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Legături eclesiologice 
între  

,,spovedanie și 
comuniune” 

 

 Încă din vremea protopărinţilor noștri, avem de-a face cu 

păcatul și urmările lui. Prezenţa lui în viaţa creștinului implică, 

apodictic pocăinţa, care devine o condiţie sine qua non a mântuirii, 

căci, după cum chiar și un necreștin precum Mahomed spune: ,,Cel 

care se căiește e întocmai cu cel care nu a păcătuit”.1 

Acesta este motivul pentru care literatura profetică a 

vetero-testamentară este centrată pe acest subiect, din această 

cauză ea a constituit leit-motivul predicii Înaintemergătorului, a 

                                                                         

1 Arhim. Nifon Criveanu, Cugetări și maxime pentru viaţă, Tipografia Coz ia, 
Râmnicul Vâlcii, 1929, p. 197 (Volumul există într-o și într-o ediţie nouă, 
facsimil al celei vechi: Arhim. Nifon Criveanu, Cugetări și maxime pentru 
viaţă, Editura Semne, București, 2011), p. 197. 
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Mântuitorului și a Sfinţilor Apostoli. Datorită importanţei ei, pagini 

bogate și pline de profunzime i-a dedicat teologia patristică și cea 

următoare ei până astăzi. 

Teologia românească nu putea nici ea să rămână mai prejos. 

Dacă părintele Dumitru Stăniloae se mulţumește să o pomenească 

alături de celelalte Taine în ,,Dogmatica”2 sa și să-i confere 

preentării ei câteva pagini, autori precum Ilarion Felea3 sau, 

mitropolitul de azi al Clujului, Andrei Andreicuţ, vor dedica valorii ei 

sacramentale adevărate tratate.4 

Cel din urmă și-a intitulat teza de doctorat: ,,Spovedanie și 

comuniune”. Lucrarea sa se împarte pe 3 capitole principale:  

1) ,,Pocăinţa, taina ămpăcării și a refacerii comuniunii” 

2) ,,Duhovnicul” 

3) ,,Ucenicul”. 

                                                                         

2 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3,  
Ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 1997,   pp. 82-97. 

3 Pr. Ilarion Felea, Pocăinţa, studiu de documentare Teologică şi 
Psihlologică, Editura Sca ra, București, 2000. 

4 Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune, Alba-Iulia, 1998. 
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La rândul lor, acestea se împart în mai multe subdiviziuni. 

Cel dintâi subcapitol prezintă relaţia dintre Treime și  comuniune, 

accentuând modelul pe care cea dintâi îl oferă  oamenilor, prin 

creaţie,5 și prin raporturile intratrinitare. O dovadă în acest sens, 

reprezentând forma paroxială a comuniunii și dragostei divine, 

poate fi considerată întruparea Domnului.6 Este analizată aici 

realizarea comuniunii terestre în cadrul sacramental, cu 

preponderenţă euharistic7: 

                                                                         

5 ,,Omul a fost creat pentru comuniune”. Ibidem, p. 9. 

6 ,,Iubirea supremă a lui Dumnezeu s-a arătat prin Cruce. Hristos s-a dăruit, 
din iubire, pentru salvarea noastră, pentru restaurarea noastră. La măsura 
iubirii Sale trebuie să tindem și noi pentru a ne tămădui de egoismul în care  
zăcem”.  Idem, Dragostea fascinantă și nemuritoare, Ediţia a 2-a, Editura  
Renașterea, Cluj-Na poca, 2011, p. 10. 

7 Accentuată fiind aici și latura Trinitară perihoretică, prin intermediul 
căreia întreaga Sfântă Treime este prezentă într-o lucrare specifică unei 
Persoane a Ei.  Pe aceasta, autorul o numește: ,,comuniune, mai presus de 
fire, ce există în Sfânta treime ș i face  din unitate și diversitate două aspecte  
indisolubil unite între ele”; Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune, op. 
cit., p. 12, în timp ce părinte le Dumitru Popescu, accentuând această  
relaţie spune: ,,Prezenţa Tatălui în Fiul și a Fiului în Tatăl se realizează prin 
Duhul Sfânt, ca Duh al comuniunii și al iubirii”. Dumitru Popescu, Ortodoxie  
și contemporaneitate, Editura Diogene, București, 1996, p. 9. 



