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Rugăciunea creştinului în timpul Sfintei Liturghii cere trezvie a minţii 
şi o inimă iubitoare de Dumnezeu. În cartea de faţă se dă un îndrumar 
al rugăciunii pe care trebuie să le rostească creştinul în timpul Sfintei 
Liturghii. Rugăciunea noastră trebuie să fie pecetluită cu semnul Sfintei 
Cruci, asemenea unui document pe care-l adresăm împăratului sau 
conducătorului punînd pe el pecetea.

Cînd să ne facem Sfînta Cruce? Cînd să facem metanii şi închinăciuni? 
Ce rugăciuni să rostim în timpul Liturghiei? Răspunsul îl veţi afla în această 
carte. 

Tipătită cu binecuvîntarea
Înalt Prea Sfinţitului Vladimir

mitropolitul Chişinăului şi al Întregii moldove
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Păcatul
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Ce este păcatul şi de ce trebuie să 
fugim de el?

Păcatul pentru sufletul nostru este 
un venetic, un străin nechemat, 

un răufăcător, un ucigaş. Sfîntul Ioan 
Gură de Aur spune:” În esenţa sa păca-
tul este diavolul. În aceasta constă ma-
rea putere a păcatului. Nu există păcat 
fără diavol şi nu există diavol fără pă-
cat. Chiar şi în cel mai mic păcat este 
ascuns un demon”.

 După cum ştim diavolul nu are milă 
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faţă de oameni. Scopul lui este să-i nimi-
cească pe oameni. Păcatul naşte moar-
tea. Iată sfîrşitul păcatului – moartea. 
Puterile diavolului cu care îl încătuşea-
ză pe om sunt păcatul şi moartea. Cu 
ajutorul lor demonii îi ţin în braţele lor 
spurcate pe cei păcătoşi. Pînă cînd? Pînă 
cînd oamenii nu aleargă la mărturisire. 
Prin pocăinţă şi mărturisire Dumnezeu 
îi eliberează pe oameni din mîinile de-
monilor şi le dă libertate.

Ce se întîmplă cu omul care 
păcătuieşte?

Prin păcate omul se ceartă cu Dum-
nezeu şi luptă împotriva Lui. Fiind 

puterea principală a diavolului păcatul 
nu-L suferă pe Dumnezeu şi nimic din 
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tot ce este dumnezeiesc, sfînt. Intrînd 
în sufletul omului, păcatul alungă din 
el mai întîi credinţa, apoi rugăciunea, 
iubirea, milostenia, postul. Prin iubirea 
de păcat, păcătosul încet cu încetul se 
omoară pe sine.

Învăţăturile Sfinţilor Părinţi despre 
diavol

Trebuie să avem o mare priveghere 
pentru că vrăjmaşul nostru diavo-

lul nu doarme; mai înainte el ne-a arun-
cat jos din rai, iar acum nu ne îngăduie 
să ne urcăm la cer.

Nu ne străduim noi pentru mîntuirea 
noastră, cît se străduie diavolul pentru 
pierzania noastră.

Sfîntul Ioan Postitorul
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Diavolul îi convinge pe oameni să 
creadă că el nu există şi prin aceasta să-i 
arunce pe toţi în iad.

Cînd noi ne împăcăm cu Dumnezeu, 
atunci ne aflăm în vrăjmăşie cu diavolul.

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Diavolul nu a fost rău dintru început 
ci a ajuns aşa îndepărtîndu-se de Dum-
nezeu prin libera sa alegere şi din mîn-
drie.

Omul este victimă a începătorului ră-
ului care este diavolul.

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Învăţăturile Sfinţilor Părinţi 
despre păcat

Dintre toate relele omeneşti singu-
rul păcatul este adevăratul rău. 
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Ucigaşul desparte sufletul de trup, iar 
păcatul distruge şi trupul şi sufletul.

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Păcatul îi răpeşte sufletului pacea, 
minţii – lumina, trupului – neputrezirea, 
pămîntului – binecuvîntarea, oricărei 
făpturi – toate bunătăţile. El îşi începe lu-
crarea prin introducerea iadului în om şi 
o sfîrşeşte prin aruncarea omului în iad.

Sfîntul Filaret Mitropolitul Moscovei

E dulce păcatul pentru om, dar roa-
dele lui sunt amare şi grele.

Orice păcat este o beţie, după a cărei 
trezire ai un simţămînt foarte neplăcut.

Dulceaţa păcatului este scurtă, dar 
moartea care urmează este veşnică.

Mai bine alege moartea decît să pă-
cătuieşti.

Sfîntul Tihon de Zadonsk
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Texte Biblice ce se referă la păcat

Păcatul este:
Urîciune înaintea Domnului: calea 

celui nelegiuit este urîciune înaintea 
Domnului, dar El iubeşte pe cel ce um-
blă după dreptate (Pilde 15, 9).

Roada poftei: pofta zămislind naşte 
păcat, iar păcatul odată săvîrşit, aduce 
moarte (Iacov 1, 15).

Lucrul diavolului: cine săvîrşeşte 
păcatul este de la diavol, pentru că de 
la început diavolul păcătuieşte. Pentru 
aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca 
să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8).

Fapta trupului: faptele trupului sunt 
cunoscute şi ele sunt: adulter, desfrîna-
re, necurăţie, destrăbălare, închinare la 
idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, za-
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vistii, mînii, gîlcevi, dezbinări, eresuri, 
pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri, şi cele 
asemenea lor…că cei ce fac unele ca 
acestea nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu (Galateni 5, 19).

Boldul morţii: boldul morţii este pă-
catul, iar puterea păcatului este legea 
Vechiului Testament (I Corinteni 15, 56).

A trăi în păcat înseamnă:
Să trăieşti după poftele trupului: 

cînd trăim după trup, patimile păcatu-
lui…lucrau în mădularele noastre, ca 
să aducem roade morţii (Romani 7, 5).

Să te afli în întuneric. Altădată eraţi 
întuneric, iar acum sunteţi lumină în-
tru Domnul… Şi nu fiţi părtaşi la fap-
tele cele fără roadă ale întunericului ci 
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mai degrabă osîndiţile pe faţă. Căci ceea 
ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a 
le şi grăi (Galateni 5, 8; 5, 11-12).

Cum a apărut răul?

Dumnezeu este Iubire. Viaţa în Iu-
bire este fericirea supremă. Dum-

nezeu a dorit ca şi alte făpturi să se bu-
cure de iubirea Sa. Şi pentru aceasta El 
a creat lumea. La început Dumnezeu a 
creat lumea nevăzută, adică îngerii şi 
apoi lumea văzută. Conform învăţăturii 
Biblice, cel mai superior dintre îngeri, 
Lucifer, s-a îndepărtat de Dumnezeu 
devenind astfel rău. Această răutate iz-
vorăşte din iubirea de sine şi din mîn-
drie. Lucifer văzîd puterea şi mărirea 
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pe care a primit-o de la Dumnezeu, a 
dorit să se pună în rînd cu Dumnezeu 
şi să nu mai asculte de Creatorul său. 
Lucifer a atras după sine o mulţime de 
îngeri, care au devenit duhuri rele şi 
întunecate. După ce duhurile rele au 
fost alungate din cer, toată puterea lor 
şi-au îndreptat-o spre pămînt ca să se-
mene aici cît mai mult rău printre oa-
meni. Astfel diavolul se gîndeşte doar 
la rău, nu doreşte nimic decît să facă 
doar răul, nu găseşte mulţumire decît 
numai făcînd rău. Urăşte Împărăţia lui 
Dumnezeu şi de aceea se străduieşte 
în orice chip să împiedice răspîndirea 
binelui; doreşte să scoată din sufletele 
oamenilor orice gînd dumnezeiesc.  



13

Persoana umană pînă la 
căderea în păcat

 după învăţătura Sfîntului Macarie cel Mare

Cînd oamenii vieţuiesc în păcat le 
este greu să-şi imagineze cum erau 

oamenii înainte de păcat şi fără de păcat. 
Pentru a afla cum era omul la început, 
aşa precum îl crease Dumnezeu, necu-
noscînd încă păcatul, Sfîntul Macarie 
porneşte de la omul contemporan, aşa 
cum este împovărat de păcate şi încet cu 
încetul curăţă straturile de păcate de pe 
fiinţa umană, care s-au depus  pe parcur-
sul istoriei. Şi sub toate aceste substraturi 
de păcate găseşte originalul neîntinat 
aşa cum l-a zidit Dumnezeu la început 
„după chipul şi asemănarea Sa”.
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Omul este fiinţa cea mai scumpă din 
toate creaturile văzute şi nevăzute. Este 
mai înalt decît chiar îngerii, căci cînd 
i-a zidit Dumnezeu n-a zis:„ Să-i facem 
după chipul şi asemănarea Noastră ”.

Fiind creat „ după chipul” lui Dum-
nezeu sufletul omului este al Domnu-
lui. El trăieşte nu din sine ci din Dum-
nezeu şi pentru Dumnezeu. El primeş-
te de la Dumnezeu „hrană spirituală şi 
veşmînt ceresc”. Viaţa sufletului constă 
în comunicarea tainică cu Împăratul 
Ceresc. Sufletul a fost creat neîntinat şi 
fără păcat, de aceea pentru suflet este fi-
resc să trăiască virtuos. Sfîntul Macarie 
spune că „cele patru puteri împărăteşti 
ale sufletului” sunt: voinţa, conştiinţa, 
raţiunea, şi iubirea.  
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Păcatul a produs destrămarea 
fiinţei umane

Adam la creaţie era în stare de ilu-
minare şi trebuia să se îndumne-

zeiască cu ajutorul lui Dumnezeu. Pînă 
la căderea în păcat în fiinţa umană era 
o armonie perfectă spirituală şi fizică.  
Adam îşi păstra integritatea persona-
lităţii prin faptul că întreaga fiinţă era 
îndreptată spre Dumnezeu. El gîndea 
în Dumnezeu, acţiona în Dumnezeu, 
trăia în Dumnezeu- şi în aşa mod se de-
săvîrşea, se îndumnezeia. Totul decur-
gea după planul dumnezeiesc bineîn-
tocmit. Dumnezeu era întotdeauna pe 
primul loc iar omul pe al doilea. 
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Cum a intrat păcatul în lume?

Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca 
acesta să-L cunoască, să-L iubeas-

că şi să se împărtăşească de viaţa dum-
nezeiască. 

Dumnezeu a creat primii oameni 
Adam şi Eva şi i-a aşezat în Rai. În mijlo-
cul Raiului se afla pomul vieţii: gustînd 
din fructul lui trupul omenesc se men-
ţinea nemuritor. Se mai afla în mijlocul 
Raiului şi alt pom – pomul cunoştinţei 
binelui şi răului. Din acest pom Dumne-
zeu le-a interzis oamenilor să mănînce, 
căci în ziua în care vor mînca vor muri. 
În acest timp Lucifer împreună cu alte 
duhuril rele erau deja aruncaţi din cer. 
Diavolul îi invidia pe oameni pentru 
viaţa lor fericită şi de aceea şi-a pus în 
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gînd să-i rupă de Dumnezeu. El a înşe-
lat-o pe Eva şi ea a mîncat din pomul 
oprit şi i-a dat şi lui Adam să mănînce.

În istoria omenirii s-a întîmplat o tre-
gedie. Primii oameni care trebuiau să fie 
un izvor de curăţie şi sfinţenie din care 
urma să se nască întreg neamul ome-
nesc s-au rupt de Dumnezeu prin păca-
tul neascultării.

Urmările păcatului strămoşilor 
Adam şi Eva

Păcatul strămoşesc a adus primilor 
oameni:

-  ruperea legăturii cu Dumnezeu;
- slăbirea chipului lui Dumnezeu în 

om prin înclinarea mai mult spre rău 
decît spre bine;
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- pierderea sfinţeniei, curăţiei şi ne-
muririi;

- moartea.
Păcatul strămoşesc a trecut la toţi oa-

menii, cum spune Sfîntul Apostol Pavel, 
prin Adam a intrat păcatul în lume (Ro-
mani 5, 20).

Păcatul şi sufletul 
după învăţătura Sfîntului Macarie cel Mare

Sufletul nostru a fost creat de Dum-
nezeu şi pentru Dumnezeu. De 

aceea păcatul este străin fiinţei umane. 
Însă odată intrat în sufletul omului, pă-
catul se cuibăreşte şi prinde rădăcini. 
Precum un copac îşi întinde rădăcinile 
sale pătrunzănd în adîncul pămîntului, 
la fel şi rădăcinile păcatului se întind şi 
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cuprind tot sufletul. Duhul cel întunecat 
şi rău a întinat tot sufletul, toată fiinţa şi 
l-a robit nelăsînd liber nicio parte a lui: 
nici gîndurile, nici mintea, nici voinţa, 
nici inima – totul a spurcat şi a îmbrăcat 
în” haina întunericului”. Patimile rele 
şi păcătoase au molipsit întreg sufletul. 
Legătura intimă a sufletul cu păcatul 
nu este altceva decît defrînarea sufle-
tului cu diavolul. Sufletul care este duh 
intră în legătură cu diavolul care este 
duh, adică duhul(sufletul) se uneşte cu 
duhul(diavolul) şi desfrînează. Unindu-
se cu păcatul, sufletul încet cu încetul 
împrumută proprietăţile păcatului, şi 
începe să se asemene răufăcătorul, de-
venind soră a diavolului. În păcat su-
fletul moare pentru Dumnezeu, pentru 
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veşnicie.  Precum fumul alungă albine-
le tot aşa şi păcatele alungă Duhul Sfînt 
din sufletul omului. După cum carnea 
dacă nu este presurată cu sare se alterea-
ză şi se umple cu viermi, la fel şi sufletul 
omului dacă nu-L are pe Duhul Sfînt, pe 
Dumnezeu, se strică şi se acoperă cu de-
moni care ca nişte viermi roade sufletul, 
îl mănîncă, şi îl distug.

Omul singur doar cu puterile sale 
nu poate birui păcatul

Scopul vieţii creştine este dobîndi-
rea Duhului Sfînt, adică îndumne-

zeirea omului. Pentru a se uni cu Dum-
nezeu creştinul trebuie să lupte cu răul.

Sufletul poate să se împotrivească 
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păcatului, dar nu poate birui şi dezră-
dăcina răul fără Dumnezeu. Nu există 
un ucigaş mai straşnic decît păcatul. El 
omoară totul în om. De aceea grija cea 
mai mare a fiecăruia  – este să ucidă pă-
catul din el, adică să-l alunge pe diavo-
lul care s-a cuibărit în sufletul său. Dar 
cum poţi să ucizi păcatul? Cum poţi să-l 
alungi pe diavol? Aceasta o poate face 
numai Dumnezeu Iisus Hristos, Care 
a venit pe pămînt în trup omenesc ca 
să nimicească lucrările diavolului. Iar 
noi putem să ne vindecăm de păcat şi 
moarte prin credinţa fierbinte în Mîn-
tuitorul Iisus Hristos, prin pocăinţă şi 
mărturisire a păcatelor, prin rugăciune 
către El.
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Cataclismele naturale – consecinţe 
ale păcatelor oamenilor

„Fiecare păcat, chiar şi cel mai mic, 
influienţează soarta lumi”, spune sta-
reţul Siluan Athonitul. Toate unităţile 
de măsură şi de greutate ale cosmosu-
lui au fost acordate la sfinţenia umană. 
Cînd omul foloseşte greşit libertatea sa 
şi refuză să se sfinţească, instrumentul 
dumnezeiesc al cosmosului se dezacor-
dează. Cu alte cuvinte, îmbolnăvirea 
pămîntului(cutremure, uragane, inun-
daţii, secetele) sunt urmări ale păcatelor 
umane care se răsfrîng şi asupra cosmo-
sului în întregime. Desigur, Dumnezeu 
ca un Părinte iubitor orice pedeapsă o 
trimite cu un singur scop: ca oamenii 
să se pocăiască, să lepede păcatul, şi să 
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progreseze în bine, în sfinţenie. În Bi-
blie, Domnul zice: ”Iar dacă cel rău se 
întoarce de la nelegiuirile sale pe care 
le-a făcut şi păzeşte toate Legile Mele şi 
face ceea ce e bun şi drept, el va trăi şi nu 
va muri. Oare voiesc Eu moartea păcă-
tosului, zice Domnul Dumnezeu – şi nu 
mai degrabă să se întoarcă şi să fie viu?” 
(Iezechiel 18, 20-23).

Sfîntul Ioan de Kronştadt exclamă: 
”Ne-am lepădat de Dumnezeu – şi 
Dumnezeu S-a lepădat de noi. Am ne-
socotit voia lui Dumnezeu şi trăim după 
bunul nostru plac. Ce acoperire să mai 
aşteptăm de la El, cînd singuri ne-am 
abătut de la Domnul? Dacă nu ne vom 
pocăi şi nu ne vom îndrepta, atunci 
Dumnezeu ne va părăsi: ”Iată vi se va 
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lăsa casa voastră pustie” (Matei 23, 38), 
ne previne Domnul. Să nu fie! Să ne 
pocăim! Măreţia unui popor stă în acei 
reprezentanţi ai săi”purtători de cruce” 
care nu L-au trădat pe Hristos. Pentru 
rugăciunile lor, Domnul Se va îndura 
de poporul bolnav duhovniceşte.

Lumea se află în stare de somnolen-
ţă, doarme în somnul păcatului. Dom-
nul o trezeşte prin războaie, molime, 
incendii, uragane şi cutremure, inun-
daţii şi foame”.

Păcatul este cel mai mare rău din 
lume, zice Sfîntul Ioan Gură de Aur: 
”Greu lucru este păcatul, dar nu de ne-
vindecat. Greu pentru cel stăpînit de 
păcat, dar uşor de vindecat pentru cel 
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care, prin pocăinţă, îl leapădă. Închi-
puieşte-ţi că cineva ţine foc în mînă. 
Atîta vreme cît ţine cărbunele aprins, 
negreşit îl va arde; dar dacă a lepădat 
cărbunele, odată cu el a lepădat şi ar-
derea. Dacă cineva socoteşte că nu se 
arde dacă păcătuieşte, aceluia Scriptu-
ra îi zice: ”Va ascunde cineva foc în sîn 
şi nu-i va arde hainele?”.

Păcatele noastre nepocăite sînt noile 
răni cu care îl rănim pe Domnul nostru 
Iisus Hristos. Aceste răni sînt groazni-
ce şi pentru sufletul nostru şi cicatricele 
lor rămîn pentru toată viaţa.

 Iată un semn al iertării păcatelor: 
dacă urăşti păcatul înseamnă că Dom-
nul ţi-a iertat păcatele.
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Ziua mîniei lui Dumnezeu

În zilele noastre, catastrofa gigantică 
provocată de uraganul „Katrine” în 

septembrie, anul 2005, a dus la distru-
gerea totală a oraşului New-Orleans. 
Însă s-a remarcat că această nenorocire 
a fost trimisă ca pedeapsă:New-Orleans 
a fost şters de pe faţa pămîntului la ora 
6 dimineaţa înaintea unei parade a ho-
mosexualilor. Potopul s-a năpustit asu-
pra oraşului exact în ziua în care urmau 
să defileze mai mult de 125.000 de so-
domiţi. De remarcat că criminalitatea în 
acest oraş depăşia media americană de 
10 ori, scrie ziarul ”Houston Chronicle”. 

Tot în anul 2005 un uragan atlantic a 
zădărnicit sărbătorirea popularului car-



27

naval al sodomiţilor. În Florida, pe data 
de 19 octombrie ar fi trebuit să aibă loc 
carnavalul „Fantasy Fest”. Timp de 10 
zile natura umană decăzută urma să se 
manifeste în cea mai urîtă goliciune-pa-
rada nudiştilor, alegerile” reginei dro-
gurilor” şi alte nelegiuiri care au fost 
măturate de uraganul Wilma. 

