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INTRODUCERE 

 

Păcatul reprezintă una din realităţile indiscutabile ce caracterizează natura umană, de la începutu-

rile existenţei sale şi până în zilele noastre, manifestată, în funcţie de timpuri şi persoane, într-o formă 

mai accentuată sau mai redusă. 

Această rană profundă, atât pentru om cât şi pentru dumnezeire, afectează şi omul epocii contem-

porane, care nu se putea abstrage de la această realitate, precum și societatea în care trăiește. 

Însă, încă de la imediata apariţie în lume a păcatului, Creatorul a toate nu a voit să lase lumea în 

pierzare, promiţând un Răscumpărător, oferind, astfel, o cale de reconciliere între om şi Dumnezeu. 

Reflecţia asupra păcatului şi a reconcilierii a cunoscut diferite momente de-a lungul istoriei, atin-

gând apogeul în ultimele veacuri, din punct de vedere al aspectului teologic. 

Ne propunem, în această lucrare, să studiem gândirea unei personalităţi marcante din epoca con-

temporană asupra păcatului şi a reconcilierii, şi anume, sfântul Ioan Paul al II-lea, personalitate care 

se bucură şi astăzi de aprecieri la scală internaţională şi multiculturală, dar şi punct de referinţă al 

reflecţiei teologice catolice din ultimele secole. 

Lucrarea este împărţită în trei capitole, din care primele două sunt centrate pe realitatea păcatului 

și influența sa asupra societății, în timp ce al treilea se axează pe tema împăcării cu Dumnezeu, prin 

sacramentul Reconcilierii, şi pe modalităţile de perseverare în starea harului, în vederea vindecării 

societății. 

În primul capitol, intitulat „Reflecţia asupra păcatului din perspectiva îndemnului apostolic Re-

conciliatio et paenitentia”, ne propunem să dobândim câteva informaţii asupra consecinţelor imediate 

ale păcatului, manifestate în auto-suficienţa omului şi îndepărtarea de Dumnezeu - ilustrate prin câ-

teva imagini biblice reprezentative din cartea Genezei - precum şi transmiterea concupiscenţei din 

generaţie în generaţie. 

În cel de-al doilea punct al acestui capitol ne propunem că aflăm câteva informaţii asupra naturii 

păcatului, identificând ca forme principale păcatul personal şi social, în funcţie de cei afectaţi de 

această rană, şi păcatul venial şi de moarte, în funcţie de gravitatea rănii produse. În completarea 

acestei împărţiri fundamentale vom încerca să aflăm şi câteva noţiuni fundamentale cu privire la pro-

blema structurilor de păcat, ca formă de solidaritate a înfăptuirii răului. 

În cea de-a treia parte a acestui capitol ne vom îndrepta atenţia asupra valorii simţului păcatului, 

despre care sfântul Ioan Paul al II-lea consideră că a pierdut teren în conştiinţa oamenilor. În acest 

sens, ne propunem să identificăm cauzele unei astfel de situaţii, care are repercusiuni grave asupra 

valorii vieţii umane, mai ales cea încă nenăscută. Pe lângă identificarea acestor cauze ale eclipsei 



8 

 

morale, vom încerca să întrevedem şi posibilităţile de îndreptare a acestei situaţii dificile pentru omul 

contemporan, prin regăsirea valorii vieţii morale, mai ales în formarea generaţiilor tinere. 

Ultima parte a acestui capitol reprezintă câteva pagini de exegeză biblică a câtorva pasaje semni-

ficative în reflecţia asupra păcatului, multe dintre ele fiind tratate deja în corpul aceluiaşi capitol, 

având intenţia de a-i oferi cititorului posibilitatea de a compara abordarea din puncte de vedere diferite 

a acestor pasaje biblice. 

În cel de-al doilea capitol al acestei lucrări, intitulat „O societate rănită de păcat”, ne propunem să 

analizăm conceptele pe care autorul a cărui gândire intenţionăm să o studiem le foloseşte în enciclica 

Evangelium vitae. Vom încerca să vedem raportarea lumii la cultura morţii spre deosebire de cea a 

vieţii, exprimată prin practicarea avortului, a eutanasiei dar şi prin luptele armate. De asemenea, dată 

fiind această situaţie, vom încerca să analizăm propunerile autorului nostru pentru a găsi calea care 

duce de la această cultură a morţii la cultura vieţii. 

În cea de-a doua parte a acestui capitol ne propunem să aprofundăm conceptul structurilor de păcat, 

analizând această solidaritate în săvârşirea răului din perspectiva avortului, a eutanasiei, a nedreptăţii 

sociale cât şi din cea a luptelor armate. În mod complementar analizei noastre, vom încerca să iden-

tificăm liniile de urmat pe care autorul nostru le trasează pentru soluţionarea unor astfel de probleme, 

care afectează societatea întreagă. 

În ultima parte a acestui capitol vom face o incursiune în diferitele forme de libertate şi caracteris-

ticile lor principale, pentru ca, identificând forma de libertate despre care tratează autorul nostru, să 

înţelegem cauzele interpretării greşite a libertăţii, precum şi modalităţile de a remedia această situaţie. 

Ultimul capitol al acestei lucrări, intitulat „Convertirea – drumul către o societate vindecată”, ne 

propune să identificăm şi să urmărim paşii pe care creştinul îi are de parcurs în vederea reconcilierii 

personale cu Dumnezeu, pe care l-a rănit prin săvârşirea păcatului, și care are ca scop final afirmarea 

unei societăți vindecate. Fără a face abstracţie şi de alte studii de specialitate, izvoarele principale ale 

acestui capitol vor fi cele două enciclice ale lui Ioan Paul al II-lea, Veritatis splendor şi Evangelium 

vitae. 

În prima parte a acestui capitol ne propunem să identificăm importanţa iniţiativei divine în procesul 

convertirii omului, precum şi rolul răscumpărării lui Cristos, prin patima, moartea şi învierea sa, de-

venit, astfel, „mysterium pietatis”, învingător al păcatului, „mysterium iniquitatis”. De asemenea, tot 

în această secţiune, vom încerca să înţelegem semnificaţia concretă a conceptului de convertire, ple-

când de la definiţia etimologică a termenului şi terminând prin analiza fiecărui pas pe care creştinul 

îl are de făcut ca răspuns la iniţiativa lui Dumnezeu în procesul de convertire şi reconciliere. În acest 

sens, în partea a doua a acestui capitol, vom surprinde părţile structurale ale sacramentului Reconci-

lierii, în încercarea de a identifica importanţa specifică a fiecărui pas în parte. În acelaşi timp vom 
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încerca să înţelegem şi ce înseamnă această convertire a omului ca trecere de la păcat la har, de la 

moarte la viaţă, de la Adam la Cristos. 

În ultima parte a acestui capitol vom încerca să identificăm acţiunile care îl ajută pe creştinul re-

conciliat cu Dumnezeu, cu sine şi cu aproapele să fie perseverent în starea harului. Astfel, vom căuta 

să analizăm importanţa înfăptuirii binelui, a respectării poruncilor lui Dumnezeu, precum şi rolul 

preoţilor şi a direcţiunii spirituale din cadrul sacramentului reconcilierii, în vederea fidelităţii în ur-

marea lui Cristos și pentru constituirea unei societăți vindecate, aşa cum reies ele din reflecţia auto-

rului pe care ne-am propus să îl studiem în cadrul acestei lucrări. 
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CAPITOLUL I 

REFLECŢIA ASUPRA PĂCATULUI DIN PERSPECTIVA ÎNDEMNULUI 

APOSTOLIC RECONCILIATIO ET PAENITENTIA 
 

1 Păcatul ca auto-suficienţă umană şi îndepărtare de Dumnezeu 

1.1 Câteva nuanţe ale auto-suficienţei 

În urma analizei critice a îndemnului apostolic Reconciliatio et paenitentia al sfântului Ioan Paul 

al II-lea rezultă că reflecţia asupra păcatului se impune ca o necesitate primordială în lumea contem-

porană, o lume plină de dezbinări, dezagregată, întrucât la baza acestor fenomene negative stă rana 

profundă a păcatului, în primul rând, cea a păcatului strămoşesc, cât şi a păcatelor specifice timpurilor 

noastre, săvârşite dintr-o înţelegere greşită a propriei libertăţi. Iar această reflecţie se impune, în pri-

mul rând, în cadrul Bisericii, împărţitoarea iertării divine, astfel încât valoarea împăcării să fie pe 

măsura profunzimii greşelii comise.1 

Prin intermediul imaginii fiului risipitor (Cf. Lc 15,11-32), sfântul Ioan Paul al II-lea scoate în 

evidenţă consecinţa cea mai gravă a păcatului, şi anume, îndepărtarea de Dumnezeu. Astfel, fiecare 

om se regăseşte în pielea acestui personaj, prin păcat, într-o stare de auto-suficienţă care îl exclude 

pe Dumnezeu în mod total din propria viaţă. Este vorba despre o experienţă pe care, conform Ponti-

fului roman, Dumnezeu o îngăduie, pentru ca omul să remarce golul care îi caracterizează viaţa, ajun-

gând ca, în final, să nutrească dorul de casa tatălui, pe care a părăsit-o. De asemenea, omul se regăseşte 

şi în pielea fiului cel mai mare din parabola amintită mai sus, căci prin orgoliu şi egoism, se ajunge 

la acelaşi final, la aceeaşi dezbinare în raportul cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni.2 

În definirea acestei atitudini de auto-suficienţă umană, Ioan Paul al II-lea se bazează pe învăţătura 

sfântului Augustin asupra păcatului strămoşesc: „iubire de sine până la dispreţuirea lui Dumnezeu”3. 