6 

 

,,În comuniunea euharistică, unde îl avem 

în faţă în mod real pe Hristos este prezentă 

întreaga Sfântă Treime. Dacă termenul de 

comuniune nu-l regăsim în Evanghelii8, el este 

prezent în Faptele Apostolilor și în Epistolele 

pauline…cei care au primit cuvântul stăruiau în 

învăţătura apostolilor și în împărtășire, în 

frângerea pâinii și în rugăciune (Fapte 2, 42).”9 

 Autorul ajunge la concluzia că spaţiul eclesial, în calitatea sa 

de trup mistic al lui Hristos, este cadrul suprem al comuniunii 

creștine, locul unde credinciosul nu este niciodată singur, ci cu 

Hristos  și cu toţi ceilalţi creștini: 

 ,,Urcușul omului spre Dumnezeu, 

spre Sfânta Treime, spre comunitatea cu toţi cei 

dragi, începe și se sfârșește  în Biserică, pentru că 

                                                                         

8 În mod explicit, pentru că, dacă ne referim, spre exemplu la marea 
cuvântare eshatologică, unde Mântuitorul se roagă cu cuvinte le: ,, Ca toţi 
să fie una, după cum Tu, Părinte și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie 
una” (In 17, 21), avem de-a face cu o cerere de comuniune, instaurată ca  
postulat al creștinismului și având drept bază unitatea intratrinitară (n.n.). 

9 Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune, op. cit., p. 14. 
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ea este Trupul lui Hristos…În Biserică Duhul Sfânt îl 

unește cu Fiul, iar prin Fiul ajunge la Tatăl. Duhul 

Sfânt, energiile cele necreate îl ajută să ajungă la 

sălășluirea intimă și iubitoare în Hristos. În același 

timp își dă seama că nu e singur cu Hristos și că 

toţi sunt acolo și deci o infinită dragoste de toţi și 

de toate îi umple sufletul”.10 

  Prima subunitate tematică a volumului se încheie cu o notă 

deosebit de frumoasă și de profundă. Sufletul golit de dragoste și de 

setea de comuniune, și, implicit de paternitatea eclesială își 

semnează el însuși condamnarea la iad, căci, acesta, după cum 

remacră Dostoievski, reprezintă ,,suferinţa de a nu mai putea să 

iubești”.11 

 Urmează apoi o analiză diagnostică a virusului care 

atentează la distrugerea stării ideale a comuniunii, a păcatului. 

Asemenea unui medic, el realizează o patologie hamarteiană, 

                                                                         

10 Ibidem, p. 18. Vezi și: Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Morală 
Ortodoxă, vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1981, p. 302. 

11 Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune,  op. cit., p. 18. 
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analizând istoricul acestuia și evoluţia transtemporală a lui. Este 

prezentată astfel: starea primordială a omului, proto-căderea, 

definiţia lui12, descrierea omului căzut, și forma principală de 

manifestare îndelungată a acestuia, patima. Prezentarea sa este 

bine fundamentată și bogat argumentată biblic și patristic, autorul 

citând în susţinerea ipotezelor sale nume precum Maxim 

Mărturisitorul, Teofil al Antiohiei, Grigore Palama sau Ioan 

Damaschin.  