În Biblie întîlnim deseori prevestiri 
ale judecăţilor lui Dumnezeu asupra 
unui popor sau altul. Aşa de pildă au 
fost pedepsite străvechile oraşe Sodoma 
şi Gomora, oraşe în care locuitorii de la 
mic la mare erau cuprinşi de păcate îm-
potriva firii, unde păcătuiau bărbaţi cu 
bărbaţi şi femei cu femei. Pentru aceste 
păcate cumplite s-a abătut asupra ora-
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şelor mînia lui Dumnezeu şi ele au fost 
şterse de pe faţa pămîntului: ”Atunci 
Domnul a slobozit peste Sodoma şi Go-
mora ploaie de pucioasă şi foc din cer” 
(Facere 19, 24). Adevărurile relatate în 
Biblie au fost adeseori confirmate de 
savanţi. Spre exemplu, în 1959, pe data 
de 3 martie, o expediţie de scafandri a 
descoperit pe fundul Mării Moarte ora-
şele biblice Sodoma şi Gomora dispă-
rute aproximativ în anul 1900 înainte 
de Hristos.

Deci sfărşitul lumii depinde de sta-
rea morală a omenirii. Dacă oamenii se 
vor pocăi, se vor mărturisi, se vor sfinţi, 
atunci Dumnezeu va mai lăsa viaţa pe 
pămînt, dar atunci cînd aproape toţi vor 
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alege răul, va veni sfîrşitul. Dacă în Sodo-
ma şi Gomora s-ar fi găsit măcar zece oa-
meni drepţi, ele nu ar fi fost nimicite. Dar 
în aceste oraşe cu o populaţie de mii de 
locuitori, nu s-au găsit nici zece oameni 
drepţi, de aceea ele au fost nimicite.

O mare importanţă pentru soarta lu-
mii o are rugăciunea şi Sfînta Liturghie 
care se oficiază în Biserica Ortodoxă. 
Lumea există datorită rugăciunii Bise-
ricii Domnului Iisus Hristos –  Biseri-
cii Ortodoxe. Misiunea Bisericii este să 
pregătească sfinţi pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu şi oameni curaţi, plăcuţi 
Domnului. Cînd pămîntul nu va mai fi 
în stare să rodească oameni sfinţi, atunci 
va surveni sfîrşitul lumii.
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Creştini pot fi doar acei care-şi 
văd păcatele şi cer ajutor 

de la Domnul Iisus

Mulţi oameni au auzit de Domnul 
Iisus Hristos şi totuşi nu cred în 

El. De ce se întîmplă aşa? Cînd începe să 
creadă omul în Domnul Iisus?

Sfinţii Părinţi afirmă: credinţa în Ii-
sus Hristos începe atunci cînd omul îşi 
vede păcatele sale.Văzînd în ce prăpas-
tie spirituală se află, omul se îngrozeşte 
şi îşi dă seama că are nevoie de un Mîn-
tuitor (Salvator), Care îl va izbăvi din 
ghearele diavolului. Omul, văzîndu-şi 
păcatele nenumărate,  se smereşte, iar 
smerenia este cheia prin care intrăm în 
Rai. Mîndria l-a scos pe om din Rai, iar 
smerenia îl ridică la cer. Însuşi Domnul 
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nostru Iisus Hristos a afirmat că a venit 
pe pămînt ca să-i izbăvească pe cei păcă-
toşi, zicînd: ”Nu cei sănătoşi au nevoie 
de doctor, ci cei bolnavi”. Sfîntul Igna-
tie Briancianinov, spune: ”Cel care nu-
şi vede păcatele, căderea sa, moartea sa 
spirituală, nu poate fi creştin. Smerenia 
şi Pocăinţa sunt unicele căi prin care se 
poate ajunge la Hristos. Pe cei cuprinşi 
de mîndrie şi îngîmfare, pe acei care au 
o părere exagerată despre sine şi consi-
deră că sunt fără de păcate şi nu au ne-
voie de pocăinţă – pe aceştia îi respinge 
Domnul Iisus. Ei nu pot fi creştini deoa-
rece nu acceptă ajutorul Mîntuitorului.

Sfîntul Ignatie Briancianinov

Cînd omenirea se va lepăda de Hris-
tos va veni sfîrşitul lumii
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Trei pedepse sunt rînduite de drepta-
tea Dumnezeiască pentru întreaga ome-
nire. Două dintre ele au fost deja, iar 
încă una trebuie să se îndeplinească. 

Prima pedeapsă a fost moartea veş-
nică în care a fost supusă întreaga ome-
nire din cauza încălcării poruncii dum-
nezeieşti de către primii oameni Adam 
şi Eva.

A doua pedeapsă a fost potopul uni-
versal de pe timpul lui Noe. El a fost 
trimis de Dumnezeu deoarece întreaga 
omenire trăia după plăcerile trupului 
iar de viaţa spirituală a uitat, oamenii 
vieţuiau în păcate asemănăndu-se cu 
dobitoacele, lăsînd  cele cereşti şi îngri-
jindu-se doar de cele materiale.

Ultima pedeapsă va fi sfîrşitul lumii 
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care va surveni din cauza că întreaga 
omenire se va lepăda de Hristos şi de 
Evanghelia Sa. Oamenii se vor închina 
lui antihrist şi vor comunica cu demonii.

Pe parcursul întregii istorii a Bisericii 
Ortodoxe vedem că paralel activează şi 
taina fărădelegii care se opune Bisericii 
şi se străduie să cucerească cît mai mulţi 
oameni, să-i depărteze de la mîntuirea pe 
care a adus-o lumii Fiul lui Dumnezeu, 
Iisus Hristos. Cu toate că vinovatul este 
diavolul, totuşi el lucrează prin oameni, 
prin”fiii neascultării” care seamănă răul 
pe pămînt. Taina fărădelegii creşte cu 
atît cu cît creştinii nu-i stau împotrivă şi 
va atinge apogeul în ultima epocă, cînd 
va veni în lume antihrist. Sfinţii Părinţi 
consideră că venirea lui antihrist va fi 
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atunci cînd omenirea se va lepăda de 
Dumnezeu şi de Fiul Său Iisus Hristos 
– apostasia, care este ultima etapă de de 
dezvoltare a tainei fărădelegii.

În Sfînta Scriptură se menţionează 
trei forme de apostazie:

1. Lepădarea de Domnul şi Mîntuito-
rul Iisus Hristos, lepădarea de învăţătu-
ra Evangheliei şi de morala creştină.

2. Lepădarea de monarhie, de pute-
rea întemeiată de Dumnezeu pentru 
conducerea popoarelor de către împă-
raţii creştini.

3. Lepădarea de Biserica Ortodoxă – 
Adevărata Biserică a lui Dumnezeu.

Cînd în lume vor fi aceste trei forme 
de apostazie, atunci venirea lui antihrist 
va fi inevitabilă.
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Sfinţii Părinţi descriu decăderea mo-
rală care va domni în acele timpuri:

1. Desfrîul. Deoarece se va stîrpi 
ruşinea faţă de păcate, oamenii se 
vor îneca în fărădelegi şi va fi des-
frînare cum n-a mai fost pe pămînt. 
Virtuţiile:castitatea, înfrînarea, nevi-
novăţia, fecioria – vor dispărea şi va 
domni peste tot desfrîul sub toate for-
mele lui. Se vor strădui să răzvrăteas-
că la aceste păcate chiar şi pe copii.

2. Ura. Iubirea dintre oameni va dis-
părea. Relaţiile dintre oameni vor fi pli-
ne de ură, duşmănie, făţărnicie, nedrep-
tate şi laşitate. Chiar şi în familii va fi la 
fel. Soţii nu se vor mai suporta unul pe 
altul, vor divorţa:”Şi va da frate pe frate 
la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor 
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răzvrăti împotriva părinţilor şi-i vor uci-
de” (Marcu 13, 12).

3. Progresul tehnico-ştiinţific. Sfîntul 
Ignatie Briancianinov menţoinează că 
unul dintre semnele ce premerg sfîrşi-
tului lumii va fi „dezvoltarea materială 
nemaipomenită, oamenii îl vor uita pe 
Dumnezeu, vor da uitării cerul şi viaţa 
veşnică, toată atenţia lor va fi orientată 
asupra bunătăţilor materiale de parcă ar 
fi nemuritori, toată grija lor va fi în dob-
îndirea celor materiale şi pieritoare, dar 
de suflet nici nu-şi vor mai aduce aminte.

Atunci oamenii nu vor mai avea re-
muşcări de conştiinţă iar Evanghelia va 
fi dată uitării. Antihrist va fi plodul, ro-
dul, care se va naşte din omenirea păcă-
toasă şi lepădată de sfinţenie.
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Pocăinţa
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Ce este Pocăinţa şi de ce avem 
nevoie de ea?

Sfinţii Părinţi numesc Pocăinţa „al 
doilea Botez”. Prin ea sufletul se 

curăţeşte de păcatele pe care le-a făcut 
şi recapătă sfinţenia. Pocăinţa este lupta 
cu păcatul. 

Pocăinţa este scara care ne urcă la cer, 
de acolo de unde am căzut.

Ce este Pocăinţa? Să nu mai săvîrşim 
în nici un chip păcatele pentru care ne 
pocăim sau pentru care conştiinţa noas-
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tră are remuşcări. Numai atunci este de 
crezut că ne-a fost ştearsă tina viciilor, 
cînd au fost alungate din  inima noastră 
toate patimile şi dorinţele vinovate.

 „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împără-
ţia Cerurilor! (Matei 3, 2). Nu este înt-
împlător că primul cuvînt al  Sfîntului 
Ioan Botezătorul adresat mulţimii a fost 
„Pocăiţi-vă”. La fel şi Mîntuitorul şi-a 
început activitatea Sa prin îndemnul: 
”Pocăiţi-vă”. Duhul Sfînt este ”Împără-
ţia Cerurilor” în inima noastră. Harul 
este motorul vieţii duhovniceşti, smerenia 
este cheia, iar pocăinţa este uşa prin care 
intrăm în Împărăţia Cerurilor.

Sunt diferite momente şi dimensiuni 
ale pocăinţei:

1. Primul moment este cercetarea sine-
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lui. Se cuvine să înţelegem că păcatul se 
află înlăuntrul nostru.

