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Curs 8: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2)  

 

Preotul şi Taina Sfintei Împărtăşanii 

 

În acest curs vom aborda câteva aspecte teologice referitoare la Euharistie şi mai multe aspecte practic, 

ca de exemplu: deasa sau rara împărtășire, Euharistia de după Euharistie etc.  

Sf. Euharistie este Taina în care, sub chipul pâinii şi a vinului, se împărtăşeşte credincioşilor însuşi 

Trupul şi Sângele lui Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, înfăţişându-se real şi nesângeros jertfa 

de pe Cruce a Mântuitorului, prin prefacerea pâinii şi a vinului în însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului, cu 

puterea Duhului Sfânt invocată de episcop sau preot: „Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi 

sunt eu. Încă cred că Acesta este Însuşi preacurat Trupul Tău şi acesta este Însuşi scump Sângele Tău. Deci mă 

rog Ţie; miluieşte-mă şi-mi iartă greşelile mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, 

cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă. Şi mă învredniceşte, fără de osândă, să mă împărtăşesc cu preacuratele Tale 

taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”1. 

Consideraţii teologice. Dacă în celelalte Taine, Hristos este prezent în chip nevăzut prin lucrarea Sa, în 

Euharistie este prezent El Însuşi prin Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi al vinului. Dacă Botezul este o 

renaştere din Hristos, Euharistia este o hrănire a omului din El. Euharistia este urmarea firească a Botezului2. 

Euharistia este cea mai importantă Taină dintre toate Sf. Taine, deoarece prin ea ne unim cu Hristos şi 

are lor o creştere a relaţiilor din interiorul unităţii Bisericii ca trup al lui Hristos, desăvârşindu-se astfel lucrarea 

începută prin Botez şi Mirungere. De aceea, Sfânta Euharistie este prin excelenţă Taina unităţii Bisericii, „căci 

o pâine, un trup suntem cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine” (1 Corinteni 10, 17)3. 

Euharistia este prin excelenţă Taina unităţii tuturor în sânul Bisericii4. Cei care se împărtăşesc sunt într-

o unitate de credinţă pentru că s-au împărtăşit şi mai înainte din acelaşi Trup şi Sânge al Domnului, începând 

din momentul ce a urmat Botezului. În rugăcinea din Liturghia Sf. Vasile cel Mare de după prefacerea Darurilor 

în Trupul şi Sângele Domnului şi înainte de împărtăşire, preotul cere în numele tuturor: „iar pe noi pe toţi, care 

ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, să ne uneşti pe unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşi Duh”5. 

Din punctul de vedere al „Formării Duhovniceşti”, trebuie să observăm legatura acesteia cu Botez prin 

lucrarea ei de încorporare şi unire cu Hristos. Sf. Euharistie este, prin excelenţă, Taina Comuniunii şi unităţii 

eclesiale a creştinilor cu Hristos. „Taina Bisericii, deplin realizată în Euharistie, depăşeşte dilema rugăciunii şi 

a răspunsului, a naturii şi a harului, a dumnezeiescului ca opus umanului, deoarece Biserica - Trupul lui 

Hristos - este tocmai comuniune a omului cu Dumnezeu, nu numai acolo unde Dumnezeu este prezent şi 

lucrător, ci unde omenitatea se face deplin acceptabilă lui Dumnezeu, deplin adecvată planului iniţial al lui 

Dumnezeu”6. 

„Taina Euharistiei este punctul final, aici pe pământ, al desăvârşirii unităţii omului şi Bisericii în 

Hristos, dar în acelaşi timp şi inaugurarea eshatonului în care acestea, umanitatea renăscută şi Biserica, se vor 

uni mai adevărat sau mai deplin cu Hristos şi în Hristos”7. 

Euharistia este o Liturghie8. În acest sens, Euharistia este legată de săvârşirea Liturghiei Euharistice, în 

care pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele lui Hristos prin invocarea Sfântului Duh de către preot sau 

episcop. Sf. Nicolae Cabasila defineşte şi el Euharistia ca fiind „Trupul şi Sângele Domnului, dar acestea sunt 

totodată hrana şi băutura cea adevărată a Bisericii lui Hristos; iar prin împărtăşanie, nu Biserica le preface pe 

ele în trup omenesc, ca pe orice altă hrană, ci Biserica se preface în ele, deoarece cele mai tari biruiesc”9. 

Consideraţii practice. Aşa cum se ştie credincioşii sunt cei ce vin cu regularitate la Împărtăşire. Acesta 

nu este un secret, ci a devenit o regulă, deşi toţi cei botezaţi şi unşi cu Sfântul şi Marele Mir ar putea să o facă. 

„Un aspect foarte important al dragostei trăite în Biserică este prezenţa şi îm-părtăşirea Domnului Iisus Hristos 

                                                 
1 *, Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 189. 
2 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 325. 
3 Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia dogmatică, manual pentru seminariile teologice, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 307. 
4 Pr. Adrian Dinu, Orizontul duhovnicesc..., cap. III: „Biserica: persoanele în legătură duhovnicească”, p. 121-204. 
5 *, Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 255. 
6 John Meyendorff, Teologia bizantină, traducere din limba engleză de Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, EIBMBOR, 

Bucureşti, 1996, p. 275. 
7 Pr. Ştefan Buchiu, Întrupare şi unitate, Editura Libra, Bucureşti, 1997, p. 183. 
8 Alexander Schmemann, Pentru viaţa lumii..., p. 26. 
9 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea..., p. 132. 
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prin Euharistie, actualizată mereu prin puterea Sfântului Duh. În mod real şi permanent Hristos este cu Trupul 

şi cu Sângele Său prezent în Biserică, la fiecare Sfântă Liturghie şi astfel hrăneşte Biserica, asigurând creştinilor 

mântuirea”10.  

Creştinul ia parte la această jertfă, nu ca un ins izolat, rupt de ceilalţi, ci împreună cu toţi ceilalţi, dar 

dintr-o unitate sau comuniune distinctă, care îl afirmă pe fiecare într-o strânsă relaţie personală cu Hristos, ca 

Jertfă şi Jertfitor suprem11. Însă această jerfă necesită obligatoriu lucrarea preotului sau episcopului, căci ei sunt 

cei care pot invoca Sf. Duh să se coboare peste Sfintele Taine ale lui Hristos şi să le sfinţească.  Dar acest lucru 

nu-l putem considera ca şi cum preotul ar fi Hristos, ci el este instrumentul prin care converg privirile şi jertfele 

tuturor spre Hristos, căci Sf. Apostol Pavel ne spune: „Aşa să ne socotească pe noi fiecare om, ca slujitori ai lui 

Hristos şi ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4, 1). 

Părintele Stăniloae ne spune atunci când vorbeşte despre comuniunea dintre preot, oameni şi jertfa lui 

Hristos: „Toţi membrii comunităţii se aduc în aducerea preotului, rugăciunea tuturor către Hristos este 

concentrată în rugăciunea lui, comunitatea susţine rugăciunea Lui, se roagă în rugăciunea lui; dar şi 

rugăciunea lui mişcă şi adună în jurul ei, în ea însăşi, tăcută sau sonoră, rugăciunea tuturor. Preotul este 

pentru comunitate, şi din rândul membrilor ei, dar este rânduit de Hristos prin Duhul Sfânt lucrător în chip 

văzut, prin episcop, ca urmaş al Apostolilor”12. 

- Participarea preotului şi a credincioşilor la Sf. Euharistie se poate vedea şi din faptul că ei aduc daruri 

la altar pentru a fi săvârşită Euharistia. Ei participă cu pâine şi vin, nu cu alte elemente, de cea mai bună calitate 

şi din acestea este scos Sf. Agneţ, care se sfinţeşte în timpul Sf. Liturghii de către preotul slujitor. Ei sunt în 

acest mod co-săvârşitori la Taină. Pâinea şi vinul aduse de credincioşi reprezintă fiinţa şi existenţa lor 

omenească, pământească, deschisă lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, Creatorul, Proniatorul şi Mântuitorul 

omului. 

- Sf. Euharistie este jertfă pentru că este o actualizare perpetuă, nesângeroasă şi identică a jertfei de pe 

Golgota, cu care se împărtăşesc credincioşii în mod real şi tainic. Urmaşii lui Adam, Cain şi Abel, recunoscând 

vina părinţilor lor şi dorind să reia comuniunea cu Creatorul lor, sunt primii care aduc jertfă. Dumnezeu 

primeşte jertfa sângeroasă a lui Abel arătând prin aceasta că numai jertfa sângeroasă a Fiului Său va întări 

legătura sa cu omul. Sângele lui Hristos aduce creatura spre Creator, deci spre viaţa veşnică13. Sfânta Euharistie 

este desăvârşirea tuturor celorlalte Taine, ne spune Sfântul Nicolae Cabasila. Ea ajută la împlinirea a ceea ce nu 

au putut să facă celelalte Taine, după cum tot ea este aceea care face să strălucească şi mai mult darul primit 

prin celelalte Taine, întunecat de umbra păcatului. Pentru că a aduce la viaţă pe cei care au murit din cauza 

păcatelor, aşa ceva numai Sfânta Împărtăşanie poate face14.  

De aceea, cei ce se vor împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos, duhovnici şi credincioşi, trebuie să se 

pregătească într-un fel special, pentru ca fiecare să fie în „cea mai desăvârşită stare sufletească până la a depăşi 

însăşi starea îngerească”15. 

- Momentul în care ne apropiem de Sfânta Euharistie trebuie să fie cel potrivit: „Gândeşte-te omule, de 

ce fel de jertfă ai să te atingi, de ce fel de masă te apropii! Adu-ţi aminte că fiind pământ şi cenuşă te 

împărtăşeşeti cu Trupul şi Sângele lui Hristos”16. 