În concepţia Sfântului Părinte, acesta este, în mod sintetic, punctul de plecare al realităţii păcatului, 

care, ulterior, s-a răspândit în lumea întreagă, în toată istoria omenirii. Această atitudine de auto-

suficienţă îl face pe om să creadă că poate decide ce este bine şi ce este rău. Aici se întrevede rolul 

Bisericii de a arăta omului posibilitatea de a învinge păcatul, prin intermediul Duhului Sfânt, cel care 

„va denunţa lumea cu privire la păcat” (In 16,8), ajutându-l pe om să se ridice, întrucât de unul singur 

nu o poate face. Însă, la acest punct, păcatul poate avansa, deoarece omul credincios, în înţelesul său 

propriu al libertăţii, poate nega acest ajutor, ajungând astfel să comită acel păcat despre care Scriptura 

                                                 
1 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 1-4. 
2 Ibid., 5-6. 
3 Sf. Augustin, La città di Dio, Roma 20022, 736. 
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afirmă că este de neiertat: „Toate păcatele şi blasfemiile vor fi iertate oamenilor, însă blasfemia îm-

potriva Duhului Sfânt nu va fi iertată” (Mt 12,31). Iar această lipsă a iertării se datorează faptului că 

omul, în auto-suficienţa sa, se proclamă pe sine dumnezeu, excluzând din start dorinţa şi nevoia de a 

fi iertat.4 

O imagine şi mai semnificativă asupra păcatului văzut ca auto-suficienţă este prezentată în cartea 

Genezei prin imaginea biblică a cetăţii Babel. În contextul povestirii este clar că intenţia acelor oa-

meni era de a construi o cetate care să le asigure protecţia, în care să fie puternici, excluzându-l pe 

Dumnezeu. Acesta este un aspect fundamental al păcatului, şi anume, ruptura şi separarea de Dum-

nezeu. Şi de aici se avansează către o dezbinare şi mai mare, aceea dintre om şi om, care se manifestă 

prin tensiunea apărută în cadrul familiei umane după săvârşirea păcatului strămoşesc. Adam o indică 

pe Eva ca fiind cea care l-a ispitit; de asemenea, îl vedem şi pe Cain pornit împotriva fratelui său, 

Abel, astfel încât, această diviziune, îşi atinge apogeul în evenimentul Babel, unde păcatul implică o 

dimensiune socială majoră. Astfel, se poate vorbi despre o dezbinare a întregii familii umane, ca 

rezultat al separării de Dumnezeu5. 

Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în optica biblică omul a fost înzestrat cu raţiune şi 

libertate. Pe lângă aceasta, în istoria omenirii este evidentă prezenţa atât a binelui cât şi a răului, aşa 

cum reiese din parabola grâului şi a neghinei (Mt 13,24-30).6 Astfel, păcatul este rezultatul unei li-

bertăţi înţelese în mod greşit din partea omului, care, fără a altera în totalitate binele, a ales şi răul, 

adică exact acea atitudine de opoziţie faţă de Dumnezeu, înfăptuirea acelor lucruri pe care Dumnezeu 

nu le doreşte. De asemenea, păcatul este un act care se naşte în intimitatea omului, în voinţa sa, deci, 

un act personal, conştient, care implică responsabilitatea personală.7 

 

1.2 Tripla concupiscenţă 

Problema păcatului are, pe lângă conotaţia teologică-penitenţială, şi una de natură antropologică, 

întrucât, după producerea păcatului strămoşesc, în fiecare om se regăseşte concupiscenţa, ca o încli-

naţie a naturii sale, care se traduce printr-o atracţie puternică spre eroare morală şi, deci, spre păcat. 

În tratarea acestei teme, sfântul Ioan Paul al II-lea face referinţă la prima scrisoare a sfântului apostol 

Ioan, scrisoare în care conţinutul acestui concept, fără a fi numit ca atare, este descris într-un mod 

foarte clar: „Dacă spunem că nu avem păcat ne înşelăm pe noi înşine, iar adevărul nu este în noi” (1In 

1,8). De aceea este foarte important ca fiecare om, asemenea regelui David, să recunoască propria 

                                                 
4 Cf. Ioan Paul al II-lea, Memoria e identità, Città del Vaticano 2005, 16-19. 
5 Cf. Id., Reconciliatio et paenitentia, 14-15. 
6 Cf. Id., Memoria, 13-14. 
7 Cf. Id., Parole sull’uomo, A. Montonati (ed.), Milano 1994, 278-279. 
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greşeală şi propria înclinaţie spre rău, mai ales în vederea obţinerii iertării divine. De altfel, această 

atitudine se regăseşte şi în parabola fiului risipitor, care, întorcându-se la tatăl său, recunoaşte dubla 

sa ofensă, împotriva lui Dumnezeu şi împotriva tatălui său: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi 

împotriva ta” (Lc 15,21).8 

Concupiscenţa imprimată în om de păcatul strămoşesc are trei valenţe: este vorba de concupiscen-

tia carnis, concupiscentia oculis şi de superbia vitae. Prima se referă la pofta trupului, cea de-a doua 

la setea după bunurile materiale, iar cea de-a treia la dorinţa de putere, de a fi mereu deasupra celor-

lalţi.9 Toate aceste înclinaţii conduc la păcate care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, întrucât omul 

vrea să se pună pe el în locul lui Dumnezeu, negând, astfel, stăpânirea lui Dumnezeu asupra vieţii 

omeneşti, ajungând chiar să nege existenţa lui Dumnezeu. Aceste înclinaţii marchează istoria întregii 

omeniri, reprezintă experienţa morală de veacuri a omului, doritor de a fi la fel ca Dumnezeu, aşa 

cum le-a propus diavolul primilor oameni în grădina Edenului.10 

Descrierea păcatului strămoşesc, aşa cum se regăseşte în cartea Genezei, ne indică o realitate 

umană, în care acest păcat aparţine unei sfere atât interne cât şi externe. Internă, pentru că se manifestă 

ca act personal al celei mai profunde intimităţi umane, şi externă, pentru că este condiţionat şi influ-

enţat de ispita spiritului rău, exprimată prin cuvintele: „Dumnezeu ştie că atunci când veţi mânca din 

pomul oprit, vi s-ar deschide ochii şi aţi deveni ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Gen 3,5). 

Ţinta principală a acestei ispite sunt primii oameni, şi, mai precis, acea asemănare pe care Dumnezeu 

a pus-o în oameni, cât şi dorinţa omului de a cunoaşte. Astfel, atât dorinţa cunoaşterii cât şi cea a 

libertăţii devin instrumente de opoziţie faţă de Dumnezeu, întrucât îşi pierd adevărata valoare prin 

percepţia falsă pe care ispititorul o introduce în ele. Spiritul rău propune imaginea unui Dumnezeu 

duşman, al cărui scop este limitarea omului într-o ignoranţă covârşitoare. Astfel, păcatul strămoşesc 

se defineşte cel mai bine ca o realitate în care omul se foloseşte de multe daruri oferite de Dumnezeu, 

pentru a se pune împotriva lui, schimbând raportul de apropiere într-unul de îndepărtare.11 

Tripla concupiscenţă îşi are originea în lumea umană, dar provine din consecinţa păcatului stră-

moşesc, şi nu din creaţie. De fapt, în sufletul omului s-a creat ruptura dintre el şi Dumnezeu, şi tot 

aici îşi are izvorul această triplă concupiscenţă. În relatarea biblică a păcatului strămoşesc există două 

perspective opuse, două stări umane esenţiale care ajută la clarificarea conceptului de păcat. Mai 

precis, ele reprezintă situaţia omului înainte şi după comiterea păcatului. Astfel, înainte de păcat, 

omul se bucura de o nevinovăţie originară, caracterizată de respectarea în totalitate şi în fidelitate a 

cerinţelor Creatorului. Înainte de a ajunge la a doua stare, există un moment intermediar important, 