2. Al doilea moment este remuşcarea. 
Nu trebuie numai să ne vedem păcatele 
ci şi să le deplîngem. Să ne întristăm şi 
să nu ne mai întoarcem din nou la ele.  
Îndoielnică este iertarea păcatelor celui 
care gîndeşte că prin lacrimi puţine, fără 
osteneli şi nevoinţe, specifice adevăra-
tei pocăinţe, îşi poate spăla fărădelegile 
sale multe şi se poate izbăvi de chinurile 
veşnice care îl aşteaptă.  

3. Al treilea moment este metanoia, 
în traducere din greacă, literal, aceas-
ta înseamnă ”schimbarea minţii” (me-
ta-schimbare, nous-minte). Se schimbă 
mintea, gîndurile atunci cînd urîm pă-
catul şi nici nu dorim să ne mai amintim 
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de el. Mintea se schimbăm atunci cînd 
în locul păcatelor alegem virtuţiile. De 
exemplu: cel care era mînios va lepăda 
mînia şi va deveni blînd şi răbdător; cel 
care era desfrînat, va lepăda desfrînarea 
şi va duce un mod de viaţă curată şi ne-
vinovată; cel care era beţiv, va lepăda 
băutura ş. a.m.d

4. Al patrulea moment este: iertarea, 
pe care o primim de la Dumnezeu prin 
rugăciunea rostită de preot după ce am 
mărturisit păcatele. Păcatele noastre, 
chiar şi cele mai apăsătoare sunt înain-
tea lui Dumnezeu asemenea unei păcă-
turi de apă în marea iubirii şi milostivirii 
dumnezeieşti. Pe Dumnezeu îl intere-
sează mai puţin cine am fost noi cîndva 
decît cea ce am putea deveni.
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Pocăinţa- arta creării din nou a 
omului

Sfinţii Părinţi numesc pocăinţa şti-
inţa ştiinţelor şi arta artelor. Ce 

este arta? Este creativitate. În pocăin-
ţă omul se crează prin voinţă, se naşte 
pentru veşnicie. În voinţa de a se lepăda 
de păcate, omul îşi devine părinte, îşi 
devine tată lui însuşi prin harul dumne-
zeiesc, deoarece harul are puterea de a 
naşte. Astfel omul se naşte pentru a trăi 
cu Dumnezeu şi în Dumnezeu.(Ierom. 
Rafail Noica, Cultura Duhului, editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, pag. 63).

***
Cînd sufletul omului nu se mişcă spre 

asemănarea cu Dumnezeu, adică spre 
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îndumnezeire, nu are înlăuntrul său lu-
crarea Duhului Sfînt, atunci el este mort.

***
Pocăinţa este întoarcere de la moarte 

la viaţă.
În Sfînta Scriptură Dumnezeu se nu-

meşte „Tată al milostivirii” ( II. Cor. 13), 
pentru că pururea se milostiveşte faţă 
de cei păcătoşi, care se întorc din toată 
inima către El prin adevărata pocăinţă. 

***
Din experienţa Sfinţilor învăţăm că 

pocăinţa este întoarcerea omului de la 
lucrurile contrare lui Dumnezeu şi con-
trare firii umane la lucrurile plăcute lui 
Dumnezeu şi conforme cu firea umană 
aşa cum a creat-o Dumnezeu. Astfel, 
pocăinţa este întoarcerea de la nepăsa-
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re şi nesimţire duhovnicească la trezvie 
(priveghere) şi simţire sfîntă. 

***
Pocăinţa este întoarcerea de la stare 

de boală pricinuită sufletului la stare de 
sănătate a sufletului, prin dobîndirea 
virtuţiilor. 

***
Pocăinţa este întoarcerea de la înstră-

inarea de Dumnezeu la prietenia cu 
Dumnezeu şi cu sfinţii Lui. 

***
Pocăinţa este schimbarea inimii împie-

trite a omului egoist şi rău în inimă milos-
tivă şi iertătoare, pentru că a simţit milos-
tivirea nesfîrşită a lui Dumnezeu pentru 
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om. Fără de pocăinţă nimeni nu va putea 
intra în Împărăţia lui Dumnezeu. 

***
„Uşile pocăinţei” sînt uşile cerului 

deschise în inimi. 
De aceea şcoala pocăinţei este în tra-

diţia ortodoxă un laborator al învierii 
sufletului şi lupta duhovnicească pen-
tru bucuria sfîntă a mîntuirii pe care o 
dăruieşte Sfîntul Duh celor ce se întorc 
către Dumnezeu.
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Mila Domnului este imensă

Cu toate că sîntem mari păcătoşi, 
mila Domnului e asemeni unui 

ocean imens. Dacă în lume ar rămîne 
doar un singur păcătos nepocăit, Mîn-
tuitorul Iisus ar fi gata din nou Să Se 
pogoare pe pămînt, să-l găsească şi să 
pătimească pentru el. Atît de mare dra-
goste are Dumnezeu pentru făptura Sa! 
Păcatele noastre sînt un pumn de nisip 
aruncat în oceanul milei lui Dumnezeu; 
dacă ne vom pocăi ele toate vor fi spăla-
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te pentru că aceasta este însuşirea dra-
gostei dumnezeieşti.

***
 Domnul nu ţine minte păcatele pen-

tru care ne-am pocăit. Nu trebuie să pă-
cătuim, dar dacă din mîndrie am căzut 
în păcat, trebuie îndată să alergăm la iz-
vorul pocăinţei. Doar în Taina Pocăinţei 
poate fi curăţit şi vindecat sufletul. 

***
Pocăinţa e un dar mare dat de Dum-

nezeu omului, ea îşi întinde mîna, ne 
scoate din bezna păcatelor, viciilor şi pa-
timilor şi ne duce la uşile Raiului, ea ne 
întoarce harul pierdut al Botezului. 

***
Sfîntul Simeon Noul Teolog ne sfătu-
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ie: ”În fiecare seară fă judecată asupra 
ta cum ţi-ai petrecut ziua: nu ai osîndit 
pe cineva? Nu l-ai ofensat pe cineva cu 
cuvîntul? Nu ai ispitit pe cineva? N-ai 
privit pătimaş la vreo faţă oarecare?

În sufletul nostru păcatul este ca un 
şarpe de sub piatră. Ridică piatra şi şar-
pele se va duce. Descoperă-ţi păcatul şi 
sufletul se va curăţa de el. Cînd Îi des-
coperim Domnului rănile noastre sufle-
teşti, El Îi interzice diavolului să ne ispi-
tească. Ne facem păcătoşi, spune Sfîntul 
Isaac Sirul, nu numai atunci cînd săvîr-
şim  păcatul, ci şi atunci cînd nu-l urîm 
şi nu ne pocăim de el; În Ziua Înfricoşă-
toarei Judecăţi Domnul nu ne va judeca 
pentru păcatele propriu- zise, ci pentru 
faptul că nu ne-am pocăit de ele. 
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***
Sfîntul Marcu Ascetul, zice: ”Lucrul 

pocăinţei se ţese din trei fapte bune: din 
a-ţi veghea gîdurile, a te ruga neînce-
tat şi a suferi scîrbele ce vin asupra ta”. 
Sfîntul Ioan Scăraru zice, „Semnul pocă-
inţei celei adevărate este a ne socoti pe 
noi vrednici de toate necazurile care ni 
se întîmplă nouă şi încă de mai multe”.

Oricîte păcate am face nu trebuie să 
deznădăjduim, zicînd că Dumnezeu nu 
ne va ierta.”Deznădejdea omului este 
bucuria dracilor, spune cuviosul Varsa-
nufie cel Mare. Nu trebuie să deznădăj-
duim ci să ţinem minte că Tatăl nostru 
Ceresc are o aşa dragoste pentru noi, 
cum n-a avut nici o mamă din istoria 
omenirii pentru copilul ei.
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***
Cînd pocăinţa e profundă, perioada 

de pocăinţă se scurtează, iar cînd pocă-
inţa este formală, poate dura timp înde-
lungat.

***
Toate poruncile Sale, Hristos, ni le-a 

dăruit ca să putem lupta cu păcatul. 
Deci numai în ele trebuie să trăiască şi 
să lucreze cel ce voieşte să dobînească 
viaţa veşnică. Iar faţă de celalte să fie ne-
lucrător ca un mort.

Pocăinţa nu are sfîrşit, nu are hotar 
pînă în clipa morţii.

***
Pocăinţa este singura noastră salvare! 

Nici cultura, nici inteligenţa, nici noble-
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ţea, nici frumuseţea nu-l reînoieşte pe 
om, ci numai pocăinţa adevărată, ruşi-
nea şi regretul pentru tot păcatul săvîr-
şit. Omul nu poate ajunge la adevărata 
pocăinţă, dacă nu este conştient că se 
află în prăpastie, la o depărtare imensă 
de Domnul şi Mîntuitorul.

***
Pe Dumnezeu nu-L supără atît păca-

tele făcute de noi cît nedorinţa noastră 
de a ne schimba. 

Nu există păcat neiertat afară de pă-
catul nepocăit.
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Istorioare duhovniceşti despre pocăinţă

Să ne pocăim din toată inima

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen, 
zicînd: „Am săvîrşit un mare pă-

cat şi vreau să mă pocăiesc trei ani”. 
Bătrînul a zis: „E mult”. Fratele i-a zis 
iarăşi:”Îmi va fi deajuns un an?” Bătrînul 
i-a spus:”E mult”. Cei care erau de faţă 
au întrebat:”Dar dacă se va pocăi 40 de 
zile?”. „E mult”, a zis din nou Avva. Şi 
apoi a adăugat:”Eu zic că dacă un om se 
pocăieşte din toată inima, şi făgăduieşte 
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să nu mai săvîrşască acel păcat, Dumne-
zeu îl primeşte chiar în trei zile”.

