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Curs 1: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Duhovnicul de azi: între iconomie și acrivie 

 

Introducere. Misiunea duhovnicului în Biserica Ortodoxă este de mare responsabilitate și actualitate. Așa a fost, de 

fapt, încă de la începuturile Bisericii și așa a rămas, deși realitățile de tot felul s-au schimbat în mare parte. Omul, însă a 

rămas același, iar nevoile sale duhovnicești sunt încă și mai mari și de acută necesitate. Desigur știm mai multe lucruri, 

suntem influențați de numeroasele aspecte ale vieții pe care o ducem, folosim timpul, spațiul și întreg arsenalul daturilor 

noastre cu totul altfel decât o făceau înaintașii noștri, dar în esență suntem aceeiași oameni ca întotdeauna.  

În cursurile precedente (de pe sem. 1) arătam că sufletul și trupul omului, ca de altfel și nevoile sale, rămân aceleași 

atât din perspectiva duhovnicească cât și strict umană. Și atunci, se pune firesc întrebarea, ce putem face ca să respectăm atât 

legiuirea lui Dumnezeu dar să fim oameni contemporani nouă înșine și să nu trăim paseist și angoasat, ancorându-ne cu 

obstinație într-o Tradiție pe care în parte chiar nu ne-o cunoaștem sau, dimpotrivă, să trăim rupți de Tradiția sfântă a 

Bisericii, moderniști cu orice preț, ignorând și persiflând orice raportare la rădăcinile strămoșilor? Aceste conotații sunt 

evidente mai ales atunci când vine vorba de canoanele Bisericii, de respectarea lor, de putința ducerii unei vieți evlavioase, 

așa cum îi place lui Dumnezeu și cum este firesc la urma urmei.  

Astăzi se observă că societatea românească se laicizează tot mai mult, dar mai există creștini care doresc să se 

spovedească „după carte”, socicitând canoane și rânduieli care depășesc uneori – cel puțin ca dorință – pe cele ale monahilor 

și monahiilor. Exercitarea slujirii Duhovnicului este adesea dificilă, mărturie stând spusele multor părinți duhovnicești care 

recunosc în Sf. Spovedanie cea mai grea slujire din Biserică.  

În acest capitol ne propunem abordarea unor aspecte esențiale ale îndrumării duhovnicești pe care o realizează în 

principal preotul duhovnic în Biserica Ortodoxă alături, desigur, de monahi, monahii sau chiar oameni simpli dar cu viață 

statornică și îmbunătățită în Hristos: problematica trăirii creștine ca viață și experiere religioasă, apoi lămurirea, cel puțin în 

parte, a ceea ce înseamnă cele două extreme des întâlnite în practica vieții noastre bisericiești: laxismul vs. rigoarea canonică 

și, în final, exemplificarea prin câteva canoane ale unor Sfinți Părinți a modului cum trebuie să-și săvârșească lucrarea un 

părinte duhovnicesc. În cele ce urmează vom expune ideile principale ale acestui capitol. 

 

A. Aspecte duhovnicești ale actului Mărturisirii. „Și mulți din cei ce crezuseră veneau ca să se mărturisească și 

să spună faptele lor” (Fapte 19, 18). Se știe faptul că după Sfânta Scriptură mărturisirea păcatelor este echivalentă cu 

pocăința în fața lui Dumnezeu, o realitate ce nu se confundă cu o simplă năzuință, cu o încercare sau cu un simbol, ci arată 

concretul credinței pe care o mărturisim cu buzele și cu inima atunci când noi devenim Biserică1. Mărturisirea păcatelor este 

o practică de căpetenie a credinciosului care a dobândit încă de la început caracter de Taină. De la această realitate aș dori să 

începem „investigația” noastră asupra experienței creștine sau a trăirii duhovnicești.  

Problematica menționată mai sus este, așa cum bine se intuiește, complexă, profundă și de mare actualitate pentru că 

prin ea se pune problema vieții noastre chiar, sub toate aspectele acesteia: familiale, sociale, ecleziale ș.a.m.d. Atunci când 

vorbim despre duhovnici și de lucrarea lor oricare creștin este implicat nu doar sentimental sau emoțional ci la nivel de 

realitate vie dătătoare de soluții pentru toate aspectele vieții pe care o ducem. Așa cum se poate constata ușor din literatura 

ortodoxă și nu numai, această problemă a fost îndelung studiată2. 

                                                 
1 Pr. Ioan Mircea, Biserica și lucrarea ei după Noul Testament. Har și harisme-iconomi ai Tainelor și harismatici, în O., anul XXXIV (1982), nr. 3,  p. 

361. 
2 Iată câteva exemple de autori și titluri de opere de la noi și din alte părți ale lumii, pe care le-am mai citat şi la finalul cărţii: *, Îndrumarul 

duhovnicului, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Sfințitului Dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, lucrare alcătuită de către Pr. Eugen Drăgoi, 

consilier cultural, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2000, p. 11-25; *, Duhovnici români în dialog cu tinerii, ediția a doua, Editura Bizantină, 

București, 2006; Arhim. Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătățire sufletească – îndrumător ortodox, Colecția 

„Ortopraxia”, Făgăraș, 2007; Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovnicești, tipărit cu binecuvântarea P.S. Andrei, Episcopul Alba Iuliei, Editura 

Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia, 1995, „Partea a doua: Cercetări”, p. 317-347; Louis Bouyer, Introduction à la vie spirituelle. Précis de théologie 

ascétique et mystique, Desclée & Cie Editeurs, Paris, 1960, cap. II: „La vie spirituelle et la Parole de Dieu”, p. 27-58;  Antoine Guillaumont, Etudes sur 

la spiritualité de l’Orient Chrétien, Spiritualité Orientale no. 66, Abbaye de Bellefontaine, 1996, cap. XII: „Les spirituels et leurs rapports avec 

l’institution ecclésiastique dans le christianisme oriental des prémiers siècles”, p. 179-189 ș.a. 
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Duhovnicul are la nivelul experienței creștine, ca și oricare alt creștin, o identitate comună, dar și o așezare aparte, o 

rânduială ce trece dincolo de firesc. Ca oricare bun credincios, el crede în Dumneze cel Întrupat, în Înviere, în Taine și în tot 

ansamblul vieții în Hristos, dar trebuie să facă ceva mai mult decât oricare om prin faptul că face vizibilă viața veșnică în 

celălalt, adică ceea ce obișnuiește el să realizeze, arată și îmbogățește pe cei ce vin la el. Creștinul se poate îndoi în fața 

minunii, paradoxul poate să i se pară de neînțeles, poate avea deseori posibilitatea smintelii în fața a ceea ce i se descoperă, 

pe când duhovnicul trăiește credința pură și nu mai poate ceda ispitei pentru că singura lui fascinație este propria experiență 

în / cu Dumnezeu. Nu neg aici faptul că duhovnicul nu ar putea avea crize existențiale sau la nivelul credinței, al 

sentimentelor ș.a.m.d. ci, dimpotrivă, afirm ă tot ceea ce i se întâmplă este o evidențiere a prezenței lui Hristos! El începe și 

sfârșește prin trăirea lui Hristos, atât la nivelul credinței cât și la nivelul practic, obișnuit, dar nu mai este loc în sinele său de 

vreun experimentalism religios, ci Duhul este Cel care-l face să trăiască o permanentă renaștere duhovnicească pe care o 

împărtășește și altora fără a o pierde sau a o diminua. Concret, duhovnicul poate avea crize existențialiste de felul celor 

privitoare la „calitatea” actelor sale, de pietism sau de tradiționalism neliniștitor, de justificare dureroasă a credinței, dar 

toate acestea sunt date la o parte prin simpla raportare la Hristos, la conștientizarea lucrării Duhului, așa cum observăm de 

exemplu în viața multor sfințiți Părinți ai Bisericii Ortodoxe3. Totul este coroborat în ființa sa cu voința și lucrarea lui 

Hristos. 

Realitățile spirituale sau duhovnicești sunt în mod necesar complexe, iar experierea lor înseamnă structurare 

interioară și exterioară a omului sau ansamblu de acte care dovedesc o Prezență, cea  Duhului. Pe scurt, experiența sau 

trăirea ortodoxă este o lucrare de comuniune și de sădire interioară a omului cu daruri pe care Dumnezeu le face să crească4.  

În materie de duhovnicie trebuie să lăsăm deoparte corelările pe care le are trăirea ortodoxă cu socialul, cu 

instituționalul sau cu intelectualismul, de exemplu, preferând nu sentimentalismul sau psihologizarea execesivă, ci 

observarea și diagnosticarea elementelor practice ale Teologiei Ortodoxe. Aceasta nu este formată, după cum se pare că 

le place unora să creadă5, dintr-un ansamblu de sentimente și de acte luate în parte sau în comun și nici din exaltări 

filosofico-mistice mai mult sau mai puțin credibile6. Desigur, Ortodoxia nu neagă faptul că există o puternică latură 

personală în domeniul „trăirii” sau „trăirismului”, dar această latură nu o concurează și nu o lasă deoparte niciodată pe aceea 

care ține de comunitate, de Biserică și de tot ceea ce înseamnă aceasta. De exemplu, marii duhovnici ai Bisericii nu au fost 

oameni însingurați și separați de lume sau, dimpotrivă, privilegiați ai soartei însensul de preferați de Dumnezeu în 

detrimentul altora ci, dimpotrivă, au fost și rămân oameni puternic munciți sau ancorați în domeniul liturgic, pedagogic și 

haric. Ei au o relație integrală cu Dumnezeu, de părtășie cu El în sensul că tot elanul lor latreutic și cultic era act de puternică 

vocație și angajament veritabil pe calea lui Dumnezeu7.  

Experiența vieții ortodoxe este totuna cu trăirea creștină autentică și prezintă, așa cum am arătat, numeroase aspecte 

de ordin rațional, sentimental, voluntarist, eclesial și așa mai departe, fără însă a se limita la vreunul din acestea, deoarece le 

inglobează și le transpune pe toate în Viața care este Hristos. Cea mai mare greșeală pe care o comit mulți teologi 

contemporani este tocmai considerarea teologiei ca ceva autonom, de sine stătător, fără implicații la nivel ființial. De-

personalizarea accentuată la care asistăm înseamnă mai întâi de toate depersonalizarea trăirii creștinești, o uitare, o ignorare 

și o denaturare a Tradiției pe am o moștenisem de la părinții noștri. Astăzi se pune accentul pe sistematizarea și 

schematizarea întregului edificiu cultural și cultual al omului, iar religia și implicit a vieța duhovnicească nu face excepție, 

                                                 
3 Iată două exemple: Irina Goraïnoff, Séraphim de Sarov. Entretien avec Motovilov et instructions spirituelles, traduit de russe par I. Goraïnoff, 

Théophanie, Desclée de Brouwer, Paris, 1979, «Devoir et amour envers le prochain», p. 208;  Archimandrite Placide Deseille, La spiritualité orthodoxe 

et la philocalie, «L’âge des Pères du désert», Bayard Editions, Paris, 1997, p. 13-32. 
4 Aceasta nu trebuie văzută ca un privilegiu sau un domeniu exclusiv al monahilor, ci fiecare om poate și trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu pentru că 

numai viața dusă împreună cu El o definește pe aceasta de acum. Ideea este exprimată, de exemplu, de: M. André Louf OCSO, La vie monastique vue 

par un moine du mont Athos, în «Istina», Sixième année, 1959, p. 12. 
5 Iată câțiva autori și titluri de opera mai de demult sau mai de aproape de noi suggestive în acest sens: W. James, L’expérience religieuse, Paris, 1906; 