Sf. Euharistie este „împărăteasa Tainelor”, după expresia Pr. Dumitru Radu, pentru că în „Biserică totul 

e viu şi se continuă ca împărtăşire de viaţă”17.  

De aceea ea le covârşeşte pe celelalte prin trei mari însuşiri. În primul rând ea este taină şi Jertfă reală, 

nesângeroasă, adusă de Hristos lui Dumnezeu, în Biserică. Apoi prin ea ni se împărtăşeşte nu numai harul, ci 

însuşi Izvorul harului. Iar ultima însuşire este aceea că Euharistia actualizează până la sfârşitul veacurilor jertfa 

mântuitoare a lui Hristos, unind tot mai strâns pe oameni cu Hristos, îndumnezeindu-i18. Nu vom putea 

niciodată să ne apropiem de Împărtăşanie ca Jertfă, dacă nu ne vom înfăţişa şi noi în faţa lui Hristos 

justificându-ne şi nu ne vom putea jertfi dacă nu primim puterea din starea Lui de Jertfă19. 

                                                 
10 Pr. Adrian Dinu, Orizontul duhovnicesc..., p. 197. 
11 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea..., p. 92. 
12 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia...,  în O., anul XXI (1969), nr. 3, p. 358. 
13 Pr. Drd. Mircea Nişcoveanu, Teologia Sfântului Vasile cel Mare în rugăciunile euharistice, în S.T., anul XIX (1967), nr. 5-

6, p. 292. 
14 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea..., p. 95. 
15 Pr. Gheorghe Tilea, Evlavia Euharistică după Sfântul Ioan Gură de Aur, în  S.T., anul IX (1957), nr. 9-10, p. 632. 
16 Drd. Marius Stelea, Sfânta Euharistie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, în R.T., anul IV (1994), nr. 1, p. 35. 
17 Pr. Adrian Dinu, Orizontul duhovnicesc..., p. 51. 
18 Pr. Gheorghe Tilea, art. cit., p. 633. 
19 Drd. Viorel Mehedinţu, Dogma Euharistică în Sfânta Liturghie, în S.T., anul XIX (1967), nr. 5-6, p. 281. 
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De la Botez la Euharistie, credinciosul face un salt calitativ ca de la chip la asemănare sau comparabil cu 

înaintarea în pnevmatizare a firii umane a lui Hristos, petrecută întru naşterea şi învierea Sa20. Această înaintare 

a celui botezat spre o tot mai adâncă unire cu Hristos este înaintarea de la „prima înviere, Botezul, spre 

anticiparea celei de-a doua învieri, Taina Sfintei Euharistii, căci în Sfânta Euharistie se petrece o intimă şi 

îmbietoare perihoreză între Hristos şi credincios. Sfânta Împărtăşanie este aroma cămării de nuntă deplin 

vădite din viaţa viitoare, a Cinei de Taină fără sfârşit, a fericitului ospăţ al dragostei şi a deplinei comuniuni 

neîncetate”21. 

Acest salt trebuie să se vadă prin faptul că nu ne grăbim, că nu expediam Taina, nu o coborâm în 

derizoriu. Euharistia este săvârşită în Biserică (1 Corinteni 11, 22) de către Sfinţii Apostoli  (Luca 22, 19; 1 

Corinteni 11, 24-25) şi, prin ei, de către urmaşii lor, episcopii şi preoţii, investiţi pentru aceasta cu puterea 

Duhului Sfânt de către Hristos Însuşi în Tania Hirotoniei (1 Timotei 4, 14; 5, 22; Tit 1, 5). Nu se poate lua, 

aşadar, Euharistia decât în condiţii de firesc duhovnicesc, iar pentru cei bolnavi desigur sunt criterii diferite de a 

judeca fiecare situaţia în parte. De exemplu, una este când un preot sau un credincios este bolnav şi nu poate 

veni la biserică şi cu totul altceva este când unul sau altul nu vor să vină la biserică din motive atât de diverse.  

- Partea văzută a Sfintei Euharistii este pâinea şi vinul curat. Pâinea trebuie să fie din grâu curat şi 

dospită, iar vinul, din struguri, curat şi amestecat la timpul potrivit cu puţină apă. Preotul trebuie să-i înveţe pe 

credincioşi cele de cuviinţă, iar aceştia să concure la o bună rânduială a preotului. Diversele situaţii, mai ales 

cele din diaspora când în locul pâinii dospite, ca singura practică îndreptăţită şi păstrată în Biserică, se ajunge la 

surogate de felul cumpărării a trei-patru chifle, nici măcar cinci de la colţul străzii şi folosirea lor la slujbă ni se 

pare sacrilegiul major pe care.l poate face un cleric.  

- Sf. Euharistie se săvârşeşte exclusiv în cadrul Sf. Liturghii, constituind momentul cel mai înalt al 

întregii Liturghii. Momentul culminant este cel al sfinţirii, adică al prefacerii darurilor de pâine şi vin în Însuşi 

Trupul şi Sângele lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt care coboară asupra lor la invocarea episcopului sau a 

preotului, când la strană se cântă: „Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm...”. De partea văzută a Tainei 

ţine şi modul rostirii rugăciunilor, de atenţia celor din altar şi din biserică, de liniştea lor sufletească etc. 

- Săvârşitorul Sfintei Euharistii este episcopul sau preotul22, în virtutea puterii şi poruncii date lor de 

Mântuitorul Sf. Apostoli. Preotul este înaintea credincioşilor simbolul văzut al lui Hristos, dar în acelaşi timp 

este şi mijlocul prin care credincioşii înalţă rugăciuni şi jertfe lui Dumnezeu Tatăl, în Hristos, prin Duhul Sfânt, 

dar şi mijlocul prin care Hristos revarsă harul Său asupra mădularelor Bisericii Sale. 

Episcopul sau preotul nu aduce singur jertfă pe Hristos în Euharistie, ci împreună cu obştea 

credincioşilor, care se roagă împreună cu el şi care susţine rugăciunea lui. În invocarea Duhului Sfânt peste 

daruri este şi comunitatea în el, o comunitate ce se oferă prin rugăciune şi prin darurile euharistice lui 

Dumnezeu. Este necesară unitatea comunităţii în drepta credinţă şi în rugăciunea ce rezultă din ea, deci şi 

unitatea ei cu Hristos în Duhul Sfânt, unitate exprimată şi susţinută de rugăciunea şi credinţa preotului că Duhul 

Sfânt efectuează prefacerea darurilor odată cu sfinţirea comunităţii. De aceea Biserica Ortodoxă nu poate 

admite slujba prefacerii euharistice şi împărtăşirea cu cei de alte credinţe23. 

„Departe de a slăbi conştiinţa credinciosului că se află în faţa lui Dumnezeu, prezenţa preotului cu 

lucrarea lui obiectivă dă fermitate acestei conştiinţe, prin faptul că face simţit pe Dumnezeu ca for obiectiv real 

în faţa omului, for neclătinat de instabilitatea simţirilor subiective, despre care cel ce le are nu ştie dacă au sau 

nu un conţinut corespunzător obiectiv şi deci un temei obiectiv. Dar această prezenţă nemijlocită a lui Hristos 

cu jertfa Lui în faţa credincioşilor şi în ei, e slăbită pe de altă parte de un primat de jurisdicţie în Biserică”24. 

- Primitorii acestei Sfinte Taine sunt numai credincioşii pregătiţi şi vrednici de a primi Trupul şi Sângele 

Domnului, cercetaţi în prealabil de duhovnic, prin Taina Sfintei Spovedanii. Indiferent dacă credinciosul se 

împărtăşeşte rar sau des, condiţia esenţială este aceea a curăţiei conştiinţei şi inimii, cu care trebuie să-L 

primească pe Hristos. 

- Împărtăşirea tuturor credincioşilor, inclusiv copiii, se întemeiază pe cuvintele Mântuitorului: 

„Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea 

viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de 

apoi” (Ioan 6, 53-54) şi pe practica Bisericii. Referindu-ne acum la frecvenţa împărtăşirii, în perioada 

                                                 
20 Pr. Ştefan Buchiu, op. cit., p. 185. 
21 Ibidem, p. 186. 
22 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, Editura  Nemira, Bucureşti, 2002, p. 319. 
23 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, cap.: „Preotul ca săvârşitor al Euharistiei”, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 79.  
24

 Ibidem, p. 81. 
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apostolică creştinii se împărtăşeau în fiecare duminică, stăruind în învăţătura Apostolilor în împărtăşire, în 

frângerea pâinii şi în rugăciuni (Faptele Apostolilor 2, 42-46; 20, 7-11). Se recomandă o cât mai deasă 

împărtăşire cu Sfintele şi nemuritoarele lui Hristos Taine, dar dacă acest lucru nu este posibil, este de preferat 

ca măcar în cele patru posturi de peste an sau cel puţin în Postul Paştilor fiecare credincios să primească în el pe 

Hristos Cel răstignit şi înviat a treia zi din mormânt. Întotdeauna, primirea Sfintei Împărtășanii să aibă loc după 

o anume pregătire prin cercetarea gândurilor, căinţă de păcate şi spovedanie, cum ne îndeamnă Sf. Apostol 

Pavel: „Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă 

şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului” (1 Corinteni 11, 28-29) 

Aşadar, Sf. Euharistie este un factor dinamic şi unificator al comunităţii credincişilor în Biserica lui 

Hristos tocmai datorită faptului că este şi Jertfă, jertfa adevărată şi plenară (deplină) a lui Hristos Însuşi, prin 

Duhul Lui, care preface darurile de pâine şi vin. „Prin Euharistie, se realizează, se menţine şi creşte, Biserica în 

sensul deplin al cuvântului, ca unitate potenţial completă a credincioşilor cu Hristos şi împreună cu Hristos, prin 

Duhul Sfânt. Ea este plenitudinea Bisericii, comuniunea întregii Biserici, dar ea este sacrament al Bisericii şi 

dată Bisericii de Hristos pentru plinirea ei. Euharistia este, într-adevăr, manifestarea ultimă a lui Dumnezeu în 

Hristos. De aceea nu poate să existe niciun săvârşitor nici mai înalt, nici mai decisiv decât cel care prezidează 

Euharistia şi anume Episcopatul”25. 