                                                 
8 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 13. 
9 Cf. D. del Rio, I fioretti di papa Wojtyla, Bologna 1999, 206. 
10 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 14-15. 
11 Cf. Id., Parole, 282. 
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şi anume, acela în care omul, tentat de diavol să mănânce din pomul oprit, pentru a fi ca Dumnezeu, 

pune în dubiu darul pe care Dumnezeu i l-a făcut. Şi aceasta pentru că „Dumnezeu ştie că atunci când 

veţi mânca din pomul oprit, vi s-ar deschide ochii şi aţi deveni ca Dumnezeu, cunoscând binele şi 

răul” (Gen 3,5). Este momentul în care omul face o alegere fundamentală şi în care face cunoştinţă 

cu o altă realitate, lumea, fără a fi vorba de creaţia lui Dumnezeu, care e bună, ci lumea îndepărtată 

de Dumnezeu. Sfântul Ioan Paul al II-lea consideră că omul, pierzând nevinovăţia originară, după 

păcat se regăseşte într-o altă atitudine a omului, şi anume, aceea a ruşinii. Dacă înainte de păcat „erau 

goi dar nu se ruşinau” (Gen 2,25), după păcat „şi-au dat seama că erau goi şi au împletit frunze de 

smochin şi s-au acoperit” (Gen 3,7).12 

De asemenea,în concepţia sfântului Ioan Paul al II-lea, sentimentul de ruşine care îl caracterizează 

pe omul căzut în păcat stârneşte în acesta o altă atitudine, şi anume, aceea de a se ascunde din faţa lui 

Dumnezeu, semn că, pe lângă ruşine, cunoaşterea binelui şi a răului a produs şi o oarecare teamă de 

Dumnezeu. Sentimentul de ruşine despre care am amintit anterior este legat şi de nuditatea omului, 

care nu are o semnificaţie strict corporală, ci, mai degrabă spirituală, întrucât se referă la pierderea 

dreptului de a se bucura de darul lui Dumnezeu, deoarece, prin păcat, omul s-a înstrăinat de iubirea 

divină, care i-a oferit totul, alterând plinătatea imaginii divine în sine însuşi. Astfel, de această ima-

gine divină lezată în om prin păcat, este legată tripla concupiscenţă.13 

 

1.3 Păcatul ca rezultat al ispitei 

Cartea Genezei (3,2-7) evidenţiază faptul că actul de nesupunere al primilor oameni se traduce cel 

mai bine prin neascultare, adică nerespectarea unei legi impuse de Dumnezeu. Această neascultare 

provine din străfundurile sufletului uman, provine din activitatea pe care raţiunea şi libertatea sa o 

întreprinde. 

Deşi este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, omul rămâne o creatură, iar căderea lui 

în păcat îi demonstrează limitele; mai precis, însăşi imaginea pomului oprit este o limită a omului, 

una impusă de Dumnezeu, având menirea să-l facă pe om să fie conştient de natura sa de creatură. 

Ispititorul, prin cuvintele sale, reprezintă momentul central în care omul îşi depăşeşte limita. Prin 

aceasta omul îşi arogă dreptul de a stabili ce este bine şi ce este rău, fapt care se manifestă tocmai 

prin schimbarea polilor corecţi, adică închiderea libertăţii faţă de Dumnezeu şi deschiderea minţii şi 

voinţei faţă de oferta ispititorului, faţă de Satana. Lucrarea acestuia, asemenea cazului primilor oa-

meni, este aceea de a convinge pe oameni că Dumnezeu este duşmanul lor, mai ales al libertăţii lor, 

                                                 
12 Cf. Ioan Paul al II-lea, Catechesi sul matrimonio e la morale familiare, Roma 1981, 11-14. 
13 Cf. Ibid., 15-19. 
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manifestând o presiune constantă asupra omenirii, astfel încât tot omul să ajungă să-l respingă pe 

Dumnezeu.14 

În cartea sa, Decalog pentru mileniul III, sfântul Ioan Paul al II-lea afirmă că prin păcatul stră-

moşesc omul pierde nevinovăţia originară, îndepărtându-se de participarea la viaţa divină, însă nu în 

măsura în care a făcut-o diavolul, întrucât omului îi rămâne, totuşi, posibilitatea refacerii relaţiei cu 

Dumnezeu. Cu toate acestea, păcatul rămâne o îndepărtare de Dumnezeu, o închidere faţă de el şi o 

deschidere faţă de instigaţiile Satanei. Aşadar, este clar că neascultarea omului nu este doar un act 

omisiv, aşa cum ar putea părea, ci este unul de comitere, întrucât implică consimţământul său la ispita 

celui rău. Prezenţa răului şi a ispitelor sale în lume conduce la o tensiune neîntreruptă între trup şi 

Duh, un trup care trece dincolo de dimensiunea cărnii, reprezentând, totodată, şi acele valori la care 

omul este sensibil datorită naturii sale. Când trupul prevalează asupra Duhului, se realizează tocmai 

acea îndepărtare a omului de Dumnezeu, căci Dumnezeu se manifestă în ceea ce voieşte Duhul. As-

tfel, un Duh învins de trup este refuzul voinţei lui Dumnezeu.15 

Într-un discurs despre păcat şi dreptatea originară, sfântul Ioan Paul al II-lea constată că, în pofida 

încercărilor iluminismului şi ale secularismului de a oferi alte nume şi alte interpretări realităţii păca-

tului, acesta rămâne o caracteristică profundă a naturii umane, conform gândirii biblice, fapt ce do-

vedeşte că Biblia nu este numai istoria unui popor în care Dumnezeu se revelează, dar şi istoria omului 

biblic, în condiţia sa existenţială, întrucât păcatul este strâns legat de istoria omului. Recunoaşterea 

existenţei păcatului favorizează recunoaşterea legăturii intrinsece umano-divine, pentru că este sin-

gurul context în care discursul asupra păcatului îşi află sensul. În virtutea acestui fapt păcatul stră-

moşesc este în strânsă legătură cu creaţia; cartea Genezei recunoaşte că omul, în calitate de creatură, 

se răzvrăteşte împotriva Creatorului, trecând de la nevinovăţia originară, cu care a fost înzestrat de 

Creator, la vinovăţia originară. Din reflecţia lui Ioan Paul al II-lea reiese că nevinovăţia originară nu 

îl scutea pe primul om de «proba libertăţii», prin care decăzuse Satana, însă această nevinovăţie ca-

racteriza relaţia sa cu Dumnezeu şi cu întreaga creaţie, căci stăpânirea acordată lui asupra întregii 

creaţii, trecea, mai întâi, prin stăpânirea de sine. Astfel, interdicţia de a mânca din pomul cunoaşterii 

binelui şi răului, prezentă în Cartea Genezei, nu rămâne decât o normă de respectat pentru a defini 

natura umană în stadiul său de creatură umană, în vederea recunoaşterii şi respectării unei ordini pe 

care Creatorul a dat-o pentru creaturi.16 

 

                                                 
14 Cf. Ioan Paul al II-lea, Dominum et vivificantem, 33-38. 
15 Cf. Id., Decalog pentru mileniul III, Bucureşti 1999, 127-132. 
16 Cf. Id., Il peccato dell’uomo e lo stato di giustizia originale. Audienţa generală din 3 septembrie 1986. 
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2 Perspectiva teologică a păcatului 

Discursul asupra păcatului în magisteriul papei Ioan Paul al II-lea presupune două puncte de ve-

dere. În primul rând, este vorba despre rana pe care păcatul o produce, astfel încât vom trata despre 

un păcat personal şi un păcat social. În al doilea rând, ne referim la gravitatea acestei răni, pentru a 

trata despre păcatele veniale şi cele numite de moarte. 

 

2.1 Păcatul personal şi social 

Încă de la început putem afirma că păcatul reprezintă întotdeauna un act personal, întrucât este 

rodul libertăţii umane personale, nu al unui grup de oameni. Mai mult decât atât, păcatul personal se 

referă la răul pe care omul şi-l produce sieşi, fără a viza relaţia sa cu ceilalţi oameni. Astfel, dacă e să 

vorbim despre ruperea unei relaţii, în cazul păcatului personal, aceasta este relaţia dintre om ca individ 

şi Dumnezeu.17 

Aşadar, păcatul se prezintă ca o realitate religioasă care alterează raportul personal al omului cu 

Dumnezeu. Păcatul se traduce printr-o atitudine de refuz din partea omului de a păstra alianţa cu 

Dumnezeu, refuz al Iubirii care îl cheamă la împărtăşire, refuz de a fi fiu al lui Dumnezeu şi de a fi 

constructor al Împărăţiei lui Dumnezeu.18 

Păcatul strămoşesc a fost, în sine, un păcat personal, iar acesta reprezintă modelul tuturor păcatelor 

personale ale omului. Aceasta nu înseamnă că păcatele personale ale oamenilor sunt condiţionate de 

păcatul strămoşesc, pentru că astfel ar fi negată valoarea libertăţii de alegere a omului, ci numai în-

clinaţia spre păcat este cea care condiţionează, rămânând, în schimb, nealterată capacitatea de alegere 

liberă.19 

D. Lafranconi afirmă că păcatul în sine se defineşte ca fiind personal, datorită caracteristicii voinţei 

personale a omului pe care acesta o afirmă, într-o autonomie totală faţă de Dumnezeu. Este un act 

care neagă orice dependenţă de Dumnezeu, susţinând capacitatea de autoafirmare, în pofida limitelor 

caracteristice tuturor creaturilor. Astfel, viaţa celui păcătos devine o minciună prelungită la nesfârşit, 

iar această minciună capătă caracterul unui „act sinucigaş, care frânge propriul echilibru interior al 

omului”.20 În îndemnul apostolic Reconciliatio et paenitentia, sfântul Ioan Paul al II-lea identifică 

mai multe dimensiuni cu privire la păcatul social: 

a) O primă observaţie este faptul că păcatul, în general, are implicaţii directe şi asupra celorlalte 

persoane, o dimensiune a comuniunii trăite în sens descendent, şi nu ascendent, într-un proces de 