Luigi Giussani, Le risque éducatif, traduit de l’italien par Jean-Marie Wallet et Isabell Rey-Herme, Nouvelle Cité, 2006, cap. II: «Dimension 

personnelle et dimension communautaire», p. 48-56; Walter Kasper, La théologie et l’Eglise, traduit de l’allemand par Joseph Hoffman, Les Editions du 

Cerf, Paris, 1990 
6 Fr. Schliermacher, Discours sur la réligion, trad. L. J. Rouge, Aubier, 1944. 
7 Un element foarte important mi se pare cel al instinctului religios pe care l-au avut marii duhovnici ai lumii. Exemplele sunt nenumărate: Vladimir 

Lossky et Nicolas Arseniev, La paternité spirituelle en Russie aux XVIIIème et XIXème siècles, introduction par le P. Palcide Deseille, Ouvrage réalisé 

avec le concours de la Fraternité Orthodoxe en France, Spiritualité Orientale no. 21, Abbaye de Bellefontaine, Begrolles, 1977; Métropolite Antoine 

Bloom, Voyage spirituel. Méditations sur un thème, traduit de l’anglais par Jaques Winandy, Editions du Seuil, Paris, 1974; Olivier Clément, Le visage 

intérieur, Stock/Monde Ouvert, Paris, 1978 etc. Din nefericire, problema aceasta rămâne încă puțin studiată în școlile noastre. 
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ajungându-se la un soi de empirism al trăirii ca și cum noi am putea „dobândi” numai lucrurile tangibile, fără a mai intra 

efectiv în legătură cu El.  

O problemă care apare frecvent la Mărturisire este aceea că ne încredem mai mult în noi înșine decât în 

Dumnezeu... și ajungem la autonomia absolută a propriului eu. Experiența creștină de viață sau trăirea duhovnicească  

nu se manifestă prin lucruri sau date dobândite de la alții, ci este expresia unei vieți dobândite prin sine, a unor activități 

zilnice care ating imanentul. Altfel spus, Dumnezeul personal nu trece înaintea celui propovăduit de Biserică, adică 

conștiința și felul propiu de a fi nu se încarcă de construcții personale adesea inutile. Părinții Bisericii din vechime au trăit ei 

pentru ei înșiși și abia când au ajuns la maturitatea comunicării cu ceilalți s-au făccut și duhovnici ai altora: „ce era de la 

început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieții” (1 Ioan 1, 

1).  

De aici rezultă că trăirea creștină sau experiența vieții în Hristos înseamnă ceva dovedit și trecut prin propria 

personalitate. Atunci când ai avut o legătură nemijlocită cu cineva nu rămâi convins doar de faptul că acel cineva există, ci și 

reevaluezi momentele conviețuirii cu el, le dai sensuri noi, îmbogățindu-te... în bine sau în rău. Totul depinde de modul de 

raportare personal față de acel cineva, pentru că întâlnirea cu o persoană nu se traduce numai printr-un conglomerat de  

aspecte exterioare cât mai ales prin descoperiri lăuntrice8.  

Mărturisirea este și o experiența religioasă care se mai poate numi și transpunerea tuturor actelor  noastre în 

relație cu Dumnezeu. Aceasta include o componentă voluntară sigură, înțeleasă ca act liber și care definește „poziția” mea 

față de Dumnezeu. În actul trăirii credinței sunt cuprinse, așa cum bine știm, adorarea lui Dumnezeu, preacinstirea Maicii 

Sale și cinstirea sfinților, smerenia, dragostea și toate celelalte care alcătuiesc rădăcina noastră profundă și care mă 

angajează în împlinirea scopului vieții. În starea de făptură a Lui, eu mă accept așa cum sunt, dar primesc darurile de care El 

mă învrednicește pentru că Dumnezeu este Iubire și nu I se poate răspunde decât tot prin iubire. Iată că în acest moment 

descoperim și o latură afectivă a trăirii și viețuirii ortodoxe. Ca om constat că primesc nenumărate daruri de la Dumnezeu, 

dar Îi și pot oferi lauda și preaslăvirea cuvenită, ceea ce face să se adâncească vocația mea de creștin. Aceste lucuri sunt cu 

mult mai mult valoroase atunci când vine vorba despre duhovnic. La această latură, ca de altfel așa cum ar fi firesc să fie la 

toți creștinii, se adaugă și cea activă prin care transpun în faptă toate acțiunile sau activitățile noastre religioase și nu numai. 

Afirmăm aceasta gândindu-ne și oferind ca exemplu faptul că toate gesturile și comunicările omului duhovnicesc cu 

adevărat devin inspirate și consacrate. Ele induc în sinea celui trăitor de Dumnezeu pe Hristos, Fiul Său, prin orice firircel al 

gândirii și-L arată deopotrivă celor din jur. De aceea slujirea Lui nu cunoaște margini și totul se transfigurează în prezența 

Lui, așa cum ne oferă mărturie Sf. Pavel: „De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui 

Dumnezeu să le faceţi” (1 Corinteni 10, 31). 

Trăirea ortodoxă mai poate fi definită și ca ritm de viață, luare în considerare a unei relații deja oferite de 

Dumnezeu, o chemare la propria libertate. Omul, atunci când intră în relație cu Creatorul său trece dincolo de orice 

empirism ideologic și ajunge la cufundarea în abisul Lui pe care începe să-l cunoască și de aceea el se îmbogățește și se 

desăvârșește, așa cum arată și o expresie celebră a Fericitului Augustin: abyssus abyssum invocat9. 