- Cei ce se botează trebuie să primească Sfânta Împărtăşanie, pentru ca ei să devină co-participanţi la 

patimile Domnului Hristos şi pentru a se produce în ei aceeaşi moarte şi înviere care s-a produs prima dată prin 

Hristos, iar apoi prin Botez. Euharistia pentru ei, şi chiar şi pentru cei deja încorporaţi în Biserică, este astfel 

coroana care încununează Tainele primite înainte (Botez şi Mirungere), dar în acelaşi timp este şi hrana 

duhovnicească de care are nevoie orice creştin pentru a creşte în sânul Bisericii şi a deveni hristofor (purtător de 

Hristos). Numai astfel, Hristos intră şi rămâne în mod real în cei botezaţi, aceştia fiind datori să Îl păstreze şi să 

Îl reînnoiască în ei cât mai des. 

- În perioada celor două mari posturi din timpul anului școlar, al Paștelui și al Crăciunului, preotul se 

cuvine să-i îndrume pe studenţi şi elevi la biserică pentru primirea Sf. Taine a Spovedaniei și a Împărtășaniei. 

Considerăm că duhovnicii trebuie să lucreze mai mult la maniera în care-i îndrumă, pentru ca aceştia să nu se 

simtă obligați, ci chiar să se bucure și să-și dorească acest lucru. Dacă la aceasta se adaugă şi însoțirea lor 

efectivă şi dialogul cu părinții lor, atunci aceştia cresc cu adevărat în Hristos. 

- Problema vredniciei clericilor şi a mirenilor care se apropie de Euharistie se pune în felul Sf. Părinţi ai 

Ortodoxiei: nici laxism şi nici rigorism, nici depărtare de Taină ani şi ani de-a rândul şi nici căderea într-o 

părere de sine, de obicei delăsătoare ajungându-se la concluzia că Euharistia este una printre celelalte.  

Deasa sau rara împărtăşanie? În tratarea acestei probleme dacă împărtășirea este necesară să se facă 

des sau rar, trebuie șă fie lămurit mai întâi de vrednicie personală, care de multe ori este pus în centru acestei 

mari probleme. Astfel, „pentru primirea Euharistiei trebuie să știm că nimeni nu poate vreodată pretinde că e 

vrednic să se împărtășească. Căci toți greșim în multe chipuri (Iacov 3,2). Iar dacă zicem că păcat nu avem, ne 

amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi (1 Ioan 1, 8). Știm, zice Sf. Ioan Gură de Aur, că nimeni 

dintre noi nu este scutit de greșeli, nimeni nu se poate lăuda că ar avea o inimă curată. Desigur că sunt păcate 

grave și păcate mai puțin grave. Orice nedreptate este păcat, dar este și păcat care nu este de moarte (I Ioan 5, 

17). În cazul păcatului de moarte, trebuie să împlinim canonul rânduit la spovedanie și să nu ne împărtășim o 

vreme. Dar dacă nu suntem în păcate de moarte să îndrăznim să ne împărtășim cât mai des. Bineînțeles cu 

inima înfrântă și smerită și cu conștiința păcătoșeniei, dar și cu dorința de a primi prin Sfânta Împărtășanie 

ajutor în lupta pentru despătimire și îmbunătățire”26.     

De-a lungul istoriei bisericești, un număr tot mai mare de membri ai Bisericii au redus scopul principal 

al Euharistiei, deasa împărtășire, la o înțelegere individuală. Atât credinciosul contemporan, cât și omul 

bisericesc nu simt nevoia de a se împărtăși la fiecare Liturghie, așa cum se proceda în primele veacuri de 

creștinism. Acum se cunoaște și s-a format chiar o tradiție ca împărtășirea să se facă de patru ori pe an (în cele 

patru posturi) sau măcar o dată pe an (în Postul Mare). Este o practică cu totul greșită, deja înrădăcinată în viața 

majorității creștinilor. Putem vorbi chiar de o criză ecleziologică, spirituală, nu se mai cunosc și trăiesc cu 

adevărat poruncile Mântuitorului „Luați, mâncați…”; „Beți dintru acesta toți…” ș.a.27.  

                                                 
25 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Din aspectul sacramental al Bisericii, în S.T., anul XVIII (1966), nr. 9-10, p. 550. 
26 Sfântul Nicodim Aghioritul şi Neofit Kavsokalivitul, Deasa împărtăşire cu Preacuratele lui Hristos Taine, Editura 

Reîntregirea, Arhiepiscopia Alba Iulia, colecţia „Isvoare duhovniceşti” IX, Alba Iulia, 2001, p. 21. 
27 Cf. Alexandre Schmemann, Euharistia, taina împărăţiei, traducere de Pr. Boris Răduleanu, Editura Anastasia, Bucureşti, 

1984, p. 231-233. 
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„În primele secole, creștinii se împărtășeau la fiecare Liturghie. În secolul al IV-lea se împărtășeau de 

patru ori pe săptămână (vezi Scrisoarea a 93-a a Sfântului Vasile cel Mare). În secolul al XV-lea, Sfântul 

Simeon al Tesalonicului recomandă împărtășirea cel puțin la 40 de zile. În practica Bisericii noastre, 

împărtășirea se face ori de câte ori creștinul este pregătit sau cel puțin în cele patru posturi de peste an. 

Împărtășirea legată numai de cele patru posturi a apărut târziu în practica Bisericii (secolul al XIX-lea), fără 

să aibă o motivație și bază patristică”28.   

Unii creștini se înșeală pe ei înșiși zicând că Euharistia este un lucru înfricoșător și de aceea trebuie o 

viață sfântă și desăvârșită, motiv pentru care se împărtășesc mai rar, sau chiar foarte rar. „Că este mare și 

înfricoșată Taina Sfintei Împărtășanii și că trebuie viață sfântă și curată, nimeni nu se îndoiește. Dar numele 

sfânt are mai multe înțelesuri. Sfânt numai Dumnezeu este deoarece are sfințenia în chip firesc și nu dobândită; 

iar oamenii care s-au învrednicit de Sfântul Botez, primesc sfințenia prin participare de la Dumnezeu. De 

aceea se numesc sfinți, deoarece au luat sfințenia prin harul Sfântului Duh, din renașterea de sus. Și prin faptul 

că se împărtășesc cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului nostru, primesc totdeauna sfințenia de la Sfintele 

Taine”29.  

În realitate, este o problemă cu cei care se sprijină pe ideea că este mai bine să te abții de la împărtășire, 

decât să te împărtășești cu nevrednicie și astfel nu se împărtășesc deloc. Aici însă, pentru acești oameni, se 

creează o confuzie care este lămurită, de exemplu, de Sf. Nicolae Cabasila: „În toate privinţele, această Taină 

este desăvârşită şi nu există nici una din trebuinţele credincioşilor pe care să nu o poată ea mulţumi, cu toată 

deplinătatea. Dar, întrucât materia din noi e aşa de stricăcioasă, încât pecetea Tainei nu poate rămâne în noi 

mult timp – ca unii care avem această comoară în vase de lut – de aceea alergăm la acest leac nu numai o dată 

ci mereu”30. Alţi autori accentuează foarte frumos ideea de pseudo-smerenie la unii care constituie o 

periculoasă și subtilă formă a trufiei şi de aceea rămân departe de Împărtăşnie mult timp31. Nicolae Cabasila 

punctează și accentuează un aspect actual cu totul important și vrednic de luat în seamă. Este o problemă care 

ține de practica și mentalitatea liturgică actuală, ce trebuie absolut rezolvată.  

Se ştie că azi se împărtășesc preponderent liturghisitorii, adică mai mult doar cei ce slujesc, iar situaţia e 

valabilă în aproape tot cursul anului bisericesc. Împărtășirea credincioșilor a rămas undeva în subconştientul 

colectiv, deşi în ultima vreme tot mai mulţi duhovnici accentuează nevoia de a împărtăși cât mai mulţi 

credincioși, ca o parte integrantă și esențială din cuprinsul Sf. Liturghii.  

Părintele Filothei de la Mănăstirea „Maica Domnului, Izvorâtoarea de Mir” din Paros spunea 

următoarele: „Unii din necredință și lipsă de evlavie, nu vin deloc să se împărtășească cu această pâine 

dumnezeiască. Alții iarăși, din necunoaștere, puțină credință, nesârguință și lipsă de iubire adevărată și curată 

către Dumnezeu, se împărtășesc de două – trei ori pe an, dar și asta o fac din obișnuință; căci cei mai mulți se 

apropie fără frică de Dumnezeu, fără credință și dragoste. Oricum, este foarte trist ca preotul să iasă pe ușile 

împărătești, să-i cheme pe creștini să se împărtășească și nimeni să nu se apropie! Cel puțin câțiva creștini  cu 

frică de Dumnezeu, la fiecare Liturghie, ar trebui să se împărtășească”32.  

Este bine să ținem cont și de sfatul Sf. Teofan Zăvorâtul, sfat ce trebuie pus în practică, care ne spune: 

„Împărtășiți-vă des cu preacuratele Taine, dacă duhovnicul vă dă dezlegare. Încercați însă ca de fiecare dată 

să faceți lucrul acesta numai după o pregătire corespunzătoare, cu frică și cutremur, și nu pentru că așa se 

cere, ci așa este obiceiul”33.  