                                                 
17 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 16. 
18 Cf. J.R. Regidor, Il sacramento della Penitenza, Torino-Leumann 19926, 87. 
19 Cf. Ioan Paul al II-lea, Peccato: rottura dell’alleanza con Dio. Audienţa generală din 29 octombrie 1986. 
20 Cf. D. Lafranconi, Peccato, NDTM, 904. 
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atragere după sine a Bisericii şi chiar a lumii întregi. Pe scurt, fiecare păcat, oricât de personal poate 

părea, într-o manieră mai mare sau mai mică, afectează întreaga societate umană.21 Este vorba de 

sfâşierea interioară personală care afectează orice relaţionare interumană. Chiar şi cel mai mic păcat 

are implicaţii negative asupra comuniunii existente între membrii societăţii. La nivel de comunitate 

eclezială, păcatul împiedică împlinirea acesteia în sfinţenie, excluzând pătrunderea harului în întreaga 

dimensiune umană.22 

b) Pe lângă această formă generală de păcat social, există şi o altă dimensiune mai explicită a 

acestuia, care se traduce prin răul făcut în mod direct împotriva aproapelui, mai precis, împotriva 

iubirii aproapelui. În această categorie intră orice fel de nedreptate socială, orice încălcare a dreptu-

rilor omului, orice constrângere împotriva libertăţii personale sau a credinţei; se poate vorbi şi de 

orice acţiune care contravine binelui comun, mai ales în sfera politică şi economică, dar şi de negli-

jenţa muncitorilor în a-şi îndeplini datoria, în vederea asigurării propriei bunăstări şi a celei sociale.23 

Toate situaţiile de păcat enumerate mai sus reprezintă adevărate ameninţări la adresa vieţii umane, 

în viziunea papei Ioan Paul al II-lea. Exemplul biblic cel mai evident în acest sens este pasajul cărţii 

Genezei în care se relatează crima lui Cain îndreptată asupra fratelui său Abel. Este un păcat care îşi 

are rădăcina în mânie şi gelozie, care sunt roade ale păcatului strămoşesc şi izvoare de duşmănie 

socială. Aceasta este o situaţie întâlnită tot mai des la omul contemporan, remarcă papa, mai ales în 

relaţiile inter-familiale, manifestată tot mai mult prin recurgerea la procedeul eutanasiei. 

Pe lângă aceasta, după cum arată enciclica Evangelium vitae, în lumea contemporană există nenu-

mărate situaţii de nedreptate socială, concretizate în milioanele de oameni subnutriţi, în special copii; 

un semnal de alarmă trebuie tras şi în privinţa industriei armamentelor, care nu este decât un focar 

provocator de distrugere umană în masă. 

De asemenea, nu este de neglijat nici promovarea folosirii drogurilor şi a tuturor celorlalte sub-

stanţe stupefiante, care îmbolnăvesc, la propriu şi la figurat, societatea umană contemporană. Cu toate 

acestea, nimic nu se compară cu ameninţarea adusă vieţii încă nenăscute, un fapt care devine norma-

litate pe zi ce trece, fie prin multiplicarea şi promovarea metodelor contraceptive, pe de o parte, cât 

şi prin legiferarea avortului, pe de altă parte, atât de răspândit în societatea zilelor noastre.24 

c) Amintind de nedreptăţile sociale şi de industria armamentului, am atins cea de-a treia accepţiune 

a păcatului social, şi anume sfera politicului, aşa cum reiese din îndemnul apostolic Reconciliatio et 

paenitentia. Această formă de rău social se identifică, în mod special, în raportul existent între comu-

nităţile umane, care nu coincid întotdeauna cu planul de pace şi libertate al lui Dumnezeu. Astfel, 

                                                 
21 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 16. 
22 Cf. D. Lafranconi, Peccato, 905-906. 
23 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 16. 
24 Cf. Id., Evangelium vitae, 7-11. 
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devine păcat social orice luptă între clase, opoziţiile dintre naţiuni, cât şi dintre grupurile aceleiaşi 

societăţi. 

Toate acestea sunt păcate sociale, întrucât atrag consecinţe nefaste asupra întregii societăţi, violând 

dreptul de libertate individuală şi comunitară. Însă fondul de bază al tuturor acestor păcate sociale 

rămân tot păcatele personale, mai precis, acumularea şi concentrarea acestora. Vorbim, aici, de păcate 

personale care, degenerând, ating un grad înalt de corupere, încât produc un efect intrinsec rău asupra 

aproapelui şi asupra întregii societăţi.25 

 

2.2 Păcatul venial şi de moarte 

Împărţirea păcatelor în veniale şi de moarte are la bază criteriul gravităţii lor, gravitate care se 

referă la jignirea adusă lui Dumnezeu, cât şi la consecinţele imediate care se răsfrâng asupra omului. 

Papa recunoaşte dificultatea de a stabili o delimitare precisă în diferitele situaţii cu care Biserica se 

confruntă. Astfel, din punct de vedere al pedepsei meritate pentru păcate, este numit păcat venial acel 

păcat a cărui pedeapsă poate fi ispăşită pe pământ sau în purgatoriu, în timp ce păcatul de moarte, 

dacă nu este iertat, conduce la pedeapsa veşnică a iadului. Pe de altă parte, din prisma materiei păca-

tului, păcatul de moarte presupune materie gravă, precum şi ştiinţă şi voinţă deplină, în timp ce păcatul 

venial presupune materie uşoară, sau chiar şi gravă, caz în care diferenţa de păcatul de moarte o face 

absenţa ştiinţei şi voinţei depline.26 

Conform Catehismului Bisericii Catolice, păcatul de moarte este cel care distruge iubirea din inima 

omului, în momentul în care acesta încalcă în mod grav legea lui Dumnezeu, producând îndepărtarea 

omului de Dumnezeu, văzut ca un scop ultim şi fericire a sa, în timp ce păcatul venial, deşi o răneşte, 

nu nimiceşte complet această iubire. Totodată, ca urmare a păcatului de moarte, absenţa iubirii lui 

Dumnezeu necesită o nouă intervenţie divină a îndurării lui Dumnezeu, care se realizează prin sacra-

mentul Reconcilierii. De asemenea, elementele care definesc păcatul sunt materia gravă, ştiinţa şi 

voinţa deplină. Acestea două din urmă se referă la cunoaşterea omului asupra caracterului păcătos al 

faptei sale şi la acordul personal şi liber în săvârşirea ei. În ceea ce priveşte păcatul venial, acesta 

presupune materie uşoară, dar şi gravă, cu menţiunea că în al doilea caz nu trebuie să se regăsească 

ştiinţa şi voinţa deplină. Fără a elimina iubirea din inima omului, păcatul venial, în orice caz, o slă-

beşte, face ca sufletul să fie vulnerabil pe calea progresului în practicarea virtuţilor, lăsând mereu o 

poartă deschisă către săvârşirea păcatului de moarte.27 

                                                 
25 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 16. 
26 Cf. Ibid., 17. 
27 Cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1855-1863. 



18 

 

Săvârşirea păcatului de moarte produce ruperea relaţiei dintre Dumnezeu şi om, însemnând, toto-

dată, şi pierderea comuniunii vitale a harului. Din acelaşi punct de vedere, păcatul venial slăbeşte, 

doar, această legătură, motiv pentru care putem spune că păcatul de moarte se opune în totalitate 

iubirii, în timp ce păcatul venial doar o lezează.28 

Foarte interesantă se dovedeşte a fi reflecţia teologului german A. Günthor asupra distincţiei dintre 

păcatul de moarte şi păcatul venial, despre a căror terminologie afirmă că poate fi foarte ambiguă. Şi 

aceasta în sensul că termenul păcat de moarte,  mai mult decât a exprima esenţa autentică a sa, se 

referă la consecinţa pe care o produce, mai precis, moartea vieţii divine în omul care îl săvârşeşte. 