În cadrul analizei patologiei, semiologiei și nosografiei 

patimilor, el analizează cele mai întâlnite forme ale acestora, modul 

lor de manifestare și tratamentul posibil. Cea dintâi este iubirea de 

sine, care: 

 ,,este socotită de mulţi Părinţi ca 

izvorul tuturor relelor, maica patimilor și, în primul 

rând a celor trei patimi primordiale, din care 

                                                                         

12 Autorul prezintă un fir roșu deosebit de interesant și de profund, căci 
păcatul nu ar fi putut f i definit înainte de producerea lui, iar definirea lui 
înaintea prezentării primordiale a r fi fost cu certitudine o eroa re (n.n.). 
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derivă toate celelalte: iubirea de plăcere, iubirea 

de avere și iubirea de mărire”. 13  

 Ca modalitate terapeutică, el presupune canalizarea ei spre 

o formă virtuoasă și nealterată a iubirii, respectiv aceea a 

aproapelui, prezentată ca postulat de Mântuitorul Hristos însuși: 

,,să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi”(Matei 19,19).14 

Sunt filatrate apoi prin același procedeu și ,,lăcomia 

pântecelui”15, ,,desfrânarea”16, ,,iubirea de arginţi și lăcomia de 

avere”17, patima izvorâtă din ,,facultatea irascibilă a sufletului”18, 

sau mânia, sau întristarea, frica acedia, invidia. 

Analiza este apoi concentrată, în cadrul celei de-a treia 

subdiviziuni a capitolului pe doctorul suprem, Iisus Hristos, 

                                                                         

13 Ibidem,  p. 44. Jean Claude Larchet, Terapeutique des maladies 
spirituelles, Editions du Cerf, Paris, 1993, p. 171.  

14 Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune,  op. cit., p. 44, sq. 

15 Ibidem, pp. 46-48. 

16 Ibidem, pp. 48-51. 

17 Ibidem, pp. 51-55. 

18 Ibidem, p. 55. 
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Restauratorul. El, prin Întruparea Sa, ,,a nimicit pentru toţi oamenii 

stricăciunea, moartea, care este consecinţă a păcatului”.19  

În urma prezentării acestor elemente, ca o încununare a 

capitolului prim al volumului, chiriarhul realizează într-o nouă 

subunitate tematică, analiza importanţei pocăinţei ca mijloc de 

refacere a comuniunii. Aceasta debutează cu o privire istorică 

asupra sacramentului pocăinţei, regăsit în fiinţa omului, ca părere 

de rău, incă din momentul căderii. 20 Este analizată apoi prezenţa ei 

de-a lungul vechiului și Noului Testament și perspectiva patristică cu 

privire la ea, autorul apelând la lucrări referenţiale precum 

,,Păstorul lui Herma”, ,,Tratatul despre preoţie” sau  ,,Dogmatica” 

Sfântului Ioan Damaschin. 

Este analizată apoi dimensiunea ontologică a Tainei, care: 

 ,,este mijlocul pe care Biserica ni-l pune la 

îndemână pentru a ne curăţi de întinăciunea 

păcatelor; ea este Taina în  care Dumnezeu iartă, 

                                                                         

19 Ibidem, p. 73. 

20 Ibidem, p. 78. 
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prin duhovnic, păcatele creștinilor care se căiesc 

sincer și se mărturisesc în faţa preotului”.21 

 Autorul remarcă apartenenţa ei la sufletul omului, ca 

necesitate firească și ca mijloc de eliberare de sub jugul păcatului și 

tirania demonică:  

,,Pocăinţa este o trebuinţă firească a 

sufletului omenesc, primind în creștinism denumirea 

de Taină. Ea este ,,mijlocul prin care credincioșii sunt 

scoși din închisoarea egoistă în care îi aruncă 

păcatul pentru a fi readuși la comuniunea cu 

Dumnezeu și aproapele”.22 

 Urmează apoi o prezentare a elementelor constitutive ale 

Tainei, ce-i drept, cam scolastică în privinţa modalităţii de 

prezentare, împărţindu-o în: căinţa, hotărârea de a nu mai păcătui, 

mărturisirea propriu-zisă, canon și dezlegare.23 Explicitarea 

                                                                         

21 Ibidem, p. 91. 

22 Ibidem, p. 91; Pr. asist. Dumitru Popescu, Pocăinţa ca refacere a legăturii 
credincioșilor cu Dumnezeu și cu semenii,  în rev. ,,Biserica Ortodoxă  
Română, nr. 9-10/1971, p. 1022. 