Tot el zice: „Nimic nu ne împiedică să ne împărtășim adesea, cu o pregătire adevărată. Bine ar fi în 

fiecare post, iar în Postul Mare și în cel al Crăciunului, e bine chiar de două ori. De fapt, faceți așa cum 

Domnul vă va pune în inimă: numai să vă împărtășiți cum se cuvine. Căci aici este viața!”34.  

                                                 
28 Pr. Vasile Răducă, Ghidul creștinului ortodox azi, Editura Humanitas, București, 1998, p. 150. 
29 Sfântul Nicodim Aghioritul şi Neofit Kavsokalivitul, Deasa împărtăşire..., p. 79. 
30 Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, studiu introductiv şi traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Teodor 

Bodogae, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, cap. al IV-lea: „Care sunt roadele Sfintei Împărtăşanii în viaţa duhovnicească”, p. 120. 
31

 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viaţa lăuntrică, traducere din limba rusă şi note de Elena Dulgheru, Editura Sophia, Bucureşti, 

2000, cap. VI: „Viaţa lăuntrică”, p. 143-253; Idem, Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină, traducere de Elena Dulgheru, Editura 

Sophia, Bucureşti, 2005, cap. 23: „Despre paguba adusă de abaterea de la rânduială în viaţa duhovnicească”, p. 50-51; Sfântul Ioan 

Iacob-Hozevitul, Hrană duhovnicească, Editura Lumină din Lumină, Bucureşti, 2000, cap. „Izvorul vieţii”, p. 383. 
32 *, Ne vorbește părintele Filothei Zervakos, Editura Cartea Ortodoxă-Editura Egumenița, Galați, 2007, p. 187. 
33 *, Ne vorbește Sfântul Teofan Zăvorâtul-Scrisori, Traducere de Daniela Filioreanu, Editura Cartea Ortodoxă-Editura 

Egumenița, Galați, 2001, p. 35.  
34 Sf. Teofan Zăvorâtul, Învățături și scrisori..., p. 72. 
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Așadar, nu este bună o împărtășire deasă și fără pregătire, căci osânda aduce aceluia, ci amândouă 

trebuie să fie ca într-o balanță, în mod egal, pregătirea să fie sinceră și aprofundată, iar cuminecarea cât mai 

deasă.   

Sfinții Părinți nu cer desăvârșirea de la cei care se împărtășesc, ci îndreptarea vieții prin pocăință. Căci 

după cum în această lume văzută nu toți oamenii au aceiași vârstă, tot așa și în lumea cea duhovnicească a 

Bisericii „sunt stări deosebite, potrivit cu parabola seminței. Dar noi, de vom socoti bine, este cu neputință să 

ajungă cineva la desăvârșire fără deasa împărtășire cu Sfintele Taine”35.   

Nu poți ajunge la desăvârșire fără să te unești, în chip tainic, cu Hristos prin Euharistie, cu Cel care este 

Însuși desăvârșire, sfințenie și dragoste. Nu poți ajunge la desăvârșire fără lucrarea Sfântului, Cel Care dă viața, 

Cel Care sfințește; și nici fără lucrarea Tatălui, a Părintelui nostru, Creatorul și Proniatorul divin. Este absolut 

obligatorie lucrarea Sfintei Treimi în viața omului – lucrare ce atinge apogeul în Sfintele Taine și în special, în 

Taina Tainelor, Sf. Euharistie – pentru ca acesta să dobândească viața veșnică, ca să obțină starea primordială, a 

chipului și asemănării pure cu El. 

Unii nu vor să se împărtășească des deoarece socotesc că ei, ca oameni slabi, păcătoși, sunt necăjiți de 

patimile lăcomiei, mândriei, a grăirii în deșert, a fumatului, beției, desfrânării și a altora asemenea. Însă, unora 

ca aceștia, le răspunde Sf. Atanasie cel Mare când zice: „Sunt mulți care, fiindcă se împărtășesc rar, se 

prăpăstuiesc în păcate, iar alții împărtășindu-se mai des se păzesc pe sineși adese de multe rele, fiindcă se tem 

de Sfânta Împărtășanie. Deci, dacă greșim, ca oameni ce suntem, cu păcate mici și de iertat, precum cu 

cuvântul, cu auzul, sau cu ochii ne răpim și ne înșelăm și cădem în slava deșartă, în mâhnire, sau mânie sau 

altceva asemenea, să ne osândim pe noi înșine și să ne mărturisim lui Dumnezeu și așa să ne împărtășim, 

crezând că Sfânta Împărtășanie ni se dă nouă spre iertarea păcatelor și spre curățire. Însă dacă facem păcate 

grele trupești și necurate, sau avem pomenire de rău către fratele nostru, până când nu ne vom pocăi de aceste 

păcate, să nu îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeieștile Taine”36.   

Însă, noi fiind oameni slabi și neputincioși, care trăim mai mult în duhul lumii, al acestei vieți trecătoare, 

ne întinăm în multe păcate și încălcăm permanent poruncile Domnului, ne pătăm haina cea albă și curată a 

Botezului. Dar El, din marea Sa iubire de oameni, L-a jertfit pe Însuși Fiul Său pentru noi, iar nouă ne cere 

jertfă pentru păcate. Nu jertfă de tauri și viței (jertfă sângeroasă), ci pe cea curată a inimii; ne cere jertfirea de 

sine pentru aproapele prin milostenie: „Milă voiesc, iar nu jertfă (cu sânge)”; și proorocul David spune: „Jertfa 

plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi” (Psalmul 50, 18).      

Cei care nu au o mărturisire curată, o pocăință adevărată, din inimă, pentru păcatele lor, să nu se 

împărtășească, precum spune Sf. Ioan Gură de Aur: „Așa cum cel care are conștiința curată trebuie să se 

împărtășească în fiecare zi, tot așa și cel aflat în păcate și nepocăit nu-i este de folos nici în sărbătoare să se 

împărtășească. Căci dacă ne împărtășim cu nevrednicie, chiar dacă și numai o dată pe an ne-am împărtăși, nu 

ne eliberăm de păcate prin aceasta, ci mai ales mai mult ne osândim, pentru că nici atunci nu ne împărtășim 

curat. De aceea vă rog pe toți, nu vă împărtășiți simplu, așa cum s-ar întâmpla, pentru că este sărbătoare”37. 

„Nu este îndrăzneală și obrăznicie a se împărtăși cineva des, ci împărtășirea cu nevrednicie, chiar dacă 

și numai o dată pe an. Iar noi suntem atât de ticăloși și nepricepuți că tot anul facem păcate și nu ne străduim 

să ne curățim de ele și socotim că este de ajuns pentru curățirea noastră să nu ne împărtășim des și să nu 

îndrăznim cu ocară împotriva Trupului lui Hristos. Timpul cel mai bun pentru a ne împărtăși este conștiința 

curată”38. 

Când și-a pus întrebarea, Sf. Ioan Gură de Aur, „cine merită să fie mai mult aprobat dintre cei ce vin la 

împărtășire”, declară că nu laudă nici pe cei ce se împărtășesc o dată, nici pe cei ce se apropie des și nici pe 

cei care vin de puține ori (rar), ci pe cei care fac aceasta cu cuget nevinovat, cu inimă curată și cu viață fără 

pată”39. Nu toți care primesc Împărtășania, o iau cu vrednicie și cu folos, ci numai aceia care o primesc cu 

inimă smerită, curățită de păcate. 

 Tot Sf. Ioan Gură de Aur ne spune următoarele: „De vreme ce ne-am învrednicit de atâta iubire și 

cinste de la Hristos, ca să ne împărtășim cu Trupul și cu Sângele Lui, să nu ne lenevim a face acest lucru. Nu 

vedeți pe copiii cei mici cu câtă grabă apucă sânul mamei lor? Cu câtă repezeală pun buzele la sân? Cu așa 

grabă ar trebui și noi să ne apropiem de această Sfântă Masă și de acest sân al duhovnicescului Potir, ca să ne 

împărtășim. Sau mai bine zis, cu mai mare grabă să ne alăptăm din Sfânta Împărtășanie, ca niște prunci care 

                                                 
35 Sfântul Nicodim Aghioritul şi Neofit Kavsokalivitul, Deasa împărtăşire..., p. 80. 
36 Ibidem, p. 89. 
37 Ibidem, p. 81-82. 
38 Ibidem, p. 82-83. 
39 Preotul Petre Vintilescu, Liturghierul..., p. 348. 
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se alăptează cu Harul Sfântului Duh, și singura noastră mâhnire să fie neîmpărtășirea cu această hrană de 

viață făcătoare”40.  

Dacă facem așa cum ne îndrumă Sfinții Părinți și ne împărtășim cât mai des, cu vrednicie, smerenie și 

dragoste nefățarnică, nu numai că vom primi drept ajutor și îndreptător harul Duhului Sfânt, ci și pe îngerii lui 

Dumnezeu îi vom avea ajutători și pe Însuși Stăpânul îngerilor, care ne ajută să ieșim biruitori, în această viață 

scurtă și trecătoare, din războiul nevăzut și permanent cel avem de dus cu necurații demoni care caută neîncetat 

să ne tragă spre păcat și să ne facă să pierdem darul mântuirii. 

Cuminecarea cu Hristos cât mai des este cea care îl ține pe om în permanentă lucrare, curățire sfințitoare 

și dragoste cu Hristos. Ea este cea care dă putere și întărire, ce care ne face mai buni, mai iubitori, mai 

asemenea cu Hristos, Domnul nostru. Ea este cea care ridică firea omului cea căzută prin multele păcate și 

nelegiuiri, o ridică și o conduce spre îndumnezeire. 