Să ne pocăim de fiecare dată

Un frate l-a întrebat pe Avva Sisoie: 
”Părinte, am căzut în păcat! Ce să 

fac?” Stareţul i-a răspuns”Ridică-te”. 
Fratele i-a zis:” Eu m-am ridicat şi iar am 
căzut în păcat!” Sfîntul i-a spus:”Scoală-
te din nou”. Fratele i-a replicat:”De cîte 
ori să cad şi să mă ridic?”Bătrînul i-a 
răspuns: ”Pînă la sfîrşitul vieţii tale”. 

Cuvioasa Maria Egipteanca – model 
de pocăinţă

Cuvioasa Maria Egipteanca era din 
Egipt. Încă de la vîrsta de 12 ani 

a părăsit casa părintească şi a mers în 
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Alexandria. Era tînără şi frumoasă şi a 
căzut într-o desfrînare fără de saţ, încît 
s-a făcut ademenitoare multor suflete 
de bărbaţi tineri şi bătrîni, cu desfătările 
pierzătoarei desfrînări.  Petrecînd  17 ani 
în păcate, Dumnezeu i-a întins o mînă 
de ajutor făcînd-o îndreptar de întoarce-
re la pocăinţă, de nevoinţă mai presus 
de fire şi de neasemuită sfinţenie. Ea do-
rind să se închine lemnului Sfintei Cru-
ci, a mers la Ierusalim, vînzîndu-şi tru-
pul corăbierilor, drept plată de călătorie. 
Dar, încercînd să se apropie de lemnul 
Sfintei Cruci, s-a întîlnit cu o putere ne-
văzută, şi care o respingea afară şi nu 
o lăsa să intre în biserică. Şi, făcîndu-şi 
de mai multe ori încercare şi neizbutind 
şi-a dat seama de păcătoşenia sa. Şi aşa a 
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început plînsul şi pocăinţa Mariei. Deci, 
luînd ca martor pe Preacurata, că de o 
va lăsa să între în biserică să se închine 
Crucii Mîntuitorului, ea a făgăduit că îşi 
va schimba viaţa. Maica Domnului i-a 
auzit rugăciunea şi i-a permis să intre 
în biserică şi să se Închine Sfintei Cruci. 
După aceasta Maria Egipteanca, avînd 
trei pîini uscate drept merinde, a trecut 
Iordanul şi a mers în adîncul pustiei. Ne-
voinţele  ei au fost foarte multe şi grele, 
lacrimile neîncetate, postul, rugăciunea, 
goliciunea trupului în frig şi în arşiţă şi 
aşa a trăit 47 de ani în aspră nevoinţă în 
încercări aflîndu-şi mîntuirea. Pentru toţi 
Maria Egipteanca a devenit un exemplu 
de pocăinţă şi de salvare a sufletului. 
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Să mărturisim păcatele pe care 
le-am săvîrşit

O creştină a hotărît să se spovedeas-
că, dar nu ştia cum să o facă. A 

cerut sfat de la o altă femeie, şi acesta 
a învăţat-o: „Spune aşa: De toate sînt 
vinovată! – şi gata”, „A, dar asta-i foar-
te uşor! Şi-a spus creştina cea dintîi şi, 
îmbărbătată sa dus înaintea slujitorului 
lui Dumnezeu. Atunci cînd preotul a 
întrebat-o de păcate, i-a răspuns liniş-
tită: „Părinte, sunt vinovată de toate!” 
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şi a crezut că şi-a încheiat spovedania. 
„Ai furat şi cai? o întreabă atunci pre-
otul, în chip neaşteptat. „Cum să fur 
un cal?” se miră ea. „Nici prin gînd nu 
mi-a trecut să săvîrşesc aşa lucru!” „A, 
prin urmare nu eşti vinovată de toate!” 
I-a răspuns cu înţelepciune preotul. 

„Sînt oameni care fură cai, iar tu, după 
cum se vede, n-ai săvîrşit acest păcat. 
Atunci, hai să vedem în parte, cu ce ai 
păcătuit?” Şi astfel a adus-o la adevărată 
credinţă şi adevărată spovedanie.

Niciodată nu e tîrziu să ne pocăim

Spunea un oarecare părinte, zicînd 
că în Tesalonic, era o mănăstire de 

fecioare. Iar una dintre acestea, din lu-
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crarea vrăjmaşului a vrut să plece din 
mănăstire. Şi, plecînd, a căzut în des-
frînare, că aşa a înşelat-o vrăjmaşul. Şi, 
după ce a căzut în păcat, a petrecut, un 
timp în desfrînare apoi, iarăşi, aducîn-
du-şi aminte de Dumnezeu, se gîndea 
la pocăinţă. Şi pornindu-se să vină spre 
mănăstirea din care era, dorea din tot 
sufletul, să se pocăiască. Dar, ajungînd 
acolo a căzut înaintea porţii şi a murit. 
Deci, a arătat Dumnezeu, unui episcop 
moartea ei. Şi a văzut episcopul pe 
Sfinţii îngeri venind şi luîndu-i sufletul 
ei, iar pe draci, mergînd în urma lor şi 
certîndu-se cu ei. Şi Sfinţii îngeri le-au 
zis: „Nouă ne-a slujit atîţia ani, al nos-
tru este sufletul. Iar, certîndu-se ei mul-
tă vreme, ziceau dracii: „Şi la mănăstire 
a mers cu lenevire, deci cum ziceţi că sa 
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pocăit?”. Şi au răspuns îngerii şi au zis: 
„Dumnezeu văzîndu-i gîndul ei plecat, 
acum spre pocăinţă, măcar că n-a mai 
avut vreme de pocăinţă şi de mărturi-
sire, din pricina morţii, totuşi i-a primit 
pocăinţa ei”. Şi aşa ruşinîndu-se,dracii 
au fugit. Pentru aceea, cu pază să um-
blăm şi să vieţuim, că nu ştim în care 
ceas ne va lua pe noi moartea care, facă 
Domnul, să ne găsească în pocăinţă şi 
cu păcatele mărturisite.

Tîlharul ce s-a mîntuit prin lacrimi

În zilele împăratului Mauriciu (582-
602), a fost un tîlhar din părţile Tra-

ciei foarte cumplit. Mulţi doreau să-l 
prindă şi nu puteau. Auzind despre el 
împăratul a trimis la el un ostaş cu sfînta 
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cruce, zicîndu-i: ”Nu te teme!” Tîlharul 
văzînd cinstita cruce a crezut cuvintele 
împăratului că nu-l va ucide şi a venit la 
palat, căzînd la picioarele împăratului şi 
spunînd toate relele pe care le-a făcut în 
viaţa sa. Împăratul l-a primit cu bucurie 
şi l-a iertat. Tîlharul a rămas cîteva zile în 
casa de oaspeţi a împăratului, dar după 
puţine zile s-a îmbolnăvit de moarte. În-
tr-o noapte adormind a văzut Înfricoşă-
toarea Judecată. Trezindu-se din somn, 
cu lacrimi a început să se roage firbinte, 
zicînd: ”Nu cer de la Tine Iubitorule de 
oameni, ceva mai mult decît a cerut tîlha-
rul de pe cruce:Pomeneşte-mă, Doamne 
şi pe mine în Împărărţia Ta! Şi precum 
ai primit pe lucrătorii cei din al unspre-
zecelea ceas care nimic nu au lucrat, aşa 
mă primeşte şi pe mine şi curăţeşte-mă 
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cu lacrimile mele. Dă-mi iertare, nece-
rînd ceva mai mult că nu mai este vreme 
şi iată demonii s-au apropiat de mine do-
rind să-mi i-a sufletul. Precum ai primit 
suspinarea cea amară a Apostolului Pe-
tru, primeşte-o şi pe a mea, şterge păca-
tele mele cele nenumărate!”

Şi aşa multă vreme a plîns amar tîl-
harul ştergîndu-şi lacrimile cu batista. 
În această stare de pocăinţă şi rugăciune 
tîlharul şi-a dat sufletul. 

Cîrmuitorul casei de oaspeţi în acest 
timp în somn a văzut următoarea ve-
denie. În moment cînd tîlharul a murit 
au venit mai mulţi demoni să-i i-a sufle-
tul ţinînd în mîini multe zapise(hîrtii) 
pe care erau scrise toate relele pe care 
le-a făcut tîlharul în viaţa sa. Ei au pus 
zapisele pe un taler al balanţei care 
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de greutatea lor s-a tras în jos. Atunci 
au venit doi îngeri luminoşi dorind să 
pună şi ei pe celalt taler ceva din fap-
tele bune ale tîlharului, dar n-au găsit 
nimic.Îngerii s-au întrebat”Ce putem 
să punem, dacă au trecut doar 10 zile 
decînd tîlharul a lăsat uciderile?”. Au 
început îngerii să caute vreu lucru bun 
şi în sfîrşit au găsit pe ochii tîlharului 
doar batista udă de lacrimi. Au luat 
batista şi au pus-o pe taler. Şi, minu-
ne! Talerul cu batista a tras mai mult 
decît toate relele tîlharului. Îngerii au 
zis: ”Cu adevărat a biruit iubirea de 
oameni a lui Dumnezeu şi pocăinţa 
tîlharului!”. Atunci, bucuroşi, îngerii 
au luat sufletul tîlharului şi l-au dus la 
Dumnezeu iar dracii au fugit ruşinoşi.
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Biserica
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Biserica –  unirea creştinilor 
cu Hristos

Putem să ne sfinţim sufletele şi să 
moştenim viaţa veşnică numai 

dacă ne vom uni cu Hristos. Dar locul 
şi modul unirii cu Hristos este Sfînta Bi-
serică. Biserica a fost întemeiată tainic, 
duhovniceşte şi nevăzut, prin Jertfa de 
pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hris-
tos, şi în chip văzut, istoric la Cincize-
cime, cînd Duhul Sfînt a coborît peste 
Apostoli în chip de limbi de foc şi cînd 
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s-a format prima comunitate creştină de 
3000 de suflete. Însuşi Mîntuitorul a zis: 
”Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului 
nu o vor birui” (Matei 16, 18). Biserica 
este „Trupul tainic” al lui Hristos iar El 
este „Capul Bisericii” după cum ne spu-
ne Apostolul Pavel (Efeseni 1, 23).