Pentru o mai bună înţelegere, autorul amintit recurge la analogia dintre starea spirituală şi trupul 

uman. Astfel, prin păcatul de moarte sufletul suferă ceea ce suferă trupul în cazul morţii fizice, iar 

aceasta ne ajută să înţelegem ce efect are păcatul venial asupra sufletului; pe scurt, dacă păcatul de 

moarte produce moartea spirituală, păcatul venial produce numai anumite leziuni, nu lipsite de im-

portanţă, dar cu un efect diferit.29  

Sfântul papă Ioan Paul al II-lea atrage atenţia şi asupra riscului la care se expun unii teologi de a 

reduce păcatul de moarte la actul opţiunii fundamentale, văzută ca dispreţ faţă de Dumnezeu sau 

aproapele, şi aceasta întrucât actele particulare ale omului pot schimba în mod radical opţiunea fun-

damentală a omului.30 

 

2.3 Structurile de păcat 

Prin conceptul de structuri de păcat ne referim la cooperarea în înfăptuirea răului, sau, mai bine 

zis, la cooperarea la păcatele altor persoane. Ele au repercusiuni asupra întregii societăţi, rezultând, 

aşadar, că locul producerii acestor structuri de păcate este însăşi societatea umană. Aceste structuri 

de păcat fac referinţă, de cele mai multe ori, la nedreptăţile sociale, care, pe zi ce trece, tind să fie 

acceptate în loc să fie combătute. Este terenul în care conceptul îşi găseşte toată puterea conţinutului 

şi în cazul învăţăturii papei Ioan Paul al II-lea, şi anume, nedreptatea socială pe fondul sistemului 

politic şi medical, mai ales cu privire la dreptul fundamental al omului la viaţă.31 

Această formă complexă a păcatului care implică participarea mai multor persoane la săvârşirea 

răului este rodul eclipsei morale înregistrate în perioada contemporană, aflată în continuă acutizare, 

mai ales pe fondul progresului ştiinţei şi al tehnologiei. Este suficient să amintim de acele naţiuni în 

care avortul a fost legiferat fără nici un scrupul şi fără a lua în calcul neputinţa copilului nenăscut. 

                                                 
28 Cf. D. Lafranconi, Peccato, 908. 
29 Cf. A. Günthor, Chiamata e risposta, I, Cinisello Balsamo 19947, 752-753. 
30 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 17. 
31 Cf. B. Duma, La responsabilità per la vita: una priorità della coscienza cristiana oggi, Roman 2010, 96-97. 
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Enciclica Evangelium vitae vorbeşte despre politicieni care guvernează numai în beneficiul unor clase 

sociale favorizate, din care fac şi ei parte, sau despre cadre medicale premeditează moartea prim 

promovarea şi practicarea eutanasiei.32 Şi toate acestea se întâmplă în urma unei asocieri la rău a 

persoanelor care îşi atribuie dreptul de a suprima viaţa umană, în loc să promoveze apărarea ei. 

Astfel, conform enciclicei Evangelium vitae, alături de cooperarea politică imorală, cooperarea la 

rău reprezintă păcate împotriva carităţii. Această perspectivă a răului poate fi formală când vorbim 

de o participare doar la intenţia perversă a celuilalt, şi materială, când participarea se limitează numai 

la acţiune, fără a participa în mod intenţional.33 

Un alt aspect aflat în strânsă legătură cu structurile de păcat este conceptul obiecţiei de conştiinţă. 

În virtutea acestui concept creştinul are datoria de a se împotrivi cooperării în săvârşirea răului, ne-

putând fi obligat la aceasta, chiar dacă se pot întâlni cazuri în care, nelegiuiri precum avortul sau 

eutanasia, sunt legiferate de către stat. În aceste cazuri, ca şi în cazul în care unui creştin i s-ar cere 

participarea la înfăptuirea unei nedreptăţi, datoria acestuia de a refuza participarea la astfel de acte se 

transformă într-un adevărat drept pe care şi-l poate revendica.34 

 

3 Perspectiva morală asupra pierderii simţului păcatului 

Simţul păcatului reprezintă acea parte a conştiinţei morale creştine formată de-a lungul vieţii, ca 

rod al lecturii Evangheliei comunităţii bisericeşti. Este vorba de o sensibilitate care distinge fermenţii 

de moarte care se regăsesc în diferitele forme ale păcatului. Acest simţ al păcatului, întrucât provine 

din relaţia dintre om şi Dumnezeu, este important mai ales pentru a păstra vie această relaţie. Şi dacă 

percepţia omului asupra lui Dumnezeu nu poate fi în nici un fel eliminată, atunci nici această sensi-

bilitate a omului nu poate dispărea cu totul din conştiinţa omului. În ciuda acestui fapt, experienţa 

istorică ne arată că nu mereu conştiinţa umană a rămas intactă, întrucât a cunoscut şi perioade, mai 

scurte sau mai lungi, în care această valoare a fost eclipsată.35 

 

3.1 Eclipsa morală ca urmare a secularizării 

Principala cauză a denaturării conştiinţei morale o reprezintă acest proces atât de complex şi mult 

evidenţiat în societatea contemporană, şi anume, acela al secularizării. Prin secularizare se înţelege 

acea atitudine de îndepărtare a omului faţă de tot ceea ce aparţine religiei creştine, datorată concepţiei 

                                                 
32 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 4. 
33 Cf. J.M. Aubert, Compendio della Morale Cattolica, Cinisello Balsamo 1989, 219-221. 
34 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 74. 
35 Cf. Id., Reconciliatio et paenitentia, 18. 
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comune conform căreia religia nu poate avea vreo implicaţie în ceea ce priveşte viaţa umană din punct 

de vedere social sau privat.36 

Aceasta spre deosebire de viziunea de odinioară asupra legăturii dintre societate și Dumnezeu, în 

care existența omului era profund marcată de sentimentul de religiozitate, care atingea toate aspectele 

vieții sale și în care păcatul era văzut ca o acțiune contrară voinței divine.37 

În urma acestui amplu şi general proces de secularizare înregistrat în întreaga lume contemporană, 

se remarcă tendinţa generală a omului de a se îndepărta de Dumnezeu, de a se apropia de lucrurile 

materiale, de lucrurile pământeşti. Astfel, societatea zilelor noastre este caracterizată de un consu-

mism avansat, care merge în paralel cu evoluţia tehnologiei moderne, având ca principală repercusi-

une asupra omului tocmai această autonomie care îl îndepărtează de Dumnezeu. Ştiinţa îşi atribuie 

dreptul de a oferi omului răspunsuri la orice problemă, în încercarea de a înlocui învăţătura şi înţe-

lepciunea milenară a Bisericii. De aici nu poate rezulta decât o viaţă umană golită de Dumnezeu, care 

pierde din vedere orice valoare, mai ales simţul păcatului.38 

Secularizarea se manifestă şi prin pierderea sensului vieţii, motiv pentru care viaţa umană, mai 

ales a celor defavorizaţi, poate fi la dispoziţia celor puternici, astfel încât se înregistrează un puternic 

sentiment de împroprietărire asupra vieţii celuilalt. În concepţia lui Ioan Paul al II-lea acest fenomen 

este o ameninţare tot mai mare în lumea contemporană, mai ales acolo unde progresul tehnicii nu 

cunoaşte limite şi unde materialismul şi bunăstarea sunt la ele acasă. A lua o viaţă înseamnă, în mod 

deosebit, devalorizarea propriei vieţi, căci viaţa celui care îşi permite să înfăptuiască această nelegiu-

ire nu este cu nimic diferită de cea pe care o nimiceşte. Astfel, dacă se ajunge la o asemenea situaţie, 

se constată eradicarea acelui principiu pe care Dumnezeu l-a aşezat în conştiinţa fiecărui om atunci 

când a spus „să nu ucizi!” (Ex 20,13).39 

Chestiunea devine cu atât mai dramatică cu cât observăm că această lege este umbrită din ce în ce 

mai mult de ceea ce se doreşte a se instituţionaliza ca practică legitimă în multe ţări, şi anume, acea 

practică numită de Conciliul Vatican II „o crimă odioasă”.40 Avortul îşi găseşte gravitatea în conşti-

entizarea faptului că nu reprezintă altceva decât o omucidere, eliminarea unei persoane care abia îşi 

începe viaţa, şi, în nevinovăţia sa, nu are nici o capacitate de apărare, fiind încredinţată în grija aceleia 

care o poartă, dar care, de cele mai multe ori, îi devine călău.41 

                                                 
36 Cf. B. Duma, La responsabilità, 56. 
37 Cf. E Moraru, Păcatul și convertirea în viața creștinului, București, 2011, 17. 
38 Cf. E. Pavlidou, Costruttori di futuro. La formazione della coscienza morale nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, 

Cinisello Balsamo 1992, 15-16. 
39 Cf. Ioan Paul al II-lea, I dieci comandamenti, Domenico del Rio (ed.), Cinisello Balsamo 1992, 74. 
40 Gaudium et spes, 51. 
41 Cf. Id, Evangelium vitae, 58. 
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Dacă această împroprietărire asupra vieţii îşi află chipul cel mai hidos în practica avortului, nu 

sunt de neglijat nici alte aspecte, precum eutanasia sau nimicirea în masă în cadrul luptelor armate. 