Împărtășirea deasă este necesară tuturor creștinilor, este de mare nevoie pentru ca să avem în noi Viața, 

pe Mântuitorul Iisus Hristos și ca să nu murim duhovnicește. Căci cei care nu consumă cu credință această 

dumnezeiască hrană cu adevărat mor, însă nu trupește, ci duhovnicește, ceea ce este absolut mai grav, căci 

moartea trupului oricum o vom avea, dar prin cealaltă pierdem viața veșnică. Căci, deși se arată că trăiesc 

trupește, sufletește sunt morți, pentru că s-au îndepărtat de Izvorul vieții, nu am mai consumat din El pentru a 

hrăni sufletul și chiar trupul.  

 

Euharistia de după Euharistie. Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorul nostru Iisus Hristos este 

darul cel mai de preț al omului, dar, ce îi încununează viața în sensul cel mai duhovnicesc și sfânt posibil.  

Așteptând ca lucrarea îndumnezeitoare a acestei Sf. Taine să-și poată desfășura nestânjenită în noi 

efectele, e necesară și conlucrarea propriei noastre voințe. Această voință constă în lupta de a nu mai repeta 

păcatele săvârșite, în special cele mai grave, și lupta de a săvârși cât mai mult binele, o grijă și o preocupare 

constantă spre cele duhovnicești (ale Duhului celui Sfânt) și mai puțin spre cele lumești (ale duhului acestei 

lumi trecătoare și tot mai cuprinse de păcat și răutate). Căci odată iertate păcatele mărturisite în Taina 

Spovedaniei și vindecate rănile și cicatricele păcatelor și ale spinilor urii vrăjmașului care ne-au vătămat 

sufletul, prin Trupul și Sângele lui Hristos, ele (păcatele) nu mai trebuiesc săvârșite, ci înlăturate, pe cât posibil 

din viața noastră. Însă, omul fiind slab din fire, cade iarăși și iarăși în păcate și atunci trebuie urmată porunca 

Mântuitorului de a ne ridica ori de câte ori cădem în păcat și astfel se va obține mântuirea, cu râvnă multă și 

răbdare. Această luptă reală, aspră și grea, ce se duce cu multă osteneală, încredințare permanentă în ajutorul lui 

Dumnezeu și în râvna de a lupta cât mai bine, este ca o Euharistie duhovnicească de după Euharistia cea 

dumnezeiască.  

Nu este suficient să te pregătești cu evlavie înainte de a te cumineca cu Hristos la Sf. Liturghie, ci este și 

mai important să fii perseverent în evlavie și după ce te-ai împărtășit, căci Hristos este în tine, iar tu ești același 

cu El. Trebuie să fii foarte atent să nu fii atras de cele exterioare, de dulcețile acestui veac, ci de cele interioare, 

de duhul cel ceresc ce încălzește sufletul de dragostea divină, care se sălășluiește în inimile celor ce s-au hrănit 

cu Izvorul și Pâinea vieții. Este necesară pentru aceasta și o neîncetată pază a minții, o barieră și un filtru pus 

gândurilor, prin care vrăjmașul are cel mai mare spor în atragerea de la cele sfinte la cele distrugătoare de 

suflet. 

Desigur, după împărtășire Biserica a rânduit spre citire canonul de mulțumire pentru Euharistie. Canonul 

de rugăciuni de după împărtășire (ca și cel de dinainte, în partea pregătitoare) cel cu rugăciuni de mulțumire, 

pentru că „cei ce vor să se împărtăşească trebuie să citească pravila sau canonul pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii. , pe lângă alte slujbe de pietate personală pe care le găsim în Ceasloc sau în cărţi de rugăciune: 

Canonul îngerului păzitor, Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Acatistul Mântuitorului. Aceste 

slujbe şi rugăciuni, dar mai ales Rânduiala Sfintei Împărtăşanii, care cuprinde douăî părţi – cea pregătitoare, 

adică dinainte de împărtăşire, cu Canonul Împărtăşirii şi cele douăsprezece rugăciuni, şi cea de după 

împărtăşire, cu rugăciunile de mulţumire – trebuie citite cu adâncă pătrundere şi meditare, iar nu ca pe ceva 

mecanic, obligatoriu de îndeplinit ”41.    

Un teolog contemporan confirmă  şi el faptul că: „Întrucât rugăciunea de mulțumire trebuie să fie cât 

mai personală cu putință (pe lângă cea rânduită de Sfinții Părinți), este greu să dai indicații asupra felului în 

                                                 
40 Cf. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 82, la cap. 26 de la Matei, în „Scrieri”, traducere, introducere, indici şi note de Pr. D. 

Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 48. 
41 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiție și înnoire..., vol. II, cap.: „Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii”, p. 264-265. 
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care să te comporți. Dar, în general, se poate spune că este bine să reactivezi acele sentimente care se 

potrivesc Euharistiei. În primul rând, este spiritul de sacrificiu...”42.   

Astfel, după Sf. Euharistie, creștinul are obligația să citească, după rânduiala Bisericii, rugăciunile de 

mulțumire, căci așa se cuvine ca să-I mulțumim Domnului Dumnezeu pentru faptul că S-a făcut contrupesc și 

consangvin cu noi, ne-a curățit și sfințit prin Trupul și Sângele Său de păcate. Aceste rugăciuni nu trebuie 

ocolite sau tratate cu neimportanță, cum se mai practică în ziua de astăzi, ci fiecare creștin care s-a împărtășit 

este dator să trateze cu seriozitate rânduielile Bisericii, puse de Sfinții Părinți. 

Apoi, Sf. Ioan Hrisostomul îi avertizează pe cei care ies din biserică imediat după slujbă: „El Însuși ți-a 

dat propriul Trup și tu nu ai cuvinte să-I mulțumești? Nu Îi aduci mulțumire pentru faptul că Îl primești? Și 

când ai participat la hrana spirituală care depășește orice lucru vizibil și invizibil, nu aștepți un singur moment 

pentru a zice: mulțumesc?”43.  

Un alt aspect după împărtășire este acela că trebuie păstrată aceeași trăire duhovnicească aparte, ca și 

cea dinainte de împărtășire (cea de pregătire). Aceasta nu înseamnă că după ce te-ai pregătit cum se cuvine și 

te-ai cuminecat și unit în mod real cu Hristos (uneori împărtășire luată ca pe un dar sau recompensă pentru 

anumite eforturi, ca postul și rugăciunea făcute înainte), poți să revii la starea grosolană de păcat, prin care să 

îndepărtezi pe Duhul Sfânt de la tine și să pierzi și unirea cu Hristos. Creștinul este dator ca, după ce s-a 

împărtășit, să stăruie într-o viață aleasă asemenea primilor creștini (acei oameni sfinți), într-o stare 

duhovnicească cât mai ridicată și să urce treptat pe acea „scară” a Sf. Ioan Scărarul, treaptă cu treaptă în 

răbdare până la sfârșit, până la Împărăția cerurilor. Desigur, vrăjmașul, viermele, domnul trufiei și al 

întunericului nu doarme niciodată, ci caută, prin toate metodele, să ne facă să cădem, să păcătuim și prin acestea 

să ne îndepărteze de Hristos. Însă, omul are putere de „a călca peste scorpii și peste balauri”, are putere dată de 

Însuși Creatorul cerului și al pământului de a nimici pe diavol și puterea lui. I-a dat armele necesare care îl ard 

pe vrăjmaș; Sfânta Cruce, prin care Mântuitorul a biruit boldul morții care este păcatul; postul; rugăciunea și 

toate celelalte, iar având drept model, ocrotitor și mântuitor suprem pe Hristos, Domnul cel Atotputernic, poate 

fi înfrânt diavolul cu toată oastea lui. Deci trebuie purtată această luptă continuă cu păcatul până la sfârșitul 

vieții: 

„Sfântul Chiril al Alexandriei († 444) constată în vremea sa anumite atitudini greșite față de Sfânta 

Împărtășanie: Sunt unii, zice el, care după ce au gustat din harul dumnezeiesc nu mai merg la biserică din 

neglijență și amână primirea Sfintei Împărtășanii sub pretextul respectului și al pietății, în realitate însă din 

lipsă de evlavie și din răceală. Acest refuz care pare a porni din pietate nu este decât o cursă și o pricină de 

sminteală care duce la cădere (Comentariu la Ioan 1, 3). De aceea, mai multe sinoade locale: Elvira (canonul 

21), Sardica (343) sau ecumenice: Constantinopol (în Trulan, 692, canonul 80) se văd nevoite de a amenința cu 

excomunicarea pe cei ce timp de trei săptămâni nu participă la Sfânta Liturghie și nu se împărtășesc”44.  

Astfel, după ce te împărtășești, ai datoria de a stărui în pregătire continuă pentru împărtășire; în 

participarea la Sfânta Liturghie (în special) și la celelalte slujbe rânduite de Biserică; în evlavie; în respect, 

iubire și jertfire față de Dumnezeu și de aproapele. 

Alte aspecte pe care creștinul trebuie să le ia în seamă, deși sunt inferioare celor menționate mai sus, 

sunt acelea de a nu scuipa după împărtășire; de a nu face metanii (în acea zi, cum, de fapt, nu se fac nici 

sâmbăta și nici duminica); de a nu săruta pe cineva sau ceva; de a mânca cumpătat pentru a nu provoca reacții 

adverse și a risipi Sfânta Euharistie; de a nu înjura și multe altele acestora. Toate acestea pot fi înlocuite cu alte 

fapte, care par minore, dar în realitate sunt mântuitoare: să ajuți pe un sărac dându-i o haină, o pâine, o sticlă de 

ulei sau altceva util lui; să ajuți pe un bătrân, un copil sărac sau orfan etc., și toate acestea după putința 

fiecăruia, din bunătate și în ascuns (pentru a se feri de ispita mândriei sau a oricărei ispite venite spre cădere, 

căci după cum am menționat, diavolul lucrează și vrea să strice tot ce face omul bun spre zidirea lui 

sufletească). Acestea sunt adevăratele fapte mântuitoare, și dacă le faci din inimă curată și smerită și nu dorești 

plată aici pe pământ, ci în cer, atunci Mântuitorul Hristos, Bunul și Dreptul Judecător, va rândui pe unii ca 

aceștia, în ziua de apoi, să stea de-a dreapta Sa, în staulul oilor celor binecuvântate; în ceata drepților, „unde nu 

este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit”. Astfel, acesta este adevăratul țel al Euharistiei, 

de a ne uni cu Hristos și prin El cu toți creștinii, frații noștri întru El, și de a ne conduce pe treptele credinței, pe 

calea cea dreaptă și strâmtă ce duce spre Împărăția lui Dumnezeu.      

