pentru familiarizarea

acestora cu abecedarul credin]ei, dovedind astfel rolul educativ al

Sfintei Spovedanii. Referitor la problemele credin]ei [i ale familiei `n

preocuparea duhovnicului de ast\zi, se atrage aten]ia asupra prin-

cipalelor abateri de la dreapta credin]\: ateismul, scepticismul, indi-

ferentismul religios, erezia, supersti]ia, bigotismul [i fanatismul

religios, precum [i asupra pericolelor ce amenin]\ familia de azi:

criza economic\ (s\r\cie, [omaj, nesiguran]\), criza moral\ (laxism,

libertinaj, senzualism, pornografie, divor], droguri) [i cea spiritual-

religioas\ (sectarism fanatic, prozelitism agresiv, sincretism confuz,

relativism doctrinar, indiferentism nihilist). ~n ultima parte a acestui

capitol, autorul atrage aten]ia asupra metodelor diferite de abordare

`n scaunul spovedaniei `n rela]ia cu o serie de categorii de credin-

cio[i: copiii, tineretul, intelectualii.

Urm\toarea etap\ a Tainei Sfintei Spovedanii este tratat\ pe

larg `n capitolul „Canonul sau epitimia [i importan]a sa pastoral\”.



150 Teologie [i Via]\

Termenul de „canon” (κανόνας, κανών) are un `n]eles bogat `n limba

român\, acest omonim cuprinzând zece sensuri, dintre care [apte

sunt din domenii cre[tine. Toate aceste canoane pleac\, `ns\, de la

`n]elesul originar de „m\sur\” sau „dreptar”. Tocmai din acest mo-

tiv, pentru a nu crea confuzii, `n cadrul Sfintei Spovedanii a ap\rut

termenul de „epitimie” (ἐπιτιμία), care are `n]elesul de „certare” [i

care l\mure[te sensul primului termen. Astfel, Pr. dr. Sânic\ T. Palade

subliniaz\ rolul vindicativ al canonului, prin `ndreptarea peniten-

tului [i nu prin pedepsirea sa. De asemenea, `n acest moment

extrem de dificil se eviden]iaz\ postura de judec\tor [i de medic

al duhovnicului. „Dificultatea stabilirii canonului deriv\ din faptul

c\ trebuie fixat repede, `ndat\ dup\ dialogul penitent-duhovnic.

Și de unul singur, f\r\ o consultare prealabil\ cu cineva, decât `n

cazuri excep]ionale” (p. 162). Dup\ ce indic\ o serie de norme

generale de fixare a canonului, autorul prezint\ o serie de epitimii

ce se recomand\ a fi aplicate, pe care le grupeaz\ `n trei categorii:

epitimii cu caracter general (citirea Sfintei Scripturi [i a c\r]ilor de

zidire sufleteasc\, rug\ciuni, metanii, frecventarea slujbelor, spove-

dania [i `mp\rt\[irea deas\, postul, pelerinajele la locurile sfinte

sau oprirea de la Sfânta ~mp\rt\[anie), epitimii reparatorii (adic\

recomandarea cultiv\rii virtu]ilor opuse p\catelor s\vâr[ite) şi epi-

timii caritative [i sociale (ajutorarea [i `ngrijirea b\trânilor, a v\duvelor,

a s\racilor [i orfanilor, `ntre]inerea `n [coal\ a unui copil s\rac, aju-

torarea [i `nzestrarea fetelor s\race, repara]ia [i `mpodobirea bisericii,

`ngrijirea cimitirului [i a cur]ii bisericii). De asemenea, sunt pre-

zentate [i câteva epitimii de nerecomandat anumitor categorii de

vârst\, acelora cu o stare material\ sau de s\n\tate precar\.

~n capitolul „Importan]a pastoral\ a rug\ciunii dezleg\rii [i a

p\str\rii secretului spovedaniei” se pune accent pe acest act sacra-

mental care este o `ncoronare a Sfintei Spovedanii. Interesant din

punct de vedere pastoral este faptul c\ „rug\ciunea de dezlegare

nu este pentru duhovnic un act obligatoriu `n toate `mprejur\rile,

sentin]a de iertare nu se pronun]\ de-a valma, f\r\ alegere [i f\r\

nici o considerare, c\ci slujitorul Domnului nu este o ma[in\ de

iertat p\catele” (p. 195). De aceea, preotul nu trebuie s\ abuzeze de

dreptul s\u de a nu acorda dezlegarea, neuitând nici o clip\ scopul

principal al acestei Taine: vindecarea [i `nt\rirea credinciosului [i

nicidecum „moartea” sa. Odat\ cu rostirea rug\ciunii de dezlegare
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se `ncheie Spovedania, dar nu [i obliga]iile credinciosului [i ale

preotului. Cre[tinul are obliga]ia de a-[i `mplini canonul, iar preotul

este dator s\ urm\reasc\ evolu]ia sa duhovniceasc\ [i s\ p\streze

secretul m\rturisirii stabilit printr-o serie de canoane, cum ar fi: 34 al

Sfântului Vasile cel Mare, 132 de la Cartagina [i 28 al Sfântului

Nichifor M\rturisitorul. Ultimul dintre acestea stipuleaz\ expres: „Du-

hovnicul care prime[te m\rturisirea celor ce m\rturisesc p\cate

ascunse, trebuie s\-i opreasc\ pe ace[tia de la ~mp\rt\[ire; dar s\

nu-i opreasc\ de a intra `n biseric\, nici s\ dea `n vileag cele ce [tie

despre ei, ci s\-i sf\tuiasc\ cu blânde]e, ca s\ st\ruiasc\ ei `ntru

poc\in]\ [i rug\ciune, [i s\ le administreze epitimiile ce li se cuvin,

potrivit dispozi]iei suflete[ti a fiec\ruia” (p. 199).

~n „Concluzii” este eviden]iat\ dimensiunea eclesiologic\ [i so-

cial\ a Spovedaniei. De asemenea, sunt oferite recomand\ri, ce au

scopul de a transforma cu adev\rat aceast\ Tain\ `ntr-o cale de pas-

tora]ie individual\.

Lucrarea este realizat\ `ntr-o manier\ original\ [i respectând

spiritul [tiin]ific, putând fi considerat\ un ghid pre]ios pentru preo]i

`n `ndrumarea credincio[ilor `n Taina Sfintei Spovedanii. De aseme-

nea, prin tema [i con]inutul s\u, volumul Taina Sfintei Spovedanii,

mijloc de pastora]ie individual\ constituie o contribu]ie valoroas\

`n domeniul Teologiei Pastorale. Prin urmare, cartea este o invita]ie

adresat\ oric\rui teolog interesat de acest spaţiu de cercetare, dar

[i oric\rui laic aflat `n c\utarea iert\rii de la Hristos Domnul de a

descoperi lucrarea lui Dumnezeu `n Taina Spovedaniei.
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