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Biserica lui Hristos are [apte Sfinte
Taine, prin care harul Duhului Sfânt se
revars\ în lume, ca [apte izvoare d\t\toare de via]\, ca [apte f\clii aprinse.
Tainele Bisericii Ortodoxe ne ofer\ tot
ce este mai sfânt, tot ce este strict necesar
mântuirii noastre.
Începând cu Taina Sfântului Botez,
apoi cu Taina Ungerii sau Mirungerii
cu Sfântul [i Marele Mir, Taina Poc\in]ei sau Taina Spovedaniei, apoi Taina
Sfintei Împ\rt\[anii, aceste prime patru
Taine sau izvoare ale tainei Duhului
Sfânt prin care se înnoie[te Dumnezeu
în noi [i ne apropiem de Dumnezeu [i
ne împ\c\m cu El, cu con[tiin]a noastr\
[i cu to]i oamenii buni sau mai pu]in
buni, sunt obligatorii tuturor cre[tinilor,
boteza]i în numele Preasfintei Treimi [i
care doresc s\ dobândeasc\ cerul, împ\r\]ia cea de dincolo, pe care o sim]im
înc\ de aici, pe care o purt\m ca pe o
mare speran]\ în inimile noastre [i pentru
care ne trudim, ne ostenim, ne smerim,
mai r\bd\m, mai plângem uneori [i
n\d\jduim.
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Sfânta Tain\ a Spovedaniei este numit\ Taina Reîmp\c\rii, pentru c\, prin
ea, mai întâi, dup\ ce ne m\rturisim toate
p\catele, alung\m din noi pe diavol.
Sfin]ii P\rin]i spun c\ toate p\catele
sunt demoni [i, când cazi în p\cat [i te
st\pâne[te [i devine patim\, efectiv intr\
demonul în tine, într-un anumit fel, [i te
chinuie. Când te chinuie o fapt\, ca be]ia,
desfrâul, mândria, r\zbunarea, nu ea în
sine te chinuie, c\ patima nu are nici
trup, nici suflet, ci demonul care o
aprinde, care te îmbolde[te s\ o faci. De
aceea spune Sf. Efrem Sirul c\ la sfâr[itul vie]ii faptele bune se transform\ în
îngeri [i faptele rele în diavoli. Îngerul
bun îl înso]e[te pe om de-a dreapta [i
faptele rele de-a stânga, pân\ la tronul
judec\]ii lui Hristos.
Ideal ar fi ca noi s\ nu facem p\catul
[i s\ nu ajungem s\ ne posede patima
[i, respectiv, diavolul. S\ fim liberi, elibera]i de aceste patimi. Dar omul este
supus p\catelor, alunec\ repede [i se ridic\ foarte greu.
Pân\ la Domnul Hristos nu era mântuire [i drep]ii Vechiului Testament [i
proorocii, cu sufletul, dup\ moarte, au
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mers în iad [i-au ob]inut eliberarea prin
Învierea Domnului. A[a încât, de[i erau
drep]i ai Vechiului Testament, ei nu beneficiau de harul iert\rii, nici al mântuirii, c\ci nu era Spovedanie, c\ci nu lucra
harul, efectiv [i din plin, de la Învierea
Domnului.
Auzind pe proorocul David, plângând
[i rugându-se: „Inim\ curat\ zide[te întru
mine, Dumnezeule, [i duh drept înnoie[te
întru cele dinl\untru ale mele” sau „Nu
m\ lep\da pe mine de la fa]a ta, Doamne,
[i Duhul T\u cel Sfânt nu-l lua de la
mine”, trebuie s\ [tim c\ ei aveau duh
sfânt, dar nu era duhul mântuirii. Erau
înc\ sub robia p\catului, nu se întrupase R\scump\r\torul, nu venise înc\
plinirea vremii. Auzim îns\ [i-n Vechiul
Testament cuvinte despre m\rturisirea
p\catelor. Îns\ nu era Taina Spovedaniei,
ci doar un oftat, un suspin din inim\.
De aceea [i David proorocul, când a gre[it,
a spovedit p\catul, într-un anumit fel,
m\rturisindu-l proorocului Natan, care i-a
transmis canonul dat de Dumnezeu pentru
p\catul s\vâr[it, pentru acea f\r\delege
în urma c\reia el a scris Psalmul 50, care
ne r\mâne nou\ ca una dintre cele mai
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scumpe perle pe care ni le-a transmis
Vechiul Testament. În alt psalm spune:
„M\rturisi]i-v\ Domnului, c\ este bun
[i-n veac este mila Lui!” Aici trebuie s\
preciz\m c\ [i sfin]ii [i îngerii din cer se
m\rturisesc Preasfintei Treimi. Dar alta-i
m\rturisirea sfin]ilor din cer, alta-i m\rturisirea îngerilor lui Dumnezeu - aici
trebuie s\ în]elegem m\rturisirea prin slavoslovie c\tre Preasfinta Treime.
Întotdeauna citim [i în]elegem de la
Sfin]ii P\rin]i c\ ei î[i m\rturisesc fidelitatea fa]\ de Dumnezeul slavei [i cad
la p\mânt [i Îl sl\vesc pe Dumnezeu cel
în Treime l\udat. {i ei, deci, se m\rturisesc, dar la ei nu este m\rturisire de poc\in]\, ci de slav\, de doxologie, de pream\rire [i este cu totul altceva. {i cei din
Vechiul Testament suspin\: „Din adânc
am suspinat, Doamne! Doamne, auzi
glasul meu!”. Dar când vine Hristos în
lume, Î[i d\ via]a pentru noi [i învie [i
Se înal]\ la ceruri.
Mântuitorul ne las\ Taina Spovedaniei, singura Sfânt\ Tain\ pe care a
instituit-o dup\ Înviere. C\ci, intrând în
acel foi[or, unde erau ascun[i ucenicii
de frica iudeilor, le-a zis: „Pace vou\!”,
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