                                                 
42 Tomáš Spidlík S. J., Izvoarele luminii. Tratat de spiritualitate, Editura Ars Longa, Iaşi, 1994, p. 186. 
43 Ibidem, p. 185. 
44 Sfântul Nicodim Aghioritul şi Neofit Kavsokalivitul, Deasa împărtăşire..., p. 16-17. 
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„Este necesar ca Liturghia de duminică să se prelungească în timpul săptămânii. În acest sens, 

Euharistia duminicală nu poate fi înțeleasă fără rugăciune interioară, fără Euharistia interiorizată de către 

credincioși în timpul săptămânii, la locul și în timpul lucrării lor, pe plan profesional și în familie”45. 

Credincioșii, în special mirenii, care trăiesc în lumea contemporană, plină de ispite de tot felul; de 

influența negativă; de multe ori, a tehnologiei prea avansate care oferă tot mai multe aspecte negative pe plan 

sufletesc și moral, o lume în contact permanent cu necurăția ei, cu nedreptatea, cu ura cu minciuna, au o mare 

nevoie de curățire a sufletului încărcat de tot felul de nelegiuiri. De aceea, Biserica îndeamnă la cât o mai deasă 

și sinceră Spovedanie și la cât o mai deasă împărtășire cu Trupul și Sângele lui Hristos. Dar, acesta necesită o 

pregătire aleasă, atât pe plan spiritual, cât și trupesc, înainte și după împărtășire.  

 „În această dimensiune misionară a Bisericii – pornind de la și prin intermediul întrunirii euharistice, 

într-un ritm neîncetat, mereu reînnoit – trebuie să înțelegem taina Bisericii, creșterea și maturizarea sa, 

mărturisirea sa  și suferința sa totodată, din Euharistie în Euharistie, până în Împărăția Cerurilor”46. 

Astfel, după ce creștinul merge la biserică și se împărtășește cu Sfânta Euharistie, la ieșire este înnoit, 

curățit. Și ca o continuare, ca o Euharistie după Euharistie, el este dator să se împărtășească continuu prin 

faptele bune față de Dumnezeu și de aproapele: dragoste, milostenie și stăruință în împlinirea poruncilor 

Mântuitorului nostru Hristos.  

Într-o prima concluzie de aici, putem spune că Sf. Euharistie, este Dumnezeiasca Hrană sub chipul 

pâinii și vinului (transfigurate prin sfințire de către Duhul Sfânt), consumată atât de preot cât şi de către 

credincioși, Izvor şi Taină totodată care ne sfințeşte și ne uneşte cu Hristos Întreg și real la fiecare cuminecare. 

„Legenda de aur povesteşte viaţa unui om smerit, cu două mâini drepte. El avea obiceiul de a pune toate 

lucrurile pe care le primea în fiecare zi în mâna drepată, iar toate necazurile în mâna stângă şi tocmai aceasta 

era mereu plină. Atunci prin duhul smereniei, tot ce cădea în mâna stângă era trecut în mâna drepată şi astfel 

viaţa lui a devenit plină de lumină şi bucurie”47. Am putea deduce din această pildă că a te împărtăși cu trupul 

lui Hristos înseamnă a te smeri în faţa măreţiei Lui, a te îmbrăca cu puterea Lui, căci împărtășirea cu Trupul şi 

Sângele Lui nu este o metaforă, ci o comunicare efectivă de putere şi de viaţă, „căci primirea Sfintei 

Împărtăşanii, adică a Sfântului Trup şi a Sfântului Sânge am Mântuitorului Hristos, este actul cel mai important 

şi mai responsabil pe care un creştin îl săvârşeşte şi care constituie, de altfel, centrul vieţii creştine”48. 

Atât ca celebrare, cât și ca acțiune de transsubstanțiere a pâinii și a vinului în Trupul și Sângele lui 

Hristos, dar și ca împărtășire a credincioșilor cu acest Trup și Sânge, dumnezeiasca Euharistie reconstituie și 

actualizează în prezent ceea ce a făcut Hristos în trecut pentru mântuirea oamenilor, nașterea, viața, pătimirile, 

învierea, înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt. Astfel, celebrarea Euharistiei face pentru noi prezente 

evenimentele trecute și viitoare ale Istoriei sfinte a mântuirii și participarea noastră la ea ne scoate afară din 

parcursul circular al istoriei și ne introduce în timpul nou al Bisericii, în care eternul intră în timp și 

funcționează ca prezent continuu49. Prin luarea Euharistiei răsare asupra omului Lumina Învierii lui Hristos, 

transfigurându-l (grecii vorbesc de acel „metamorfosis”), sfințindu-l şi dându-i rostul vieţii lui. Un lucru 

minunat se petrece prin această primire, căci Trupul şi Sângele Lui devin surse ale existenței noastre aici pe 

pământ. În Euharistie suntem departe de face o simplă comemorare. Rugăciunea de dinainte: „Cinei Tale celei 

de taină...”, cred că face amintirea evenimentelor istorice de atunci, dar slujba în sine te incorporează într-o 

realitate care ne depăşeşte. Sf. Grigorie Palama spunea că: „Odată ce Fiul lui Dumnezeu, în neasemănata Lui 

iubire de oameni, [...] S-a unit cu însăși ipostasurile omenești, confundându-Se cu fiecare dintre credincioși 

prin cuminecare cu chiar Trupul Său, odată ce S-a făcut un singur Trup cu noi și a făcut din noi un templu al 

întregii dumnezeiri, oare nu va lumina cu strălucirea dumnezeiască a Trupului Său aflat în lăuntrul nostru, 

luminându-ne sufletele?”50.  

Însă pentru a străluci această lumină dumnezeiască înlăuntrul nostru, pentru a ne sfinți sufletele prin 

împărtășire este necesar să ne curățim interiorul, să curățim haina sufletului de murdăria păcatelor, căci altfel 

nu-L putem primi pe cel Preasfânt în noi, nici nu putem să ne unim cu El, ci Îl întristăm cu neiubirea, 

împietrirea și nesocotire Lui față de El. Să se cerceteze pe sine omul ce vrea a se împărtăși cu Sfintele Taine, și 

                                                 
45 Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 54. 
46 Ibidem. 
47 Evdokimov, Vârstele…, p. 145. 
48 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiție și înnoire..., vol. II, cap.: „Cât timp trebuie să postim înainte de primirea Sfintei 

Împărtăşanii?”, p. 273. 
49 Panayotis Nellas, Omul-animal îndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 154. 
50 Archimandrite Placide Deseille, La spiritualité orthodoxe et la philocalie, «L’âge des Pères du désert», Bayard Editions, 

Paris, 1997, p. 124. 
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atunci să se împărtășească el cu Pâinea cea cerească, cu Trupul lui Hristos, și să bea din Paharul vieții; că cel ce 

mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind Trupul Domnului (1 Corinteni 11, 28-

29).  

Astăzi, când ne pătăm foarte ușor sufletul prin tot felul de păcate, când cădem repede în cursele 

diavolului care, spre deosebire de noi are experiența atâtor secole de existență și de spurcată lucrare în pierderea 

sufletelor oamenilor, astăzi când trăim într-o societate dusă aproape la extremă prin toate nebuniile și 

extravaganțele de tot felul, astăzi este mai mare nevoie ca oricând să căutăm spre sufletul nostru, spre faptele 

noastre și să ne ferim de cei rău și nefolositor, curățindu-ne prin Spovedanie, crescând duhovnicește prin 

rugăciune și îndreptare neîncetată a minții spre Dumnezeu.    

Societatea actuală este una de consum, o societate ce pune accentul pe tot ceea ce este trupesc, material 

și trecător, căci „lumea se prezintă ca o pluralitate identitară de oameni sub semnul eterogenităţii. Lumea este 

însă şi o realitate trăită”51. În mod practic, trebuie să ne judecăm pe noi înșine (și nu pe ceilalți din jur, cum 

facem cei mai mulți dintre noi), conștiința, faptele, cuvintele și să ne îndreptăm căutând ajutor la Dumnezeu și 

în Sfânta Sa Biserică. Aceasta este adevărata și folositoarea soluție pentru omul modern.  

Leacul dat nouă de Însuși Dumnezeu spre paza sufletelor și ale trupurilor noastre și spre viața lor este 

Sfânta Euharistie. Doar prin ea există unitate, comuniune și neștirbită dragoste către oameni, dar mai ales către 

Făcătorul și Părintele nostru. 

„În toate, Sfânta Euharistie, împărtășania cu Trupul și Sângele sfințite ale Domnului, apare ca mijlocul 

predilect de a le încredința creștinilor, trupului și sufletului lor, viața cea veșnică și îndumnezeitoare pe care 

Dumnezeu, în mare mila Sa, a dorit să le-o împrumute. Ea constituie astfel și sfânta Taină a unității ecleziale: 

cu fiecare credincios face un singur Trup și un singur Duh cu Hristos, toți se topesc în unitate”52. 