În concluzie se poate spune că trăirea ortodoxă este relevarea prezenței lui Dumnezeu în propria persoană, este o 

nădejde și o realitate totodată, dar nu o realitate oarecare, ci una eclesiastică pentru că numai în Biserică și prin mijloacele ei 

se realizează comuniunea cu El. „Nu mai fi căutat dacă nu M-ai fi găsit deja” spune același autor menționat anterior, ceea ce 

arată calea de urmat și principiul darului nou pe care ni-l dă Dumnezeu.  

 

B. Abordarea vindecării: laxism sau rigoare în duhovnicie?  

În această parte a capitolului vom încerca să analizăm ceea ce întâlnim adesea în practica curentă bisericească: 

relaționarea dintre duhovnic și credincios, pe care uneori o vedem fundamentată fie pe o înțelegere strictă a 

rânduielilor, fie pe o asumare largă a lor și evidențierea imediată a consecințelor. Adesea calea de aur, cea de mijloc, 

nu există... De aceea, se cuvine a fi spuse câteva cuvinte despre persoana duhovnicului și condiţiile de viaţă, despre ritmul 

cotidian de muncă şi „obligativitatea” de asimilare a noului la care pot fi adăugate multe alte aspecte ce antrenează forme de 

manifestare, inclusiv în ceea ce privește viața duhonicească. În viață întâlnim sau mai degrabă dobândim adesea: 

                                                 
8 „Ceea ce faci, te face” (Arhim. Teofil Părăian). Despre realitatea și posibilitatea transmiterii valorilor și a trăirii creștine se poate vedea un foarte bun 

material al lui: Jacques Audinet, Maurice Bellet et all., Essais de théologie pratique. L’institution et le transmettre, Préface de René Marlé, Beauchesne, 

Paris, 1988, cap. II: „Le transmettre”, p. 109-166. 
9 Fericitul Augustin, Enarrationes en Psalmos, 41. 
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suprasolicitare, stres, stări reactive de tip nevrotic, anxios, depresii, afecţiuni psihosomatice, tulburări de comportament etc. 

Multele „componente” ale vieții de acum se constituie într-un tablou sugestiv al comunităţii umane din veacul în care trăim, 

dintre care cea mai importantă mi se par a fi expansiunea civilizaţiei 

În demersul anunțat aici pornim de la o evidență: duhovnicul nu are o activitate simplă, obişnuită10. Atât ca 

oameni, cât mai ales din perspectiva lucrului pe care-l săvârșesc, ei se confruntă cu situații cu totul particulare, însă 

întotdeauna ei trebuie să dezvolte un adevărat program psiho-fizic de profilaxie, asemănător cu activitatea unei „echipe 

terapeutice” complexe din domeniul medical, care știm că-l tratează pe om inter-disciplinar, ca un tot, așa cum este11. Aceste 

lucruri se observă tot mai mult în activitatea medicului, a psihiatrului sau a psihologului, de exemplu. De ce nu ar fi așa și în 

duhovnicie?  

În căutarea răspunsurilor la întrebările anterioare cred că se poate porni de la ideea că duhovnicul are în primul rând 

obligații duhovnicești și mai apoi „drepturi”. Printre aceste prime nevoi spirituale se numără credința fierbinte în Dumnezeu, 

o credință vie, lucrătoare manifestată prin faptele iubitoare. Apoi, desigur, vin și celelalte: datoria de a respecta valoarea 

fiecărui om, așa cum este, practicarea milosteniei, a postului, dovezile concrete de formare, de ocrotire şi de întărire a 

credinciosului: modelul vieții personale în toate aspectele ei12.  

Fiecare duhovnic este om și are caracteristicile sale, personalitatea sa, temperamentul său, este extrovertit sau 

introvertit, comunică mai bine sau mai rău. Pentru a putea vindeca, preotul trebuie să înţeleagă mai întâi problema, să aibă o 

mare capacitate de empatie, o comunicare excelentă, un „simţ” extraordinar. Nu mai este îndeajuns doar credinţa şi cultura 

teologică. Ea trebuie completată cu vaste cunoştinţe de pedagogie, psihanaliză, sociologie, medicină, biologie, etc., precum 

şi abilităţi diplomatice13. El trebuie să cunoască foarte bine constituţia şi psihologia umană, să recomande aproape spontan 

medicamentul potrivit, factorul timp fiind de cele mai multe ori deosebit de important. Ceea ce mi se pare a fi extraordinar 

este faptul că experienţa lui despre Dumnezeu nu se epuizează atunci când se deschide către om. Pe scurt, când 

duhovnicul este bun și are tendinţa spre ce este bun, atunci face și din cel rău, mincinos, păcătos, fur, desfrânat etc. un om 

bun. Aici este legătura dintre dreapta trăire a credinței și duhovnicie! Cred că nu ar trebui să uităm faptul că 

Mântuitorul Hristos a simțit și a trăit divinitatea ca pe o atotputernicie binevoitoare care-l poartă şi-l hrăneşte pe tot omul, ca 

pe atotîndurarea care din abundenţa păcii Sale aduce pace şi mângâiere pentru sfâşierea păcatului şi evidențierea pocăinţei, 

viaţa din care izvorăşte sănătatea sufletului și a trupului14.  