Şi aceasta pentru că, oricare ar fi situaţia, nimeni nu îşi poate atribui dreptul de a decide asupra vieţii 

semenului său. Dimpotrivă, menirea medicinii este aceea de a se îngriji de pacienţi până în ultima 

clipă, fără a avea pretenţia de a-l scuti pe bolnav de suferinţă, ci trăind cu speranţa într-o posibilă 

ameliorare.42 

Episodul cărţii Genezei care relatează povestea celor doi fraţi, Cain şi Abel, este semnificativ pen-

tru a releva valoarea vieţii umane, şi cum unii îşi permit să o lipsească de această valoare. Este cazul 

atâtor lupte armate între naţiuni, între fraţi, în virtutea faptului că toţi suntem fii ai lui Dumnezeu, şi 

toate aceste lupte sunt provocate, asemenea fragmentului biblic, de ură, aversiune sau lăcomie. Însă 

totul tinde să devină normalitate, aşa cum şi Cain încearcă să refuze responsabilitatea pentru fapta 

comisă, prin răspunsul său: „Oare sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Gen 4,9). Este situaţia lumii con-

temporane care preferă războiul în locul păcii, preferă neînţelegerea în locul armoniei, dintr-o sete 

grosolană de a avea şi a poseda, atât lucrurile materiale, cât şi persoana aproapelui, asupra căruia 

decide dacă să trăiască sau nu.43 

Pe lângă toate acestea, eclipsa vieţii morale ca produs al secularizării, se manifestă şi prin pierderea 

principiului responsabilităţii, lucru evident în toate situaţiile descrise mai sus. Poate că tocmai lipsa 

acestui simţ face ca în lumea contemporană conştiinţa omului să fie atât de adormită, cu scopul de a 

elimina posibilitatea oricărei învinuiri, cu scopul de a răsturna valorile morale și a le transforma în 

progres și civilizație.44 

Aşadar, viaţa umană, întrucât este oferită de Dumnezeu, are un caracter sacru şi inviolabil, care 

reflectă inviolabilitatea Creatorului. Nimeni nu-şi poate revendica dreptul de decizie asupra vieţii 

umane atâta vreme cât nu o poate oferi, iar aici nu ne referim la simpla posibilitate fizică de a oferi 

viaţa, ci la dimensiunea specifică lui Dumnezeu, în calitate de Creator.45 

 

3.2 Formarea conştiinţei 

Rezolvarea problemei pierderii simţului păcatului ca rezultat al secularizării, în ceea ce priveşte 

respectul pentru viaţa umană, nu poate fi alta decât formarea bună a unei conştiinţe morale, în cazul 

generaţiilor care se dezvoltă, sau însănătoşirea acesteia, în cazul acelor persoane care au eclipsat-o 

prin recunoaşterea altor lucruri ca valori. În acest sens, generaţiile de astăzi au nevoie să redescopere 

                                                 
42 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 65. 
43 Cf. Ibid., 8. 
44 Cf. E. Moraru, Păcatul, 20-21. 
45 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 53. 
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valorile morale şi umane de bază, acele valori întipărite de Dumnezeu în inima omului încă de la 

începutul vieţii pe pământ, acele valori de drept divin asupra cărora nici un om şi nici o autoritate 

statală nu ar putea interveni în vederea eliminării lor, ba, dimpotrivă, ar trebui să lupte în vederea 

apărării şi promovării lor.46 

În acest sens modelul infailibil de urmat este Isus Cristos, cel care a manifestat o deplină umanitate, 

mai ales prin acceptarea misiunii de a mântui lumea, împărtăşind natura ei umană. El reprezintă sin-

gura călăuză către adevăr şi către viaţa divină, oferind un model de umanitate completă, simplă şi 

transparentă. Şi aceasta pentru că în Cristos se regăseşte sensul viţeii, al istoriei şi al existenţei proprii, 

oferind răspunsuri la întrebările actuale ale omului.47 

Formarea unei conştiinţe morale nu este un proces care îşi găseşte realizarea la un anumit moment, 

ci este un proces aflat într-o continuă dezvoltare, fără a nega posibilitatea existenţei unor momente în 

care se înaintează cu greu, sau, dimpotrivă, se merge în regres. În acest caz, există câteva aspecte 

fundamentale de care trebuie ţinut cont în educarea conştiinţei umane, şi anume: viaţa în conformitate 

cu adevărul, viaţa în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa trăită prin virtuţi, viaţa trăită în 

conformitate cu doctrina morală a Bisericii şi viaţa în conformitate cu valorile persoanei. Toate aces-

tea presupun reînnoirea persoanei umane în vederea căutării adevărului, în lectura continuă a Sfintei 

Scripturi, în angajarea unei trăiri virtuoase, în participarea la viaţa Bisericii şi în păstrarea doctrinei 

sfinte, cât şi în conştientizarea propriilor nevoi vitale, ca suficiente pentru o viţă decentă şi morală.48 

Toate acestea fac apel la principiile de nezdruncinat ale raţiunii şi ale credinţei creştine, singurele 

capabile să determine în omul contemporan revitalizarea acestui simţ al păcatului, prin formarea sau 

însănătoşirea unei conştiinţe morale calitative, în vederea depăşirii acestui moment de eclipsă morală. 

În atingerea acestui scop sfântul Ioan Paul al II-lea propune şi o catehizare adecvată, însoţită de citirea 

Sfintei Scripturi, acceptarea deciziilor magisteriale, dar, mai ales, o reînnoită practică a sacramentului 

Reconcilierii.49 

Enciclica Veritatis splendor afirmă despre conştiinţa omului că este acel sanctuar în care sălăşlu-

ieşte legătura dintre libertate şi legea lui Dumnezeu, că este cea care pune faţă în faţă faptele omului 

şi legea lui Dumnezeu, constituindu-se, astfel, ca unic martor al fidelităţii sau al infidelităţii omului, 

întrucât nimeni nu poate vedea ceea ce se întâmplă în sufletul omului, în intimitatea sa.50 

Restabilirea unei conştiinţe eclipsate presupune promovarea valorilor întemeiate pe convingerile 

personale puternice, printr-o promovare energică a ceea ce este adevărat, bun şi frumos, în vederea 

                                                 
46 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 71. 
47 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 33-38. 
48 Cf. B. Duma, La responsabilità, 101-102. 
49 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 18. 
50 Cf. Id., Veritatis splendor, 54.57. 
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realizării unei lumi mai umane şi mai creştine. Este vorba, bineînţeles, de prevalarea valorilor spiri-

tuale, care să îl conducă pe om să se evalueze pe sine şi pe ceilalţi nu după ceea ce are, ci după ceea 

ce este.51 

Dreptul fiecărei persoane umane la viaţă este una din principalele valori care trebuie descoperite 

în vederea însănătoşirii morale a omului contemporan, iar acest drept la viaţă trebuie văzut în toate 

dimensiunile sale, de la primul moment, imediat după concepere, şi până la ultima suflare. De aceea, 

din primul moment al conceperii, cât şi în stările succesive, până la moarte, viaţa umană, creată după 

chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este sacră; este darul lui, al iubirii nemărginite, iar orice tentativă 

de a suprima viaţa în sânul matern lansează o triplă ameninţare: asupra sacralităţii vieţii, împotriva 

lui Dumnezeu, dar şi împotriva societăţii.52 

În vederea remedierii acestei situaţii un rol fundamental îl are familia, motiv pentru care este tot 

mai necesară formarea unei conştiinţe morale familiale corecte, care să respecte acest drept la viaţă 

în forma cea mai nobilă posibilă. Una din responsabilităţile primordiale ale familiei o reprezintă cul-

tivarea şi trăirea valorilor evanghelice, încercând să menţină aprinsă flacăra credinţei, care tinde să se 

stingă în faţa atâtor cazuri de divorţ în lumea contemporană. Totodată, familia trebuie să lupte pentru 

promovarea vieţii, privind cu dispreţ la tot ceea ce falsifică iubirea conjugală, transformând partici-

parea la acţiunea creatoare a lui Dumnezeu într-un interes egoist şi meschin. Însă, cu atât mai mult, 

familia trebuie să garanteze dreptul la viaţă a copiilor nenăscuţi, înlăturând orice umbră mortală care 

ar plana asupra acestor micuţi lipsiţi de orice ajutor şi apărare.53 

Din acest motiv, familia trebuie să fie educată la o iubire responsabilă, de care se fac părtaşi numai 

soţii capabili să înţeleagă reciprocitatea iubirii ca dăruire de sine. Acest dar al iubirii reciproce, care 

caracterizează trăirea conjugală, devine principalul obiect al responsabilităţii soţilor.54 

Problema avortului devine şi mai acută atunci când la mijloc intervine perversitatea legilor civile 

cu privire la această practică criminală. Aceasta poate că este cea mai nedreaptă situaţie posibilă în 

societate, şi anume, autorizarea de a lua viaţa unui nenăscut aflat în incapacitatea de a se apăra. În 

acest fenomen se regăseşte o adevărată dramă umană, în care, de la caz la caz, persoana mai afectată 

este femeia, întrucât o decizie contra vieţii poate fi şi rodul presiunilor externe. Din acest motiv se 

pune accent pe educarea familiilor la responsabilitate comună asupra vieţii.55 Astfel, membrii familiei 

devin slujitori ai vieţii, asumându-şi un rol crucial pentru dezvoltarea societăţii şi a Bisericii, întrucât 