Deci, se cuvine să ne împărtășim cât mai des și cu vrednicie din izvorul nesecat al Euharistiei, să 

păstrăm râvna și evlavia spre cele sfinte, să căutăm ca și după cuminecare să facem faptele cele bune, să ne 

comportăm cum se cuvine în societate și în special cu fiecare aproape al nostru, iar ca o încununare și real folos, 

să ne învrednicim a auzi cuvintele lui Hristos: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține au fost 

credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău (cf. Matei 25, 21) 

 

Vom reda aici si câteva povestiri cu şi despre Sf. Taină a Împărtășaniei. Relevanţa lor practică este 

evidentă. 

1. „Cam la 30 de mile de orașul Aigeae din Cilicia trăiau doi călugari stâlpnici depărtați unul de altul 

cam la 6 mile. Unul din ei făcea parte din sfânta Biserica sobornică și apostolică. Celălat, deși se urcase de 

mai mult timp pe stâlp în apropiere de satul Casidora, aparținea totuși ereziei lui Sever. Ereticul învinuia în 

multe chipuri pe ortodox, încercând și voind să-l atragă spre erezia lui. După ce i-a trmis multe cuvinte, părea 

că l-a biruit, și i-a condamnat credința. Ortodoxul însă, inspirat de Dumnezeu, a cerut să-i trimită o particică 

din Sfânta Împărtășanie săvârșită de el. Acesta, crezând că s-a rătăcit, i-a trimis îndată cu bucurie, fără să mai 

stea la îndoială. Când a primit-o ortodoxul, a luat părticica trimisă lui de eretic, adică de severian, a fiert în 

fața lui apa într-o oală și a aruncat în ea părticica pe care a primit-o. Părticica s-a descompus îndată în 

fiertura oalei.  

A luat apoi o părticică din Sfânta Împărtășanie a Bisericii Ortodoxe, a băgat-o și pe ea în oală, și pe 

dată apa fiartă din oală s-a răcit, iar Sfânta Împărtășanie a rămas întreagă și neudată. Această părticică a 

păstrat-o și ne-a arătat-o și nouă când am trecut pe la el”53.  

2. „Răposatul arhimandrit Evsenie Gianacachis (+1995), când slujea ca preot la spitalul Ipocrat din 

Atena, a trăit minuni cutremurătoare când bolnavii erau vindecați  în chip minunat prin împărtășirea cu 

nemuritoarele Taine. 

Un bolnav grav, domnul Gheoghe F., se găsea de 20 de zile în stare de comă, după un grav atac 

cerebral. Profesorul Gutos îl urmărea sistematic deoarece avea febră mare care ajungea la 40 de grade. În a 

21-a zi , lucru paradoxal, bolnavul a început să deschidă ochii și să vorbească. Profesorul a rămas cu gura 

căscată. Credea că ameliorarea va fi doar pentru scurt timp. Însă starea bolnavului se îmbunătățea în fiecare 

zi și în unele zile discuta clar și liniștit. Atunci și doctorul i-a vorbit clar despre părerea sa medicală. 

-Iubite domnule Gheoghe, în cazul dumneavoastră nu așteptam nicio îmbunătățire, după febra atât de 

mare pe care ați avut-o. Normal, acum nu ar mai fi trebuit să vă aflați printre noi. 

                                                 
51 Pr. Adrian Dinu, Orizontul..., p. 97.  
52 Placide Deseille, op. cit., p. 127. 
53  www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/limonariu. 
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-Domnule profesor, a răspuns calm bolnavul. Doctorul, Domnul Iisus Hristos, nu a fost de acord cu 

dumneavoastră. „Medicina” bisericii se dovedește mai folositoare. Preotul spitalului, după fiecare Sfântă 

Liturghie, venea să mă împărtășească. Eu, desigur, nu puteam să vorbesc, dar simțeam tot. Și aceasta se pare 

că preotul o înțelegea și de aceea folosea din belșug mijloacele vindecătoare ale Sfintei noastre Biserici. 

Trupul și Sângele Domnului renasc sufletul și trupul.Vindecă și cele mai grave boli”54.  

3. „În vara anului 1956 a venit la Catedrala Patriarhală din București o fetiță bolnavă de paralizie la 

mâini și la picioare; ba încă, nici nu putea vorbi.  O însoțeau două femei. Pe când preotul împărtășea 

credincioșii, a fost adusă și fetița, care avea doar nouă ani.  Îndată după ce a primit Sfintele Taine, fetița și-a 

făcut singură semnul Crucii, apoi a zis cu glas limpede: „Mămică!” Femeile s-au speriat și au început a plânge 

de bucurie. Fetița s-a vindecat complet de paralizie și i  s-a deschis și graiul, numai prin rugăciunile făcute la 

moaștele Sfântului Dumitru și cu puterea Trupului și Sângelui Domnului”55.  

Concluzia pe care o desprindem din aceste scurte povestioare este aceasta: azi, chiar dacă am uitat de 

simplitatea unei vieţi duse în Hristos, tehnologizându-ne vieţile până la extrem, există totuşi oameni şi situaţii în 

care şi pentru care Hristos este totul. Pentru noi cei mai mulţi se pae că totul este deziderat. Cu toate că 

alienarea și neliniștea tinerilor de astăzi pare a căpăta proporții din ce în ce mai mari, sinergismul dintre 

Biserică, Școală și Familie poate contribui decisiv în vederea vindecării și profilaxiei.  

Mântuirea despre care tot vorbim tinerilor și credincioșilor reprezintă un efort comun și comunitar, nu 

un act egoist, astfel „mântuirea nu se obţine în izolare, ci în cadrul cosmic”56 iar odată cu mântuirea sa, omul 

înalţă şi lumea la treapta de „materie înduhovnicită”57. Prin bună orânduire, grijă și atenție, odată aduși la 

această conștientizare, tinerii pot trăi departe de orice gând al deznădejdii, alienării și neliniștii pentru că „o 

viață curată înseamnă o viață luminoasă - mintea lui este luminoasă, cugetarea lui este corectă, adeseori și viața 

lui în totalitate este întreagă”58. 

Concluzii.  

Centrul existențial al duhovnicului îl reprezintă Hristos. Apoi urmează, parohia şi la final familia şi 

copiii săi. Întreg universul duhovnicului este centrat în jurul unui „axis mundi” matern și patern. Modelul oferit 

duhovnicului de către Sf. Treime, de Maica Domnului este unul unul pozitiv, nu doar pentru că intuim că este 

sigur, demn, atotcuprinzător şi că prin el se evită orice sminteală, ci pentru că este unul existenţial. Fără 

Dumnezeu şi Maica Domnului nu există nici duhovnici.  

Preotia si Duhovnicia nu se confundă cu religiozitatea școlară. Duhovnicul nu poate fi redus la ora de 

religie şi nici la profesorul de religie. El premerge şi continuă totodată ceea ce face familia, profesorul şi 

educatorul. Dezvoltarea adevăratei vieți duhovnicești se face printr-un program adecvat, având pentru toţi multă 

dragoste și tact duhovnicesc. În cartea aceasta am pus în evidență de ce este mai bine ca profesorul de religie să 

fie și preot, ca factor esențial în vederea tratării și profilaxiei multor alienări în rândul tinerilor. Prin duhovnic, 

stâlpul şi temelia asumată de milenii de Biserică, se continuă și se aprofundează cu fiecare generaţie lucrarea lui 

Dumnezeu în lume. Ajungem şi la dezideratele spirituale ale lumii contemporane. Acestea ar fi: 

- un program de catehizare juvenilă mai bine pus la punct, integrator şi personalizat. Majoritatea 

tinerilor (și nu numai) nu au nici măcar unele cunoștințe de bază privind cultul creștin-ortodox, nu înțeleg 

limbajul liturgic, nici simbolistica acesta. De aici rezultă unul din cei mai periculoși dușmani ce îi ține departe 

de biserică: plictiseala.  

- o implementare la nivel național a unor „cursuri de duhovnicie”, unde s-ar explica și expune diverse 

teme de credință creștin-ortodoxă fundamentală, ar fi de un real și ziditor folos tinerilor și tuturor credincioșilor 

doritori a-și edifica diverse chestiuni teologice obscure pentru aceștia.  

- problemele atât de actuale şi de discutate ale alienării și neliniștii tinerilor de astăzi, manifestate pe cele 

două planuri: unul sufletesc și unul trupesc, doar duhovnicul le poate trata în interdependență.  

În vederea diagnosticării acestei patimi, precum și profilaxiei acestei boli spirituale și trupești, rolul 

important al duhovnicului se poate manifesta în legătura cu părinții tinerilor, în administrarea Spovedaniei şi a 

Euharistiei etc.  

Făcând un expozeu analitic asupra acestor probleme, a fost inevitabil a nu atinge și problema 

psihologului în raport cu preotul și vice-versa. Astfel, într-o societate asaltată de „occidentalisme” se pune din 

ce în ce mai mult problema alegerii unui psiholog în detrimentul duhovnicului. Falsul sentiment de siguranță 

                                                 
54 *, Minuni și descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Editura Bunavestire, Bacău, 2001, p. 36.   
55 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Istorioare duhovnicești, Ediția a III-a, Sfânta Mânăstire Sihăstria, 1995, p. 90. 
56 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 166. 
57 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, EIBMBOR, Bucureşti, 1978, p. 417. 
58 Sofian Boghiu, Smerenia și dragostea, însușirile trăirii ortodoxe, Fundația Tradiția românească,  București 2002, p. 60. 
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este datorat anesteziei sufletești și depărtării de Hristos, întrucât psihologul are în vedere planul „aici” și 

„acum” pe când duhovnicul vizează planul veșniciei în Hristos. Postmodernismul secularizat a adus în prim-

plan „moda” psihologului cu terapia sa împotriva stresului, a depresiei şi a altor boli contemporane.  