Ne unim cu Biserica şi devenim mem-
brii Ei prin Taina Sfîntului Botez şi a Mi-
rungerii. Iar prin Taina Sfintei Împărtăşa-
nii ne unim în modul cel mai strîns cu 
Domnul nostru Iisus Hristos.

Pentru exercitarea funcţiilor şi a slu-
jirilor specifice Bisericii, Iisus Hristos a 
ales 12 Apostoli şi 70 de ucenici. La rîn-
dul lor aceştia au împărţit prin hirotonie 
puterea preoţească şi altora: episcopilor, 
preoţilor şi diaconilor.
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Sfînta Taină a Mărturisirii

Păcatele săvîrşite împotriva voii şi 
poruncilor lui Dumnezeu întinea-

ză haina albă a sufletului primită la Botez 
şi-l înstrăinează pe om de Dumnezeu. 
Pentru vindecarea de boala păcatului 
şi pentru curăţarea hainei Botezului de 
murdăria acestuia, Domnul Iisus Hris-
tos a instituit Sfînta Taină a Mărturisi-
rii sau Spovedania. Venind în mijlocul 
Apostolilor după Învierea Sa din morţi, 
Iisus Hristos le-a zis: ”Luaţi Duh Sfînt: 
cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta şi 
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute…Oricîte 
veţi lega pe pămînt vor fi legate şi în cer 
şi oricîte veţi dezlega pe pămînt vor fi 
dezlegate şi în cer” (Ioan 20, 22-23).

Sfinţii Apostoli, şi apoi urmaşii lor, 
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arhiereii şi preoţii  săvîrşesc neîncetat 
această Sfîntă Taină, dezlegînd păcatele 
oamenilor, mărturisite cu umilinţă. 

Sfinţii Părinţi ne spun că Biserica este 
spitalul sufletului, păcatul este boala 
sufletului, mărturisirea-medicamentul, 
iar preotul este asemenea unui medic. 
„Ai greşit? Vino cît mai curînd la Bise-
rică şi-ţi mărturiseşte păcatele. Aici se 
află doctorul, dar nu judecătorul; aici 
nimeni nu se osîndeşte ci primeşte dez-
legare de păcate”, afirmă Sfîntul Ioan 
Gură de Aur.

Omul se mărturiseşte lui Dumnezeu, 
iar preotul este doar „martor”, după 
cum este indicat în rînduiala Spoveda-
niei. Păcatul îl rupe pe om de la Dum-
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nezeu şi de la Biserica Sa. Prin Taina 
Mărtirisirii creştinului i se iartă păca-
tele mărturisite şi se uneşte din nou 
cu Dumnezeu şi cu Sfînta Biserică. De 
aceea în afara Bisericii, chiar dacă omul 
regretă pentru păcatele făcute, totuşi el 
rămîne nedezlegat de păcate, deoarece 
puterea de a dezlega păcatele, Domnul 
Iisus a dat-o Apostolilor şi apoi urma-
şilor acestora: episcopilor şi preoţilor.

Idei esenţiale: În Taina Pocăinţei se îm-
părtăşeşte harul iertării păcatelor săvîrşite 
după Botez, tuturor celor ce se căiesc şi se 
mărturisesc sincer preotului. Prin ea păca-
tele se iartă şi credinciosul este restabilit în 
Har, împăcîndu-se iarăşi cu Dumnezeu.
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Cele opt păcate de moarte 
şi patimile care izvorăsc din ele

1. Lăcomia pîntecelui sau îmbuibarea.
Mîncarea peste măsură, beţia, neres-

pectarea posturilor, mîncarea pe ascuns, 
iubirea de dulciuri, încălcarea oricărei 
înfrînări. Iubirea peste măsură a trupu-
lui, lenea, iubirea de sine, şi nerespecta-
rea devotamentului faţă de Dumnezeu, 
faţă de oameni şi faţă de Biserică.

2. Desfrînarea. 
Înferbîntarea pătimaşă a trupului, 

gînduri desrfînate, privirea imaginilor 
pornografice. Îmbrăcămintea indecentă 
care goleşte trupul şi aprinde spre des-
frînare pe cei care te privesc. Purtarea 
pantalonilor de către femei. 
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 Păcate sodomice şi împotriva firii: 
malahie, onanism.

3. Iubirea de argint (de bani mulţi, de 
avuţie).

Iubirea banilor, averii. Dorinţa de a te 
îmbogăţi. Cugetarea despre cum poţi să 
te îmbogăţeşti. Temerea de bătrîneţe, de 
sărăcie, de boală şi pentru aceasta ago-
nisirea de boţăţii. Zgîrcenia. Necredinţa 
faţă de Dumnezeu. Iubirea de cadouri. 
Luarea obiectelor care nu-ţi aparţin. Ini-
ma împietrită faţă de cei săraci şi neaju-
toraţi. Tîlhăriile. Jafurile.

4. Mînia
Supărarea. Vrajba. Primirea gîndu-

rilor mînioase. Dorinţa de răzbunare. 
Blestemurile. Ridicarea vocii, strigăte-
le. Certurile. Cuvinte rele şi înjositoare, 
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uciderile, loviturile. Ţinerea în minte a 
răului, clevetirea, osîndirea aproapelui.

5. Întristarea
Întristarea, părăsirea nădejdii în Dum-

nezeu, îndoiala în făgăduinţele lui Dum-
nezeu. Nemulţumirea faţă de Dumnezeu 
pentru cele întîmplate, puţina credinţă. 
Nerăbdarea, supărarea pe aproapele, cîr-
tirea, lepădarea crucii vieţii.

6. Deznădejdea. 
Lenevirea faţă de orice faptă bună şi 

îndeosebi către rugăciune. Lepădarea 
rugăciunilor bisericeşti şi cele pe care 
trebuie să le îndeplineşti acasă (pravila 
zilnică de rugăciune). Neatenţie şi gră-
bă în timpul citirii rugăciunilor. Indife-
renţa faţă de cele sfinte. Lenea. Somnul 
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mult. Comportarea fără evlavie şi umi-
linţă faţă de cele sfinte:biserică, prescu-
ră, icoană, evanghelie ş. a. Uitarea păca-
telor şi lipsa de grijă pentru mîntuirea 
sufletului. Nerespectarea şi uitarea po-
runcilor dumnezeieşti. Lipsa fricii de 
Dumnezeu. Împietrirea. Nesimţirea. 
Deznădejdea.

7. Înfumurarea
Căutarea slavei omeneşti. Lăuda de 

sine. Dorinţa şi căutarea cinstei. Iubirea 
hainelor luxoase şi frumoase precum şi 
a altor obiecte:casă, maşină, mobilă. Ru-
şinea de a-ţi mărturisi păcatele. Ascun-
derea păcatelor faţă de părintele duhov-
nicesc. Viclenia. Îndreptăţirea de sine. 
Îndărătnicia. Linguşirea. Făţărnicia. 
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Minciuna. Invidia. Înjosirea aproapelui. 
Comportament şi calităţi satanice.

8. Mîndria
Înjosirea aproapelui. Hula faţă de cele 

sfinte. Necrtedinţa. Neascultarea faţă de 
legea dumnezeiască şi de Biserică. Citi-
rea cărţilor de magie, spiritism, eretice 
şi de alte credinţe(crişnaism, budism, 
islam ş. a. ). Neascultarea faţă de condu-
cători. Lipsa smereniei. Pierderea nevi-
năvăţiei şi a simplităţii. Filosofia falsă. 
Ereziile. Ateism. Moartea sufletului.

virtuţiile care sunt opuse celor opt 
păcate de moarte

1. Înfrînarea. Înfrînarea de la întrebu-
inţarea peste măsură a hranei şi a bău-
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turei, în deosebi de la băuturi spirtoase. 
Respectarea Posturilor Bisericii Ortodo-
xe. Întrebuinţarea bucatelor pregătite 
simplu prin care patimile încep să slă-
bească încet cu încetul, în special patima 
iubirii de sine prin care noi îi acordăm 
trupului atenţie exagerată şi iubire. 

2. Fecioria (Castitatea). Îndepărtarea 
de la toate faptele ce provoacă desfrîul: 
discuţiile pătimaşe, cuvinte pline de în-
ţelesuri uşutarice, păzirea simţurilor, în 
deosebi a văzului, auzului, al pipăirii 
de tot ce poate stîrni patima desfrăului 
(Imagini pornografice, cîntece uşurati-
ce, baruri, discoteci). Respingerea gîn-
durilor desfrînate. Tăcerea. Modestia. 
Slujirea bolnavilor şi a neputincioşilor. 
Ţinerea în mintea a gîndului despre iad 
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şi moarte. Începutul nevinovăţiei şi a 
castităţii este mintea care nu se tulbură 
de la gînduri desfrînate; Desăvîrşita cas-
titate este curăţia inimii care poate  să-L 
vadă pe Dumnezeu.

3. Neagonisirea. Să avem doar cea ce 
ne este strict necesar şi nimic în plus. Ura 
faţă de răsfăţare şi alintare a trupului. 
Iubirea sărăciei evanghelice. Încrederea 
în Pronia Dumnezeiască(purtarea de 
grijă a Domnului). Respectarea porunci-
lor lui Hristos. Inima blîndă şi paşnică.

4. Blîndeţea. Îndepărtarea de la mînie 
şi de la înferbîntarea inimii. Răbdarea. 
Urmarea Domnului Hristos în blîndeţe 
şi răbdare. Liniştea inimii. Tăcerea min-
ţii. Iertarea aproapelui. Bărbăţie şi tărie 
creştină. Nesupărarea. Nerăutatea.
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5. Plînsul fericit. Sesizarea căderii în 
păcat a tuturor oamenilor şi sărăcia pro-
prie a sufletului. Părerea de rău pentru 
relele făcute. Plîngerea. Conştiinţa cu-
rată, umilinţa ce aduce harul şi liniştea. 
Nădejdea în mila Domnului. Mulţumi-
rea lui Dumnezeu în scîrbe şi primirea 
lor ca pedeapsă pentru nenumăratele 
noastre păcate. Răbdarea. Curăţirea 
minţii. Lepădarea patimilor. Dorinţa ru-
găciunii, a retragerii, ascultării, smere-
niei, mărturisii păcatelor.