                                                 
51 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 78-79. 
52 Cf. Ioan Paul al II-lea, I dieci, 73-74. 
53 Cf. Che cosa ha detto il papa sulla famiglia, A. Molteni (ed.), Milano 1994, 62-63. 
54 Cf. K. Wojtyla, Amore fecondo e responsabile. Discurs la Congresul CISF din 21 iunie 1978, Milano 1978, 26. 
55 Cf. Id., Să trecem pragul speranţei, Bucureşti 1995, 245-247. 
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promovând viaţa şi dându-i naştere, aceştia pun câte o cărămidă la edificarea societăţii civile şi bise-

riceşti, oferind, totodată, un exemplu de iubire şi stimă reciprocă, dar mai ales de mărturie a vieţii.56 

Putem conclude că, în măsura în care aceste obiective vor fi valorificate şi practicate în societatea 

contemporană, putem spera la o recuperare a simţului păcatului, a percepţiei asupra răului, în vederea 

diminuării numărului ofenselor aduse lui Dumnezeu, cât şi în vederea realizării persoanei umane, 

după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

 

4 Istoria păcatului din perspectivă biblică 

Pentru J. B. Bauer, conceptul de păcat, în Vechiul Testament nu are un termen specific care să îi 

redea conţinutul. În cărţile veterotestamentare păcatul este văzut ca o atitudine de aversiune faţă de 

Dumnezeu, o ofensă adusă Creatorului. Există, totuşi, unele expresii care indică această atitudine, 

precum hāţā’, care se traduce prin împiedicare sau a greşi din punct de vedere moral, termen folosit 

pentru păcatele care, într-un mod sau altul, au avut o manifestare vizibilă; de menţionat este şi terme-

nul de pāša‛, care sugerează revoltarea împotriva lui Dumnezeu. Mai mult, în Vechiul Testament, 

păcatul este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, în a cărui iubire loveşte, motiv pentru care el este 

singurul care poate ierta păcatul. Totodată, păcatul loveşte şi în om, îi răneşte iubirea şi îl transformă 

în rău la nivel intim, astfel încât, pentru vindecare, are nevoie de intervenţia lui Dumnezeu.57 

Un termen mai adecvat conceptului de păcat se regăseşte abia în Noul Testament, mai întâi la 

sinoptici, care îl folosesc mereu la plural, dar într-un mod mult mai semnificativ la sfântul Paul. Este 

vorba de termenul grecesc αμαρτια, care, pentru apostolul neamurilor reprezintă o forţă activă în om, 

intrată în lume odată cu căderea primilor oameni, şi care are o mare eficacitate ucigătoare. Soluţia pe 

care Sf. Paul o evidenţiază în vederea eliberării de aceasta este Botezul, întrucât αμαρτια caracteri-

zează tocmai omul de dinaintea Botezului, în timp ce Botezul îl face pe om una cu Cristos, în moarte 

şi înviere.58 

 

4.1 Păcatul strămoșesc 

Exegetul german C. Westermann este de părere că păcatul primilor oameni este în strânsă legătură 

cu crearea speciei umane (Cf. Gen 2,9) şi cu porunca divină de a nu mânca din pomul cunoaşterii 

binelui şi răului, poruncă prin care Dumnezeu nu vrea decât să îl protejeze pe om, astfel încât el să 

nu moară (Cf. Gen 2,16-17). Conform aceluiaşi autor, omul poate manifesta două atitudini: fie să 

                                                 
56 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 166-167. 
57 Cf. J.B. Bauer, Peccato, DT(B), 1004-1008. 
58 Cf. Ibid., 1020-1021. 
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asculte de porunca lui Dumnezeu, fie să o încalce, în ambele cazuri reflectându-se libertatea cu care 

Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Pe lângă aceasta, autorul amintit afirmă că mai există şi un alt factor 

care contribuie la această alegere, şi anume, acea forţă externă care se identifică cu ispita, venită din 

partea unei alte creaturi a lui Dumnezeu, şarpele.59 

În legătură cu această fiinţă amintită, exegetul englez G. J. Wenham remarcă un lucru foarte im-

portant, care reiese din primul verset al capitolului al treilea din cartea Genezei: „Şarpele era cel mai 

şiret dintre toate fiarele de pe pământ” (Gen 3,1). Pentru autorul amintit, termenul ebraic folosit pentru 

adjectivul şiret este unul ambiguu, în sensul că el face referire la o virtute cultivată de omul înţelept 

(Cf. Prov 12,16; 13,16), dar care, folosită într-un mod greşit, devine rea-voinţă.60 

Conform exegezei autorului german Westermann, la fel ca în orice altă ispită, şarpele care îi vor-

beşte Evei îi promite ceva şi anume, asemănarea cu Dumnezeu, în sensul cunoaşterii binelui şi răului 

(Cf. Gen 3,5). De altfel, omenirea este pătrunsă de o puternică dorinţă de a cunoaşte, văzută ca înţe-

legere, de care se foloseşte pentru a-şi asigura existenţa. Acelaşi autor observă cum, după ce Adam şi 

Eva au mâncat din pomul oprit, aceştia nu au murit, aşa cum le anunţase Dumnezeu (Cf. Gen 2,17). 

Această cunoaştere dobândită prin încălcarea legii divine le descoperă primilor oameni că erau goi, 

motiv pentru care „şi-au făcut acoperăminte” (Gen 3,7).61 

Exegetul englez Wenham descoperă, în versetul 6 al textului tratat, rapiditatea cu care se des-

făşoară acţiunea, prin succesiunea verbelor care abundă într-un text relativ scurt. Este vorba de acţiu-

nea Evei care, „socotind”, „a luat” (fructul oprit), „a mâncat”, „a dat bărbatului”, scenă care este 

completată de imaginile bogate în elemente descriptive: „bun de mâncat”, „plăcut ochilor la vedere”, 

„vrednic de dorit” (Cf. Gen 3,6).62 

Căderea primilor oameni, continuă autorul german Westermann, stă la baza păcatului strămoşesc, 

ca element intrinsec naturii umane, transmis de-a lungul veacurilor din generaţie în generaţie. Această 

cădere exprimă, conform aceluiaşi autor, coexistenţa binelui şi răului în fiinţa umană, fiinţă limitată 

de către păcat şi de către moarte.63 

4.2 Păcatul lui Cain 

Prima remarcă a exegetului german Westermann asupra păcatului lui Cain este faptul că acesta ur-

mează aceeaşi ordine ca şi păcatul primilor oameni, şi anume, căderea, descoperirea, judecata lui Dum-

nezeu şi sentinţa. Autorul amintit pune în paralel greşeala împotriva lui Dumnezeu cu cea săvârşită 

                                                 
59 Cf. C. Westermann, Genesis, London 2004, 22.  
60 Cf. G.J. Wenham, Word Biblical Commentary: Genesis 1-15, I, Dallas 2002, 69. 
61 Cf. C. Westermann, Genesis, 23. 
62 Cf. G.J. Wenham, Word, 72. 
63 Cf. C. Westermann, Genesis, 28-29. 
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împotriva aproapelui, menţionând, totuşi, că în ambele cazuri Dumnezeu este cel care îşi asumă rolul 

de judecător. Rămânând la comparaţia cu păcatul lui Adam şi al Evei, acelaşi autor remarcă faptul că 

spre deosebire de păcatul acestora, unde cadrul era dominat de relaţia dintre bărbat şi femeie, în cazul 

păcatului lui Cain, cadrul este dominat de relaţia dintre frate şi frate. Motivul crimei îl reprezintă jertfa 

adusă de către Abel şi preferinţa lui Dumnezeu pentru jertfa acestuia (Cf. Gen 4,4), preferinţă care nu 

derivă din vreo incorectitudine a lui Cain, întrucât ambii au adus jertfă din primele roade. Semnificaţia 

acestei preferinţe, continuă Westermann, se referă la succesul în munca depusă, mai precis la binecu-

vântarea muncii din partea lui Dumnezeu, fără ca fratele cel mai mare să aibă vreo vină în acest sens. 

Însă acest fapt reprezintă unul din principalele motive de conflict între fraţi. Relatarea lasă să se înţe-

leagă faptul că agricultorul, în persoana lui Cain, este invidios, şi aceasta pe bună dreptate, simţind că 

fusese nedreptăţit, rănit pe nedrept, motiv pentru care el caută dreptatea. 