Din cele arătate rezultă că manifestările externe ale unor acte interne, precum rugăciunea, pocăința și așa mai 

departe, sunt fenomene religioase care nu pot și nu trebuie să fie tratate în mod scolastic sau avocățește. Concret, referindu-

ne la problematica noastră, atât din perspectiva duhovnicului cât și din cea a penitentului, se observă că prin întâlnirea lor 

are loc o revelație, care nu poate fi tratată ca obiectivism psihologic sau act(-tivitate) de oricare natură ar fi, ci ca legătură 

duhovnicească și asumare a Duhului lui Hristos ce are la temelie adevărata trăire religioasă. De aceea, nu poți contabiliza 

cuvintele rugăciunii sau lucrările Bisericii și nici jertfirile cuiva (fie el și credincios ori preot sau episcop); nu se cuvine să 

luăm ușor realitățile spirituale, mergând către o latură sau cealaltă (acrivie sau laxism) sau, mai rău, pendulând între cele 

două în funcție de anumite referințe. „Duhovnicul este nevoit să penduleze permanent între aplicarea cu acrivie a 

canoanelor, întrucât ele nefiind abrogate ori amendate de Biserica Ortodoxă, chiar dacă par a fi căzute în 

desuetudine, rămân valabile și între apelarea la principiul iconomiei canonice, care presupune însă nu măsuri 

                                                 
10 Terapia prin rugăciune este cea mai eficace, pentru că elimină din start orice posibilitate de eroare umană. Nu degeaba absolut toți duhovnicii se 

raportează la rugăciune în convorbirile sau în scrierile lor. Problema pare anacronică mai ales pentru tinerii de astăzi, obișnuiți cu internetul și cu mass-

media în general și cărora li se pare greoi să stai în fața unei icoane să te rogi. Dar tocmai în această practică constă o bună parte din formarea 

duhovnicească, parte ce nu ar trebui deloc neglijată. În momentul în care sufletul este echilibrat, atunci și  fizicul se întregește, se restaurează. Și, invers, 

ori de câte ori sufletul ne este bolnav, ne îmbolnăvim şi fizic. Se constată tot mai mult că oricâte medicamente am lua și la oricâte discuţii am recurge, 

până când sufletul nu revine la starea de pace, refacerea nu va fi reală şi stabilă. De aceea, cred că este mai la îndemână, mai puțin costisitor și cu 

siguranță mai sigur să apelăm la ajutorul lui Dumnezeu. 
11 A se vedea în acest sens cartea deosebită a lui Dominique Beaufils, Credința ta te-a mântuit – o viziune ortodoxă asupra bolii și a morții, carte 

tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, traducere din limba franceză de Pr. Lect. Dr. Adrian 

Dinu și Asist. Dr. Claudia Dinu, lectori Prof. Dr. S.M. Dimitriu, Dr. D. Dimitriu, Dr. M. Negoiță, Trinitas, Iași, 2009, cap. «Libertatea și veșmintele de 

piele», p. 35-53. 
12 A se vedea, de exemplu: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Efrem Sirul, Despre Preoție, traducere, introducere, note și 

un cuvânt înainte de Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, București, 1987, p. 59-60. 
13 Dominique Beaufils, Credința ta..., p. 187 (o expresie deosebită este aceea: „patere cum”, a compătimi). 
14 Chrysostomos, Arhiepiscop de Etna şi St. Gregory Palamas, Sfaturi pastorale ortodoxe din perspectivă psihologică, Editura Universității „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2002, p. 47. 
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arbitrare ori superficiale, ci chibzuință îndelungată și o diminuare a epitimiilor dacă sunt îndeplinite anumite reguli 

și create premisele care evită rănirea legilor bisericești”15. 

Pentru a observa și mai bine alternativa permanentă ce stă în fața duhovnicului și a penitentului cred că se cuvine să 

analizăm cele trei momente din relaționarea celor doi: primirea credinciosului, dialogul cu el și canonisirea lui. Astfel, în 

ceea ce privește primirea unui credincios de către duhovnic se știe că nimeni nu trebuie să facă excepție de la aceasta. La 

pocăință suntem chemați cu toții, așa cum ne arată mai multe canoane16. Cu alte cuvinte, nu există situații când un credincios 

ar putea fi respins de la scaunul spovedaniei și al comuniunii cu Hristos. În ceea ce privește dialogul dintre părinte și 

credincios sunt deosebite cuvintele unui monah athonit cunoscut mai ales lumii occidentale: „Tu nu vezi cu proprii tăi ochi, 

ai nevoie, pentru a te cunoaște, de privirea altuia. Nimeni nu este bun judecător pentru propriul său caz. Un părinte 

spiritual este o oglindă pe care Dumnezeu voiește să ne-o dăruiască, pentru ca noi să ne putem cunoaște, este o oglindă al 

cărei cuvânt este uneori aspru, dar aceasta este pentru ca noi, văzând păcatul nostru, să ne dorim a ne regăsi propriul 

nostru chip. În ziua în care-l vei fi găsit, oglinda ta va tăcea și veți reflecta împreună același Soare. Fără ajutorul unei alte 

persoane, este foarte greu să avem discernământ în privința propriei noastre vieți; căci «deosebirea duhurilor» este în 

general un har, care de obicei nu este dăruit decât celor a căror inimă este pacificată în profunzime”17. 

Pentru a ilustra în mod concret care este atitudinea sau canonisirea pe care se cuvine să o aibă duhovnicul în 

scaunul spovedaniei iată oferim câteva exemple luate din viața de familie și din societate. În acestea se poate observa și 

atitudinea credinciosului în fața rigorii sau a laxismului celui care îi ascultă spovedania. Duhovnicul trebuie să spună 

adevărul în orice situație chiar și atunci sau mai ales atunci când acestea sunt foarte greu de acceptat.  

Astfel: „Dacă soțul îți cere să avortezi, amenințând cu divorțul, ce să faci? Trebuie să te desparți de un asemenea 

om și să naști copilul, chiar dacă aceasta va fi foarte greu. Acesta este cazul în care ascultarea față de soț nu poate consitui 

o prioritate”18. Iată ce spune Sf. Vasile cel Mare: „Cum că exercitarea cumpătării este necesară este clar: întâi pentru că 

Apostolul numără cumpătarea între roadele Duhului și apoi fiindcă spune că slujirea se face deplin prin cumpătare, prin 

cuvintele: «...în osteneli, în privegheri, în posturi, în curățenie»; și în alt loc: «în osteneală, în trudă, în privegheri adesea, 

în foame și sete, în posturi adeseori»”19. 