23 Andrei Andreicuţ, Spovedanie și comuniune,  op. cit., pp. 95-96. 
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ulterioară a etapelor dovedește însă contrariul primei păreri, 

etapele fiind abordate în profunzime și tratate din perspectiva 

patristică. 

Cu tristeţe, autorul constată înspre finalul capitolului, nu 

numai desacralizarea, ci chiar banalizarea Tainei confesionale, 

datorită mai multor motive, pe care el le prezintă într-un cadru 

diagnostic: 

,,Din nefericire, asistăm de multe ori la o 

banalizare a Tainei Pocăinţei. Nu numai că se 

apelează foarte rar la ea, dar și atunci când se 

apelează este tratată superficial. Foarte mulţi 

credincioși se spovedesc numai în postul mare, 

îngrămădinsu-se spre finalul acestuia la scaunul 

mărturisirii. Iar preotul îi tratează sumar și sub 

pretextul că sunt depășite canoanele, fără o 

cercetare amănunţită a sufletului celui bolnav și 

fără a-i oferi medicamentele spirituale de care are 

nevoie, îl dezleagă și îl împărtășește”.24 

                                                                         

24 Ibidem,  p. 106. 
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 Este demnă de remarcat perspectiva, deopotrivă critică și 

duhovnicească pe care el o aduce acestei probleme. Pe de-o parte 

remarcă multipla vinovăţie, pe dee-o parte a credincioșilor, iar pe de 

altă parte a preotului și, în îmsăși prezentarea situaţiei, propune o 

soluţie, prin militarea pentru o spovedanie mai deasă, pe de-o 

parte, și prin responsabilizarea preotului. 

Aceasta este perspectiva pe care Ips. Andrei o propune cu 

privire la spovedanie și comuniune, la raporturile dintre ele, la 

importanţa sacramentală a celei din urmă și la necesitatea ei. 

Dânsul se dovedește, un analist fin și profund totodată, sesizând 

dimensiunea ontologică a pocăinţei în sufletul uman, încă de la 

căderea protopărinţilor și observând formele de manifestare a ei 

de-a lungul istoriei ontologice. Experienţa pastorală îl ajută de 

asemenea, să realizeze o prezentare diagnostică a sacramentului 

confesionale în contemporaneitate, sesizând punctele lui forte, dar 

și minusurile și propunând soluţii care să ajute la depășirea 

dificultăţilor, care ar putea afecta viaţa spirituală a creștinilor sau 

raporturile pastorale.25 

                                                                         

25 De exemplu: ,,Pentru ca sfaturile duhovnicului să fie luate în serios, 
trebuie ca el însuși să aibă o autoritate morală și să fie pildă pentru  fii săi 
sufletești. Zadarnic le va ce re preotul credincioșilor să f ie cumpătaţi, dacă el 
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Capitolul surprinde, pe lângă elemente de spiritualitate și 

morală, și elemente de teologie dogmatică sau de istorie 

bisericească, la fel cum, de exemplu, teza de doctorat a părintelui 

Belea26 surprinde, pe lângă elemente de pastorală și elemente de 

ordin teologic, dogmatic și istoric. El se constituie ca un îndemn la 

pocăinţă și mărturisire și ca o analiză de mare frumuseţe și 

profunzime. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

nu ţine posturile sau este beţiv; zadarnic le va cere să fie milostivi, , dacă el 
este lcaom de bani și fără jenă le  impune taxele sau slujbele cer ar trebui să 
le facă gratuit, în virtutea misiunii sale, zadarnic le va cere să nu fumeze, 
dacă el este stăpânit de această patimă,  și, fiind vorba în mod concret de  
spovedanie, zadarnic le va cere să se spovedească, dacă el nu se 

mărturisește”. Ibidem, pp. 107-108.  

26Prot. dr. Nicodim Belea, Contribuţii la problema conduce rii pastorale a 
credincioșilor de la sate, Tipog rafia ,,Reîntregirea”, Sibiu, 1955. 
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