6. Trezvia. Rîvna către orice faptă 
bună. Îndeplinirea pravilei de rugă-
ciune. Atenţia în rugăciune. Urmărirea 
atentă a fiecărui gînd, dorinţă, simţire 
care ne vin pe parcursul zilei. Neîncre-
derea în puterile proprii, ci încrederea 
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în ajutorul lui Dumnezeu. Rugăciunea 
neîncetată. Cugetarea continuă la cuvin-
tele dumnezeieşti. Evlavia. Neîncetata 
trezvie asupra noastră. Păzirea de mult 
somn şi răsfăţ, de vorbirea în deşert, 
şi de cuvinte ce pot răni pe aproapele. 
Dorinţa pentru priveghere pe parcur-
sul nopţii, de metanii, închinăciuni, care 
aduc sufletului putere. Cugetarea le via-
ţa veşnică, la fericirea veşnică, dorinţa şi 
aşteptarea lor.

7. Smerenia. Frica de Dumnezeu. Fri-
ca ce se naşte în special după o rugăciu-
ne curată, atunci cînd se simte în mod 
deosebit prezenţa şi măreţia lui Dum-
nezeu, şi temerea dispariţiei noastre de 
a ne transforma în pulbere. Adînca cu-
noaştere a nimicniciei noastre. Schimba-
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rea spre bine a atitudinii faţă de aproa-
pele. Observarea smereniei şi virtuţiilor 
aproapelui. Credinţa vie şi sinceră. Fuga 
de lauda omenească şi respingerea ei. 
Neîncetata mustrare a sinelui. Drepta-
tea. Nepătimirea. Umilinţa. Conştienti-
zarea tainei ce se ascunde în Crucea lui 
Hristos. Dorinţa ne a ne răstigni pentru 
lume şi de a ne izbăvi de patimi, rîvna 
către această jertfă. Respingerea şi uita-
rea obiceiurilor şi vorbelor linguşitoare. 
Respingerea înţelepciunii omeneşti care 
este protivnică lui Dumnezeu şi nefolo-
sitoare (Luca 16, 15). Lepădarea îndrep-
tăţirii de sine. Tăcerea în faţa celor care 
ne insultă şi ne supără. Negarea oricărui 
cuget care se împotriveşte cugetării lui 
Hristos. Înţelepciunea smerită, sau cu-
getarea duhovnicească, discernămîntul. 
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Ascultarea conştientă faţă de Biserică.
8. Dragostea. Schimbarea, în timpul 

rugăciunii, a fricii faţă de Dumnezeu 
în dragoste faţă de Dumnezeu. Devota-
mentul faţă de Domnul care se manifes-
tă prin respingerea continuă a oricărui 
cuget păcătos. Rîvna neîncetată, dulce şi 
iubitoare a omului către  Domnul Iisus 
Hristos şi dorinţa de a se închina Sfîntei 
Treimi. Vederea în fiecare om a chipului 
dumnezeiesc. Iubirea faţă de aproapele 
curată, egală, veselă, nepătimitoare care 
este aceeaşi atît faţă de prieteni cît şi faţă 
de duşmani. Înălţarea în timpul rugă-
ciunii a minţii şi a inimii.
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Mărturisirea însoţită de comentarii

Mărturisesc Dumnezeului şi Mîn-
tuitorului Iisus Hristos şi sfinţiei tale, 
părinte, păcatele pe care le-am săvîrşit:

Eu (prenumele) am greşit înaintea lui 
Dumnezeu:cu credinţă slabă(îndoială în 
existenţa Lui). Nu am dragoste nici frică 
cuvenită de Dumnezeu, de aceea nu-mi 
văd păcatele, nici nu m-am străduit să 
cunosc ce este păcatul, n-am îndeplinit 
poruncile dumnezeieşti, nu-mi amin-
tesc de moarte, nu m-am pregătit să stau 
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înaintea Judecăţii Domnului, şi în gene-
ral am fost indiferent (ă) faţă de credin-
ţă, faţă de Dumnezeu şi faţă de soarta 
amară care mă aşteaptă în veşnicie.

Am greşit: cu nemulţumirea înaintea 
lui Dumnezeu pentru toate darurile Lui. 
Cu atribuirea numai mie a succeselor, 
iar nu ajutorului lui Dumnezeu. Mîndru 
(ă) şi plin (ă) de sine, aveam încredere 
în mine şi în oameni mai mult decît în 
Dumnezeu. Nu m-am supus voinţei lui 
Dumnezeu (vreau ca totul să fie aşa pre-
cum zic eu). Cu nerăbdarea scîrbelor şi 
a bolilor(uitînd că ele mi-au fost îngădu-
ite de Dumnezeu pentru păcatele mele 
şi mi-au fost date pentru curăţirea sufle-
tului şi pentru mîntuire.  Cu cîrtirea îm-
potriva sorţii mele, împotriva oamenilor 
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şi împotriva lui Dumnezeu. Cu lipsa de 
curaj, cu mîhnirea, cu tristeţea, cu îm-
pietrirea inimii, cu pierderea nădejdei 
în mîntuire, cu gînduri la sinucidere, cu 
încercarea de a mă sinucide.

Am greşit: am îndreptăţit păcatele 
mele dînd vina pe împrejurări, pe ne-
putinţa trupească, şi pe faptul că nimeni 
în copilărie nu m-a învăţat credinţa în 
Dumnezeu. Fiind necredincios, îi în-
demnam la necredinţă şi pe alţi oameni. 
Prin frecventarea locurilor publice 
ateiste(mauzoleu, diverse întruniri ate-
iste, sălile de concert) şi participarea ac-
tivă la diverse acţiuni ateiste şi distracti-
ve. Cu hula împotriva lui Dumnezeu şi 
faţă de orice altă sfinţenie (cruce, icoane, 
biserici, agheasmă, moaşte). N-am pur-
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tat cruciuliţă la piept. Am purtat încălţă-
minte cu cruciuliţă pe talpă. Am folosit 
în scopuri menajere ziare religioase(cu 
numele lui Dumnezeu pe ele, cu ima-
gini ale bisericii, cu iconiţe). Le-am dat 
animalelor (pisicilor, cîinilor, porcilor) 
nume ale sfinţilor (Vasilică, Marusica 
ş.a). Am ţinut cîine în casă (cîinele este 
considerat animal spurcat şi de aceea 
nu este îngăduit să se afle în casă, de-
oarece sunt icoane, sfinţenie, agheas-
mă, prescură). 

Am greşit: am mers rar la biserică. 
În timpul posturilor şi sărbătorilor pe-
treceam făcînd comerţ, beţii, dormeam 
mult, în distracţii. Am întîrziat la biseri-
că şi am ieşit înainte de vreme. La Sfînta 
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Slujbă am greşit prin: vorbirea în bise-
rică, rîdeam, nu eram atent la cele citite 
şi cîntate. Mergînd prin biserică îmi fă-
ceam loc cu coatele, răspundeam obraz-
nic. În perioada necurăţiei femeieşti am 
îndrăznit să intru în biserică şi să mă 
ating de sfinţenie: iconiţe, prescură (băr-
baţii s-au întinat peste noapte).

Am greşit: rar mă mărturisesc. Să-
vîrşind păcatul nu mă autoacuzam şi 
nu mă căiam imediat, prin aceasta su-
fletul meu a devenit nesimţit şi împie-
trit. Îndrăzneam să mă apropii de Sfînta 
Împărtăşanie fără pregătirea cuvenită 
(necitind canoanele şi rugăciunile îna-
inte de Sfînta Împărtăşanie, ascunzînd 
păcatele la mărturisire, fără post şi fiind 
în vrajbă)…După Sfînta Împărtăşanie 
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nu citeam rugăciunile de mulţumire, 
continuam să mănînc peste măsură, să 
privesc televizorul, să ptrec timpul în 
distracţii şi beţii, să fumez.

Am greşit: din lene nu citesc integral 
rugăciunile de dimineaţă şi de seară(din 
cartea de rugăciuni), le scurtez. Nu în-
totdeauna mă rog înainte de masă, îna-
inde de începerea lucrului şi după. Mă 
rog fără atenţie. Am făcut Semnul Sfin-
tei Cruci greşit, în grabă, fără evlavie. În 
loc să mă rog, să citesc Biblia, Psaltirea 
şi literatură duhovnicească am privit te-
levizorul… Am fost laş, atunci cînd în 
prezenţa mea era hulit numele Domnu-
lui, am tăcut şi n-am făcut observaţie. 
Mi-a fosr ruşine să-mi fac cruce şi să-L 
mărturisesc pe Domnul în prezenţa al-
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tor oameni (acest păcat este unul din fe-
lurile de lepădare de Hristos şi trebuie 
urgent de mărturisit). Am vorbit despre 
Dumnezeu fără evlavie şi fără smerenie.

Am greşit: nu m-am sfătuit cu preo-
tul în problemele cele mai importante 
ale vieţii (astfel săvîrşind greşeli de ne-
îndreptat). Aflîndu-mă sub conducerea 
unui duhovnic, vieţuiam după voia mea 
păcătoasă. Dădeam sfaturi, fără a cu-
noaşte dacă ele sunt plăcute lui Dumne-
zeu. Am greşit cu dragostea părtinitoare 
faţă de oameni. Îi ispiteam cu păcatele 
mele pe cei din jur (prin purtarea mea 
necuviincioasă am făcut ca cei din jur să 
hulească numele Domnului).

Am greşit: N-am respectat posturile şi 
nici zilele de miercuri şi de vineri (după 
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importanţă ele au valoarea Postului Mare, 
ca zile de amintire a patimilor Mîntuitoru-
lui). Am mîncat şi am băut peste măsură, 
am mîncat pe ascuns, iubesc dulciurile. 
Am mîncat sînge de animale (salam din 
sînge). În zile de post, am gătit bucate de 
frupt. Am dat de sufletul morţilor băuturi 
spirtoase: rachiu, coniac).