Așadar, atitudinea duhovnicului față de credinciosul care vine sub epitrahilul său „trebuie să fie cea a 

dragostei care covârșește toate, pentru a da curaj și încredere spre o mărturisire sinceră și completă și a nu crea 

temeri creștinului care are o mare sensibilitate în ceea ce privește dezgolirea și recunoașterea propriilor fapte”20.  

Atitudinea echivocă pe care o constatăm astăzi în popor: a rigorii canonice impuse cu orice preț, constatată se pare 

mai ales printre unii monahi și a laxismului canonic manifestat în diferite chipuri poate mai ales printre preoții de mir, se 

cuvine să subliniem că nu este decât una accidentală sau ocazională. Cred că doar ideea aceasta a fost inoculată mai demult 

în tradiția noastră nescrisă, pe când practica vieții bisericești arată că majoritatea covârșitoare a preoților înțeleg să facă din 

duhovnicie o scară către Dumnezeu și nu un raport avocățesc de incriminare sau de scoatere de sub incidența legiuirilor 

bisericești a cuiva. Desigur pendularea unora între cele două variante expuse este dureroasă și ineficace, dar cred că nimeni 

nu spovedește pe cineva vreodată cu gândul sau cu intenția de a-l separa sau de a-l face mai presus de Hristos. Atitudinile 

acestea extreme se regăsesc doar la preoții care nu cunosc de fapt canoanele21. De ce? Pentru că ele sunt intepretate 

după om și nu omul după ele. Cine cunoaște canoanele Bisericii observă că ele se referă la o stare de normalitate, de firesc 

al vieții omului pe pământ. „Biserica a avut întotdeauna grijă să propună o cale de mijloc, procedând cu mult 

                                                 
15 Pr. Eugen Drăgoi, Îndrumarul duhovnicului..., p. 12. 
16 Canonul 2 de la Sinodul de la Laodiceea (Vlassios Phidas, Drept canonic. O perspectivă ortodoxă, traducere în românește de Pr. Lect. Dr. Adrian 

Dinu, carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor de Mitropolit al Moldovei și 

Bucovinei, Trinitas, Iași, 2008, p. 71-72). Vezi și: Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion (Cârma Bisericii Ortodoxe), tipărită cu 

binecuvântarea Preasfințitului Calinic, Episcopul Argeșului, Editura Credința Strămoșească, 2004, p. 421. 
17 Jean-Yves Leloup, Cuvinte din Muntele Athos, cu o prefață de Jean-René Bouchet și cu o scurtă prezentare a Sfântului Munte, traducere de Veronica 

Struțeanu, Editura Bizantină, București, 1998, p. 51. 
18 Preot Maxim Kozlov, Familia, ultimul bastion. Răspunsuri la întrebări ale tinerilor, traducere din limba rusă de Eugeniu Rogoti, tipărită cu 

binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Editura Sofia, București, 2009, p. 70. 
19 Sf. Vasile cel Mare, Regulile Mari, 84, în Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion..., p. 644. 
20 Pr. Eugen Drăgoi, Îndrumarul duhovnicului..., p. 12. 
21 Astfel de exemple care fac mai mult deservicii Bisericii sunt numeroasele „Îndreptare de spovedanie” care circulă pe piață, dar care un au nici un 

discernământ în cuprinsul lor și nici o reținere în a propovădui o falsă evlavie. Un exemplu concludent: Gheorghe Băbuț, Pelerinul român, care este 

doar o încercare de imitare a „Pelerinului rus” (vezi: www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/2355-pelerinul-roman-babut-gheorghe-diac.html). 
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discernământ”22 și de aceea credinciosul care vine la Biserică trebuie să se conformeze regulilor acesteia pentru a ajunge la 

desăvârșire și nu Biserica să se acomodeze felului de a fi al oamenilor.  

Există și fenomenul interesant, cel puțin până la un oarecare moment, de interacțiune între cele două tipuri de 

realizare a duhovniciei: riguroasă și „largă”. Din întreaga literatură canonică23 se observă clar faptul că Biserica are 

întotdeauna grijă ca nimeni să nu sufere, chiar atunci când sunt abordate aspecte extrem de jenante ale personalității omului. 

Din dorința de a eradica păcatul din ființa omului, canoanele au fost alcătuite prin consens ecleziastic și prin cutumă 

unanim acceptată, oferind soluții realiste diverselor situații în care sunt expuși oamenii. De aceea, spuneam că ele nu 

sunt nici „înguste” și nici „largi”, ci potrivite firii omenești și oferind soluții dumnezeiești la problematicile care apar 

în viață. Formarea duhovnicească ca educare a deschiderii pe care se cuvine să o aibă omul față de Dumnezeu și față de 

lume în sensul cel bun, se folosește sau operează cu canoanele bisericești pentru a construi alteritatea ca primire a alterității 

în sălașul ineriorității. Am putea spune, neforțînd deloc cuvântul, că prin canoane omul străin de Hristos se convertește în 

aproapele sau în casnicul Lui. Semnificațiile identitar spațiale ale dihotomiei pe care tocmai am amintit-o, străinul / 

aproapele de Hristos, sunt multiple și se verifică prin canoanele Bisericii. Acestea se dovedesc a fi cale sau drum pe care El 

ni-l arată pentru ca omul să devină, să se formeze duhovnicește.  

 

Un alt aspect pe care se cuvine să-l elaborăm acum este cel al canoanelor care se referă la duhovnicie și la modul 

cum au acționat sau lucrat Sf. Părinți. Câțiva dintre ei ne-au aratăt foarte bine modul în care trebuie să-și săvârșească 

lucrarea preotul duhovnic. Aici ne vom refei la mai multe canoane ale următorilor Părinți:  

-Sf. Vasile cel Mare (+379) care a rânduit 92 de canoane,  

-Sf. Grigorie de Nyssa (+395) care a poruncit 8 canone și  

-Sf. Grigorie Teologul care a dat un singur canon24.  