Relaţia preotului cu psihologul ne angajează personal spre noi înşine, relaţia cu preotul ne angajează în 

dialog cu cel de lângă noi. Iar măsura în care stabilim un dialog real ne demonstrează profunzimea cu care ne 

raportăm la comunicare prin comuniune. Din perspectivă teologică relaţia cu preotul duhovnic este în măsură să 

dezvolte în penitent duhul adevăratei trăiri creştine, iar alegerea tinerilor între preot şi psiholog  și implicit a 

noastră  n-ar trebui să devină oscilantă decât în măsura în care n-am înţelege sensul Creaţiei şi slujirea 

aproapelui chemată să devină slujirea lui Dumnezeu 

Preotul este omul lui Dumnezeu prin a cărei putere harică şi iubire nemăsurată se coboară iertarea şi 

sfinţirea lumii. El trebuie să-şi însuşească cel dintâi credinţa sobornicească a Bisericii, făcându-se prin harul lui 

Dumnezeu un om al Bisericii şi mai mult un om a lui Dumnezeu, un trimis al Său prin al cărei slujire, care este 

mai presus de înţelegerea minţii noastre, să-i poată călăuzi pe toţi cei încredinţaţi lui spre păstorire.  

Instituţia duhovniciei pe care o practica reprezintă arta de al apropia pe om de Dumnezeu, dar în stare 

de vrednicie, nu de al ţine departe de sfântul potir. Relaţia corectă între preotul mărturisitor şi penitent cere 

capacitatea celui dintâi de a surprinde profunzimea şi noianul problemelor celui de-al doilea. Preotul duhovnic 

trebuie să urmărească ca în relaţia sa cu penitentul să folosească metode şi mijloace adaptate la epoca în care 

trăim. Chiar dacă canoanele nu se schimbă şi ele trebuie respectate, se pot totuşi adapta într-o oarecare măsură, 

în primul rând, în funcţie de cel care se află sub epitrahil, de epoca în care trăim şi de modul în care creştinul de 

astăzi este supus la ispitele vremii care sunt dintre cele mai delicate. Acestea au fost greu de surprins chiar şi de 

către Sfinţii Părinţi care sau gândit la toate aspectele păcătoase ale epocii lor dar care nu au reuşit să acopere 

prin canoane toate aspectele luptei duhovniceşti ale lumii de astăzi,o lume pentru care Dumnezeu a ieşit 

aproape total din toate calculele ei sociale, economice, politice etc.  

Preotul duhovnic trebuie să deţină un „arsenal” ştiinţific şi duhovnicesc corespunzător epocii lui, fiindcă 

şi medicul deţine ultimele descoperiri binefăcătoare ale medicinii pentru umanitate. Aşa şi preotul trebuie să 

deţină pe lângă credinţa puternică în harul dobândit la hirotonie şi starea duhovnicească specifică unui trimis a 

lui Dumnezeu, şi cunoştinţe de ordin psihologic, pedagogic, social etc.  

În acest sens învaţă Sf. Grigorie de Nazianz: „Pe unii oameni îi vindeci cu cuvântul; pe alţii îi îndrepţi 

cu pilda vieţii tale. Unii au nevoie de bold, alţii de frâu. Pe cei leneşi şi greu de mişcat spre bine, trebuie să-i 

deştepţi cu lovitura cuvântului; iar pe cei peste măsură de înfierbântaţi cu duhul, pe cei care-s greu de stăpânit 

în pornirile lor, care-s ca nişte mânji iuţi ce sar ţarcul lor, pe aceştia îi faci mai bine dacă-i strângi şi-i opreşti 

cu cuvântul. Unora le e de folos lauda, altora mustrarea; dar şi una şi alta la timpul lor; că vatămi dacă lauzi 

sau mustri fără socoteală şi când nu e timpul. Iarăşi,pe unii îi îndrepţi cu sfatul, pe alţii cu mustrarea; dar şi 

aici, pe unii îi îndrepţi dacă îi mustri în văzul şi auzul lumii, iar pe alţii, dacă îi sfătuieşti în taină. Că unii 

obişnuiesc să nesocotească sfaturile date între patru ochi, dar se cuminţesc numai când sunt mustraţi în public; 

alţii, dimpotrivă, se îndărătnicesc când sunt mustraţi în faţa lumii, dar se lasă povăţuiţi de o mustrare făcută în 

taină şi răsplătesc cu supunere dragostea ce li se arată”59. 

Problema cea mai importantă astăzi în ceea ce priveşte relaţia între preot şi credincios, duhovnic şi 

penitent, este limitarea acesteia la cadre pur juridice şi abordarea păcatelor cu mijloace pur juridice. Aceasta 

duce, la ideea teologică de satisfacere a dreptăţii divine, problemă specifică romano – catolicilor, lucrarea cea 

bună a îndreptării transformându-se într-o luptă a justificării individuale a credinciosului prin reglementarea 

relaţiei lui Dumnezeu înţeleasă în mod juridic şi moralizator. Aproape regulat duhovnicii de astăzi, îşi exercită 

paternitatea duhovnicească epuizându-se în îndemnuri şi sfaturi morale constând într-un imens efort de 

nerepetare a păcatelor. Eliberarea de păcat nu este o simplă chestiune de voinţă şi hotărâre a omului, cum nu stă 

în voinţa omului să devină campion într-o competiţie, ci este o chestiune de pregătire, de antrenament. De aceea 

creştinii rămân nevindecaţi şi comit în continuare aceleaşi păcate, şi fie reuşesc să se elibereze de unele patimi 

trupeşti, dar mai apoi ajung la autosuficienţă, fiindcă nu ştiu că trebuie să ajungă la luminarea minţii, fie se 

dezamăgesc şi se descurajează, pentru că rămân nevindecaţi60. 

Preotul duhovnic nu trebuie să dea sfaturi morale, nici nu trebuie să impună interdicţii austere. El face 

ca şi medicul, prescrie medicamente potrivit cu boala pacientului şi gravitatea ei, nelimitându-se, în primul rând 

numai la cuvinte. Sf. Ioan Gură de Aur spune: „Canonul nu trebuie dat pe măsura păcatelor săvârşite, ci după 

                                                 
59 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, traducere în limba română de Pr. Dumitru 

Fecioru, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 233-234. 
60 Protoprezbiter Gheorghios D. Metallinos, Parohia..., p. 78. 
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starea sufletească a păcătosului, ca nu cumva, voind să coşi ce e rupt, să faci ruptura mai mare, ca nu cumva, 

căutând să ridici pe cel căzut, să-l faci să cadă şi mai jos”61. 

El trebuie să dea soluţii practice şi să vadă viaţa penitentului în ansamblul ei, evitând pe cât se poate 

relaţiile strict juridice legate de raportul dintre păcatele săvârşite de credincios şi aplicarea canoanelor la acestea 

într-un mod indiscutabil. Preotul trebuie să acorde în această taină a iertării de păcate, rugăciunea şi iubirea sa, 

aceste două daruri din partea duhovnicului având un impact mai presus de modul firesc de a înţelege actul 

pocăinţei în procesul de îndreptare a credinciosului. Prin dragostea şi rugăciunea neîntreruptă a preotului ca de 

altfel şi prin diferite alte medicamente duhovniceşti, credinciosul îşi curăţă şi îşi pregăteşte mintea pentru 

luminarea ei de către harul Duhului Sfânt. 

Rugăciunea rămâne factorul decisiv62. Ea este legată de efortul statornic de vindecare, atât din partea 

duhovnicului, cât şi din partea celui care se mărturiseşte. Din învăţătura Sf. Părinţi tragem concluzia că în 

momentul mărturisirii, judecat nu e numai cel care se mărturiseşte, ci şi duhovnicul care şi el mărturiseşte 

păcatele penitentului în faţa lui Dumnezeu pentru a cere iertare şi îndreptare. Este un moment înfricoşător 

pentru amândoi. 

În viaţa de zi cu zi s-a observat de multe ori că multe lucrări ale omului nu au finalitate, cel puţin 

imediată şi cred că aşa se petrec lucrurile şi în relaţia dintre preot şi credincios. Formalismul şi mai ales 

conjunctura ne face ca greu să ne „legăm” unii de alţii pentru zidirea duhovnicească. O sfnţire de casă,o 

înmormântare, o cununie au procentul lor de lucrare săvârşită imediat, pentru rezolvarea unei anmite probleme. 

De aceea, cred că ceea ce duce la rezultate de adevărată formare duhovnicească a duhovnicului şi a 

credinciosului este atunci când preotul devine singurul părinte duhovnicesc al tuturor celor încredinţaţi spre 

păstorire. Nu atât faptul că există o relaţie ocazională cu cineva sau la nivel de cult sau de situaţie de viaţă, când 

cineva vine şi-ţi cere ajutorul, ne face să fim atât de distanţi în societatea românească de acum, ci mai ales 

faptul că nu avem duhovnici pe măsură. Prin duhovnic parohia înfloreşte, Teologia înfloreşte şi devine activă, 

iar relaţia dintre preot şi tinerii credincioşi, mai ales, devine una temeinică, cu o puternică influenţă asupra vieţi 

duhovniceşti.  

Duhovnicul realizează o conlucrare duhovnicească, o desăvârşeşete prin Taina Mărturisirii şi a 

Împărtăşaniei, iar el devine cel prin care se pune actul la temelia unei parohii (şcoli, etc.) active şi sănătoase din 

punct de vedere duhovnicesc. 

                                                 
61 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie..., p. 58. 
62

 Fabian Anton, Mari duhovnici români despre rugăciune, carte tipărită cu binecuvântarea IPS Nicolae Corneanu, 

Mitropolitul Banatului, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003.  