Am greşit: am acceptat să mă rog în 
comun cu sectanţi, am căzut în schismă-
rascol,(Biserica uniată, secte, catolicism). 
Am crezut în superstiţii:visuri, semne, 
horscop. M-am adresat la vrăjitoare, la 
extrasensori. Am băut şi am mîncat ceea 
ce a fost descîntat de babe şi extrasen-
sori. M-am spurcat cu urinoterapia(am 
băut urină, am făcut comprese cu urină. 
Am ghicit în cărţi, cafea. Am avut frică de 
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vrăjitori mai mult decît de Dumnezeu. 
Am studiat şi am zis că sunt bune religiile 
orientale: budismul, crişnaismul, islamul, 
yoga… ocultiste şi sataniste. Am frecven-
tat adunările sectare, oculte. M-am ocupat 
cu yoga, teosofia cu meditaţia transciden-
tală, cu călirea după metoda lui Ivanov, 
cu luptele marţiale orientale.

Am greşit: cu citirea şi păstrarea lite-
raturii oculte interzise de Biserica Or-
todoxă: cărţi de magie, de chiromanţie 
(ghicire în palmă), horoscopuri, tîlcuire 
a viselor, proorociile lui Nostradamus, 
învăţăturile lui Blavatskaia şi a lui Re-
rih, „Diagnosticul Karmei” de Lazarev, 
i-am îndemnat şi pe alţii să practice 
aceste rătăciri. 

Biserica Ortodoxă ne învaţă că rugă-
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ciunea cu păgînii, cu schismaticii şi ere-
ticii (catolicii, protestanţii, sectanţii, bu-
diştii, islamişti, crişnaiţi) duce la esco-
municarea din Biserică Ortodoxă, după 
cum spune Pravila Apostolească 10, 65. 
Iar închinarea la duhul învăţătorului să-
lii, învăţătura păgân-ocultistă privind 
descoperirea” posibităţilor interioare” 
duce la comunicarea cu duhurile necu-
rate, la îndrăcire.

Biserica Ortodoxă preîntîmpină că în-
văţătura lui Hristos nu are nimic comun 
cu ocultismul şi că operele autorilor 
oculţi sunt ca o capcană pregătită de dia-
vol pentru cei nepricepuţi şi îngîmfaţi. 
Aderînd, prin ocultism, la o comuniune 
ticsită cu demoni, omul se înstrăinează 
de Dumnezeu şi îşi pierde sufletul.
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Am greşit: am fost leneş, nefiind 
demn de nici o faptă bună. Nu i-am vi-
zitat pe cei singuratici, bolnavi, bătrîni, 
pe copiii din orfelinate, pe deţinuţi…
Prin dorinţa odihnei trupeşti, cu alintul 
în pat. Cu mîhnirea că nu mă pot desfă-
ta cu plăcerile lumeşti şi cu luxul acestei 
lumi. Prin pasiunea la jocurile de noroc, 
la reprezentaţii teatrale şi distractive (jo-
curi în cărţi, domino, jocuri la computer, 
televizorul, cinematografele, saloanele 
video, discoteci, baruri, cafenele, restau-
rante, cazinouri). Am făcut abuz de bă-
uturi spirtoase, am rostit prostii, înjură-
turi, blasfemii, am fumat, am consumat 
substanţe narcotice, am fost pasionat de 
muzia de estradă şi de rock.

(Simbolica cărţilor de joc şi ghicit este 
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antihristică şi are menirea să-şi bată joc 
de patimile Mîntuitorului Hristos. La 
indienii americani fumegarea tutunului 
se folosea la ritualul închinării duhuri-
lor demonice. Fumînd tutun, creştinul 
se face trădător al lui Dumnezeu şi în-
chinător la draci).

Am greşit: cu privirea revistelor, fil-
melor erotice şi sadice. Am privit jocuri, 
dansuri necuviincioase care stîrnesc 
desfrînarea. (Amintim că dansul unei 
fete uşuratice a dus la moartea muceni-
cească a Sfîntului Ioan Botezătorului, de 
aceea pentru creştini dansul este o batjo-
cură a memoriei lui). 

Am participat la concursurile frumu-
seţii, top-modele, la mascarade (malan-
ca, capra, halloween). N-am fugit de 



92

ispite şi propuneri păcătoase. M-am în-
dulcit cu amintiri păcătoase şi desfrîna-
te. Am greşit prin căutarea desfrînată cu 
ochii şi cu comportamentul amoral cu 
persoane de alt gen (cu neruşinarea, cu 
sărutările, pipăirea necurată a trupului). 
Cu curvia (relaţii intime pînă la cunu-
nie). Cu perversiuni sexuale (onanism, 
curvie orală şi anală, diverse poziţii). 
Păcatele sodomice (homosexualism, les-
bianism, curvie cu animale, amestecare 
de sînge (concubinaj cu rudele)…Mi-
am vîndut corpul pentru desfrînare, am 
contribuit la acest păcat prin înţelegeri, 
prin arendarea casei sau a apartementu-
lui pentru desfrîu.

Urmînd obiceiurilor desfrînate ale 
acestei lumi şi dorind a plăcea şi a ispiti, 
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mi-am tuns şi colorat părul, m-am ma-
chiat, m-am îmbrăcat indecent (am pur-
tat rochii şi bluze decoltate, fuste scurte, 
cu tăieturi, pantaloni, haine prea strînse 
pe corp, transparente…) În aşa hal, ne-
respectînd sfinţenia, am îndrăznit să in-
tru în Biserica Domnului. M-am scăldat 
şi m-am bronzat în prezenţa persoane-
lor de alt gen.

Am greşit: cu preacurvia (înşelarea 
soţului sau a soţiei). Cu căsătoria fără 
Taina Cununiei. Cu nereţinerea în re-
laţiile intime (în posturi, în duminici şi 
sărbători, în seara spre miecuri sau vi-
neri, în perioada gravidităţii, în zilele 
de necurăţenie femeiască). Am folosit 
mijloace anticoncepţionale. Dorind să 
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trăiesc numai pentru plăceri şi fugind de 
greutăţile vieţii, mi-am ucis copiii (avor-
turi). Am sfătuit şi pe altele să facă avort. 
Am fost cauza certurilor din familie, am 
insultat casnicii. N-am dorit să-mi înde-
plinesc datoriile privitoare la educaţia 
copiilor, n-am îngrijit de gospodărie, mi-
am pierdut timpul în trîndăvie, mi-am 
băut banii, am dus copiii la orfelinat...

(Spirala şi pastilele anticoncepţionale 
omoară fătul conceput în perioada cea 
mai timpurie. Este acelaşi avort numai 
fără intervenţie chirurgicală. Bărbaţii 
care impun femeile să facă avort sau în-
cuviinţează avortul, sunt şi ei ucigaşi de 
copii. Medicii care fac avorturi sunt uci-
gaşi, iar asistenţii-complici).
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Am greşit: neglijind sufletele copii-
lor, pregătindu-i doar pentru viaţa pă-
mîntească (nu i-am învăţat credinţa în 
Dumnezeu, cum să se roage, cum să 
ţină postul, smerenia, ascultarea şi îm-
plinirea poruncilor). I-am pedepsit prea 
aspru, i-am numit cu vorbe jignitoare, 
i-am blestemat. 

Am greşit: N-am ascultat de părinţi, 
de cei vîrstnici. N-am îngrijit de părinţii 
bolnavi şi bătrîni, i-am dus la azilul de 
bătrîni. 

Am greşit: Am fost leneş la învăţătu-
ră. Am neglijat serviciul şi îndatoriile ob-
şteşti. Am folosit talentul şi poziţia socia-
lă nu spre slava lui Dumnezeu, ci pentru 
interesele personale. Am furat din bunu-
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rile statului şi din averea obştească. Am 
primit şi am dat mită. Nu am acordat aju-
tor Bisericii Ortodoxe (am fost indiferent 
faţă de năvălirea sectelor şi a credinţelor 
false, nu am acordat ajutor la reparaţia 
bisericilor ortodoxe, a mănăstirilor).

Am greşit: I-am judecat şi i-am vorbit 
de rău pe cei vii şi răposaţi, iar păcatele 
mele nu le văd; am spus bancuri, am rîs 
fără măsură, în hohote. Am judecat şi 
înjosit pe preoţi şi călugări. Am răspîn-
dit vorbe rele, am depus jurăminte false 
şi mărturii false la judecată.

Am greşit: Am furat, jefuit. Cu lăcomia 
banilor, prin neplătirea impozitelor, zgîr-
cenie la milostenie, cu dorinţa de cîştig. 
Dorind să mă îmboţăţesc am împrumu-
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tat bani cu dobîndă. Am distrus sufletele 
oamenilor prin vînzarea de rachiu, ţigări, 
substanţe narcotice, mijloace anticoncep-
ţionale, ziare şi reviste porno. Am amăgit 
la vînzare, am vîndut marfă stricată.

Am greşit: Am fost invidios, făţarnic, 
am căutat locul de frunte, am înjosit pe 
aproapele, am răs de cerşitori, invalizi. 
Am greşi prin ţinerea de minte a rău-
lui, prin răzbunare, neiertare, prin ură, 
mînie, am încălcat regulile de circulaţie, 
am condus automobilul în stare de ebri-
etate. Nu i-am apărat pe cei slabi, pe fe-
meile şi pe copiii expuşi pericolului. Am 
fost crud faţă de animale. 

Am greşit prin mărturisirea rece, pă-
cătuiesc cu bunăştiinţă, fără mustrare 
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de conştiinţă, n-am hotărîre să-mi lepăd 
păcatele.

Pentru toate aceste păcate mă căiesc şi 
îmi pare rău că L-am supărat pe Dum-
nezeu şi din toată inima mă voi strădui 
cu ajutorul lui Dumnezeu să nu le mai 
repet şi să mă corectez. Te rog, sfinţite 
părinte, să mă dezlegaţi, să mă iertaţi şi 
să vă rugaţi pentru mine păcătosul, iar 
în ceasul cel straşnic al Judecăţii să-mi 
fiţi martor înaintea lui Dumnezeu pen-
tru păcatele pe care le-am mărturisit.

Sfîrşit şi Domnului slavă!
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