Se cuvine și o precizare: ca un fir roșu ce traversează întreaga gândire patristică se observă faptul că puterea și 

responsabilitatea duhovnicului sunt realități absolute. 

Apoi, observăm în canoanele lor claritatea mesajului duhovnicesc. Ei au dovedit o analiză și o judecată clară, adică a 

nu aprecia subiectiv, avocățește și grăbit diversele situații și nici să se bagatelizeze credința. Aprecierea pe care o face 

duhovnicul nu înseamnă larghețe și nici rigoare cu orice preț25.  

Concret: Iată câteva exemple: canoanele 84 și 85 ale Sf. Vasile și canonul 8 al Sf. Grigorie de Nyssa. Astfel, Sf. 

Vasile nu incriminează un păcătos doar pentru simplul fapt că a greșit în fața lui Dumnezeu, ci vede chiar și în acela 

capacitatea de îndreptare, de a-și deschide sufletul către El și a ajunge la curăție: „Să se cerce roadele pocăinței, căci 

negreșit, nu după timpul de penitență le judecăm pe unele ca acestea, ci ținem seama de felul pocăinței” (can. 84); iar în 

canonul 85 spune: „Să ne rugăm ca să-i câștigăm pe ei și să-i scoatem din cursa diavolului; iar de nu vom putea să facem 

aceasta să ne sârguim a mântui măcar sufletele noastre de veșnica osândă”26. Iar Sf. Grigorie de Nyssa adaugă: 

„Pretutindeni însă, în privința felului păcatului, înainte de toate se cuvine a ține seama de felul dispoziției sufletești a celui 

ce se vindecă și să nu se creadă că timpul este suficient spre vindecare, (că oare ce vindecare se face în timp?), ci de 

intenția celui ce se vindecă pe sine prin credință”27. 

Un alt aspect foarte important considerăm noi, la care sfinții au făcut referire și în care se recomandă mult 

discernământ sau bună chivernisire este acela al perioadei de pocăință. „Dacă oricare dintre cei care au fost în păcatele 

menționate mai înainte (în canoanele 51-73 n.n.) se va face sârguitor mărturisindu-se, în acest caz, dacă acela, căruia prin 

                                                 
22 Pr. Eugen Drăgoi, Îndrumarul duhovnicului..., p. 13. 
23 A se vedea: Vlassios Phidas, Drept canonic. O perspectivă ortodoxă, traducere în românește de Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu, carte tipărită cu 

binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Trinitas, Iași, 

2008; Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion (Cârma Bisericii Ortodoxe), tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Calinic, Episcopul 

Argeșului, Editura Credința Strămoșească, 2004; Emilian-Iustinian Roman, Miscellanea juris. Îndrumător bibliografic și canonic legislativ, tipărită cu 

binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Editura Performantica, Iași, 2008 etc. 
24 A se vedea: *, Îndrumarul..., p. 201-202; Vlassios Phidas, Drept canonic..., p. 173-206; Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion..., p. 597-660 

(Sf. Vasile); Ibidem, p. 661-674 (Sf. Grigorie de Nyssa); Ibidem, p. 674 (Sf. Grigorie Teologul). 
25 Așa observăm în canonul 102 Trulan, ceea ce mai dinainte au lăsat ca moștenire Sfinții Părinți amintiți: „Se cade ca cei ce au primit de la Dumnezeu 

puterea de a lega și dezlega să cerceteze felul păcatului și aplecarea spre întoarcere a celui ce a păcătuit și astfel să aducă bolii vindecarea potrivită, 

ca nu cumva folosindu-le pe amândouă fără măsură să greșească în privința izbăvirii celui încărcat” (Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele 

Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, Sibiu, 1992, p. 216 ; vezi și Pr. Eugen Drăgoi, op. cit., p. 107). 
26 Cf. Pr. Eugen Drăgoi, op. cit., p. 14. 
27 Ibidem. 
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iubirea de oameni a lui Dumnezeu i s-a încredințat puterea de a lega și dezlega, văzând covârșirea mărturisirii celui ce a 

păcătuit, s-ar face mai blând întru a micșora timpul epitimiilor, nu este vrednic de osândire; fiindcă examinarea 

Scripturilor ne face cunoscut că cei ce cu mai mare durere se mărturisesc, degrab ajung la iubirea de oameni a lui 

Dumnezeu” (can 74, Sf. Vasile)28. Iată cum principiul iconomiei, care este un pogorământ al Bisericii și nu o procedură 

seacă de evitare a regulilor bine stabilite, duce la încununarea creștinului care vrea să-L mărturirească pe Dumnezeu. Nu 

omul prin puterea lui este evidențiat, ci harul Lui sau manifestarea iubirii negrăite a lui Dumnezeu29.  

Un alt aspect la care s-au referit Părinții este acela al dilemei în care se află unii oamenii care au păcate dar și 

păreri cu totul personale despre acestea și mai ales despre modul lepădării de ele. Ne referim aici la faptele care nu sunt 

menționate explicit de Scriptură (fumatul și drogurile de exemplu). Sf. Vasile spune: „Dar câte feluri de necurate patimi a 

născocit învățătura demonilor, pe care însă dumnezeiasca Scriptură le trece sub tăcere nevrând să spurce demnitatea sa cu 

numirile celor rușinoase și pe cele necurate le-a amintit cu numirile generale, precum zice și Apostolul Pavel: «Iar 

desfrânarea și toată necurăția nici să nu se numească între voi, precum se cuvine sfinților (Efeseni 5, 3)», înțelegându-se 

sub numirea de necurăție, faptele cele rușinoase ale bărbaților și femeilor. Astfel că tăcerea Scripturii cu nici un chip nu 

asigură celor dedați plăcerilor libertatea de făptuire” (can. 87)30. 

Astfel, se observă din punctul de vedere al temei de față că nu există un mijloc de canonisire și de dobândire a 

curăției decât buna cuviință în fața lui Dumnezeu. De aceea, nu cred că cineva poate spune vreodată că a primit „canonul cel 

mai greu” sau „canonul cel mai ușor” pentru că de la început ar putea greși, desconsiderând lucrarea lui Dumnezeu, iubirea 

Sa de oameni. Canoanele ne ajută să devenim în Hristos, știut fiind că nimeni nu dă lecții nimănui în Biserică, ci că toți se 

întrajutorează potrivit stării lor duhovnicești31. 

Molitfelnicul ne oferă multe alte exemple despre atitudinea pe care se cuvine să o ia părintele în scaunul de 

spovedanie. Multele păcate enumerate aici: neglijarea copiilor, raporturile sexuale peste fire, jurămintele, avorturilearată 

intenția clară a Părinților de a aplica epitimia cu discernământ și pentru rațiuni practice, de restaurare a omului în Hristos. 

Biserica și Părinții nu au nici o clipă intenția să pedepsească pe oameni, ci să-i întoarcă la Hristos la izvorul vieții făr de care 

nimeni nu poate trăi. Așa se exprimă Sf. Vasile cel Mare: „Cel ce va trebui să ia asupră-i sarcina grea a duhovniciei, unul 

ca acela este dator să se facă pildă și chip al faptelor bune: înfrânat, smerit, lucrător de toată fapta bună, în tot ceasul 

rugându-se lui Dumnezeu... Drept aceea, ia aminte, o duhovnice, ca nu pentru nepurtarea ta de grijăsă piară vreun suflet, 

căci din mâna ta se va cere. Să nu te grăbești, ci pe rând, cum aicea s-a însemnat, pe câte unul să întrebi, nemirându-te de 

mărimea sau mulțmea păcatelor ce ți se vor spune, nici înfricoșându-te, ca nu cumva să tai îndrăzneala celui ce se 

mărturisește și să ascundă păcatele sale; ...Însă să iei aminte iarăși ca nu cumva prea cu de-amănuntul iscodind 

întâmplările și lucrurile păcatelor, să le ațâți în inima ta”32. 

Așadar, duhovnicul trebuie să meargă pe calea împărătească, de mijloc, și să fie „cu băgare de seamă, ca să 

nu se abată nici la stânga și nici la dreapta” (Prov. 4, 27), așa cum ne spune Sf. Grigorie de Nazianz33. 

 

C. Concluzii. Biserica Ortodoxă, în plenitudinea sa sacramentală, dogmatică și cultică, este infailibilă iar opera de 

mântuire ce se realizează prin mijloacele propovăduite de aceasta este mai mult decât o instituționalizare și o urmare de 

reguli habotnice. Viața în sine ne arată că, asemenea Părinților, credinciosul simplu urmează unor rânduieli care adesea 

alternează între iconomie și acrivie (iar aspectul acesta este mereu verificat în viața duhovnicilor noștri!) fără a aduce 

atingere Dragostei lui Dumnezeu față de oameni sau bunului simț în ceea ce privește prescripțiile canonice. Totul este gândit 

și înfăptuit în vederea unei bune legături între Dumnezeu și om, iar argumentul suprem pentru acceptarea acestei opinii vine 

din Întruparea Domnului: „Căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea....” (Ioan 3, 16). În fapt, argumentele biblice și 

patristice sunt nenumărate34. 

                                                 
28 Ibidem. 
29 Pr. Prof. D. Stăniloae, Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericești, în O., nr. 1, 1969, p. 5. 
30 Ibidem. 
31 A se vedea notele 19 și 20 de la Pr. Eugen Drăgoi, op. cit., p. 17. Un alt argument în favoarea celor spuse este faptul că pentru același păcat se dau 

canoane diferite de către duhovnici. Ei nu se contrazic pe ei înșiși și atitudinea lor nu contravine bunei practici ortodoxe, deoarece suntem unici în felul 

nostru de ființă și de viață. 
32 Ibidem, p. 25. 
33 Ibidem, p. 146. 
34 A se vedea: Matei 9, 13: „Milă voiesc, iar nu jertfă”; 1 Timotei 2, 4: „...pentru ca toți oamenii să se mântuiască...” ș.a.m.d. (Vezi: *, Le principe de 

l’économie, în „ISTINA” dix-huitième année, 1973, p. 374). 
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Aspectele legate de canoane și de rânduiala pe care se cuvine să o urmeze creștinul în practicarea lor sunt diverse. 

Ceea ce mi se pare important este atitudinea concretă pe care trebuie să o aibă credinciosul față de acestea. Ethosul lor se 

constituie într-o impresionantă moștenire pastorală, cultuală și misionară făr de care am fi infinit mai săraci. De aceea, astăzi 

Biserica resimte prin noi toți nevoia unei înnoiri în Duhul, o practică a vieții bisericești și duhovnicești cu autoritate. 

Formarea noastră teologică înseamnă o formare duhovnicească, nu din exterior, ci lăuntric, printr-o puternică ancorare în 

viața și practica Părinților.  

Canoanele îi oferă competență Duhovnicului, dar adevărata experiență, autoritate și învățătură și-o dobândește pe 

parcursul vieții, folosind cu discernământ Scriptura şi Tradiţia, împlinind kerigma Bisericii și contribuind în mod personal la 

alcătuirea unui fel sau metodă de viață. Desigur, cei mai mulţi duhovnici sunt căsătoriţi şi nu mai impune nimeni condiţii de 

claustrare, nici măcar ca autoimpunere. Dar o cale sigură, adică mântuitoare în Hristos, presupune un fel de a fi apropiat de 

calea monahilor adevăraţi, bună-plăcerea vizitării mănăstirilor şi a chiliilor cu fraţi îmbunătaţiţi, bucuria întâlnirii cu 

icoanele, trăirea Liturghiei şi a Vecerniei care o precede şi multe altele.  

 

 

 