Versetele 6-7 prezintă o avertizare pe care Dumnezeu o adresează lui Cain, formată dintr-o între-

bare: „Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta?” (Gen 4,6), şi o învăţătură: „Când 

faci bine îţi este faţa senină, iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască, dar tu 

biruieşte-l” (Gen 4,7). În concepţia lui Westermann această avertizare are rolul de a-l face responsabil 

pe Cain de cele ce urmează, îl determină pe acesta să facă diferenţa între starea senină caracteristică 

celui care face binele şi starea de dificultate produsă de alegerea răului. Termenul de păcat folosit în 

acest context, echivalentul cuvântului asirian rabişūm, este spiritul nimicirii, corespondent al expre-

siei ebraice cel care stă în aşteptare, şi datorită faptului că această expresie conţine ideea unui spirit 

mort, ea a fost schimbată cu termenul de păcat.64 

În versetul 8 se găseşte scena centrală a relatării păcatului lui Cain, în care singurii actori sunt cei 

doi fraţi, Cain şi Abel. Malignitatea evenimentelor, consideră exegetul englez Wenham, este scoasă 

în evidenţă de repetarea expresiei fratele său, iar invitaţia lui Cain adresată celuilalt de a ieşi în câmp 

arată că fapta lui era premeditată, întrucât locul nu oferă nici o posibilitate de ajutor din partea celor-

lalţi. 

Versetele 9 şi 10 reprezintă un dialog între Dumnezeu şi Cain, care este foarte asemănător cu cel 

dintre Dumnezeu şi Adam, după căderea acestuia. Dumnezeu îi adresează lui Cain o întrebare retorică 

(Cf. Gen 4,9) despre fratele său, cu scopul de a scoate în evidenţă relaţia fraternă. Spre deosebire de 

Adam, remarcă autorul nostru, Cain preferă să mintă, afirmând că nu ştie unde este fratele său, adău-

gând, chiar, că nu este nici păzitorul său. Expresia de păzitor face aluzie la însăşi meseria lui Abel, 

astfel încât textul ar putea fi reformulat astfel: „Oare sunt eu păzitorul păzitorului?” Prin aceasta Cain 

nu vrea decât să refuze responsabilitatea faţă de fapta comisă. Dialogul capătă un climat normal abia 

                                                 
64 Cf. C. Westermann, Genesis, 32-33. 
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în momentul în care Dumnezeu dezvăluie vinovăţia lui Cain, într-o frază care cu greu poate fi comen-

tată: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ” (Gen 4,10). 

Expresia şi acum, cu care începe versetul 11, întâlnită şi în cazul lui Adam (Cf. Gen 3,22), după 

părerea exegetului englez, are menirea de a introduce o consecinţă etică; în cazul lui Cain aceasta 

constă în blestemul din partea întregului pământ (Cf. Gen 4,11). Spre deosebire de primul păcat, în 

care omul nu este blestemat, ci numai pământul şi şarpele (Cf. Gen 3,14), în cazul fratricidului despre 

care discutăm, Cain este blestemat de către pământ; acelaşi pământ, continuă Wenham, pe care l-a 

muncit şi în care a vărsat sângele fratelui său, refuză să-i mai ofere rod, izgonindu-l.65 

În legătură cu pedeapsa pe care Cain o primeşte şi care este exprimată în rândurile de mai sus, 

exegetul german Westermann consideră că aceasta este în strânsă legătură cu consecinţele faptei sale, 

iar cuvintele zbuciumat şi fugar, care apar în cadrul blestemului (Cf. Gen 4,12), reflectă viitorul lui 

Cain, care va avea parte de o existenţă condusă şi urmărită. Versetul 14 conţine reproşul lui Cain cu 

privire la greutatea pedepsei primite, la care Dumnezeu răspunde cu protecţia sa, astfel încât îl însem-

nează pe Cain, pentru ca oricine vede semnul să nu îl ucidă. După acest moment are loc separarea de 

Dumnezeu, în care, la fel cum s-a văzut şi în cazul izgonirii primilor oameni după cădere, Westermann 

identifică o consecinţă primordială a păcatului.66 

 

4.3 Turnul Babel 

După părerea exegetului german Westermann episodul biblic al turnului Babel (Cf. Gen 11,1-9), 

reprezintă un tablou fidel al lumii contemporane. Scena cuprinde două secţiuni paralele reprezentate 

de discursul şi acţiunea oamenilor (Cf. Gen 11,2-4) şi discursul şi acţiunea lui Dumnezeu (Cf. Gen 

11,58), structură caracteristică naraţiunii eţiologice, care are rolul de a arăta o situaţie trecută valabilă 

pentru un fenomen prezent. Totodată, conform aceluiaşi autor, acest fragment prezintă şi realitatea 

împrăştierii oamenilor pe pământ în urma potopului, cât şi realitatea trecerii de la stilul de viaţă no-

madă la stilul de viaţă stabilă: „Venind de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Senaar un şes şi s-au 

stabilit acolo” (Gen 11,2). 

Versetele 3 şi 4 descriu decizia oamenilor de a construi o cetate, iar această decizie, consideră 

autorul nostru, îşi are punctul culminant în momentul în care este specificată mărimea construcţiei, şi 

anume „un turn al cărui vârf să ajungă la cer” (Gen 11,4). 

Următoarea secţiune prezintă intervenţia lui Dumnezeu (Gen 11,5-8) manifestată mai mult prin 

reflecţie decât prin acţiune, consideră Westermann, în care structura este clară: Dumnezeu vede – 

                                                 
65 Cf. G.J. Wenham, Word, 106-109. 
66 Cf. C. Westermann, Genesis, 34-35. 
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Dumnezeu consideră – Dumnezeu decide – Dumnezeu intervine – consecinţele intervenţiei lui Dum-

nezeu. Această intervenţie, continuă autorul nostru, are ca scop prevenirea a ceea ce este mai rău, 

întrucât acesta este doar începutul a ceea ce oamenii vor să facă. Amestecarea limbilor este consecinţa 

intervenţiei lui Dumnezeu, coborât între oamenii cetăţii Babel, întrucât în intenţia lor de a construi 

turnul respectiv, stătea posibilitatea lor de a deveni ca Dumnezeu. Astfel, comparată cu dorinţa lui 

Adam şi a Evei de a deveni precum Dumnezeu prin păcat, construirea turnului trebuia împiedicată, 

consideră autorul nostru. 

Versetul 9 conţine o concluzie eţiologică prin care se face referinţă la primul verset al relatării. 

Dacă la început „în tot pământul era o singură limbă” (Gen 11,1), acum, în Babilon, „a amestecat 

Domnul limbile a tot pământul şi i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului” (Gen 11,9). Astfel, 

conclude Westermann, intervenţia lui Dumnezeu în construirea turnului Babel, la fel ca şi intervenţia 

sa în istoria lui Adam, se datorează faptului că omul are tendinţa de a-şi depăşi limitele umane, îm-

potriva statutului cu care Dumnezeu l-a creat.67 

 

4.4 Parabola fiului risipitor 

Parabola fiului risipitor sau a tatălui îndurător, aşa cum o numesc, mai recent, cei mai mulţi dintre 

exegeţi, reprezintă apogeul mesajului evanghelistului Luca, cel care mai este numit şi evanghelistul 

milostivirii divine. 

În tratatul său asupra Evangheliei după sfântul Luca biblistul S. Fausti comentează acest pasaj din 

prisma expresiei rostite de tatăl îndurător: „Trebuia să sărbătorim” (Lc 15,32).68 

Autorul amintit împarte textul parabolei în trei părţi: îndepărtarea fiului cel mai mic şi întoarcerea 

la tatăl (vv 11-20a); tatăl iese în întâmpinarea fiului rătăcit (vv 20b-24); tatăl iese pentru a-l aduce 

înăuntru pe fiul cel mare (vv 25-32). Însăşi această împărţire indică faptul că procesul convertirii este 

văzut nu atât ca un proces psihologic al celui care, căit de păcat, se întoarce la Dumnezeu, ci mai 

degrabă schimbarea mentalităţii atât pentru cel drept cât şi pentru cel păcătos; mai precis, este vorba 

de a vedea în Dumnezeu pe Tatăl milostiv, şi a se simţi cu adevărat fii, datorită faptului că, pentru 

Dumnezeu, atât cei drepţi cât şi cei păcătoşi sunt fiii săi; nu faptul de a fi buni îi face pe aceştia să fie 

iubiţi de Dumnezeu, ci pentru simplul fapt că Dumnezeu este Tată şi îi iubeşte în egală măsură şi pe 

cei buni şi pe cei păcătoşi.69 

                                                 
67 Cf. C. Westermann, Genesis, 80-83. 
68 Cf. S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, Bologna 19974, 544. 
69 Cf. S. Ibid., 545-546. 
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Pentru exegetul german G. Maier parabola fiului risipitor reprezintă istoria emancipării omenirii, 

aşa cum fiul cel mai mic din această parabolă a dorit să se emancipeze, separându-se de familia sa, 

de tatăl său, într-un context spaţial îndepărtat de cel familial.70 

S. Fausti consideră că drumul pe care îl parcurge fiul cel mic este tipic drumului păcătosului, ca-

racterizat mai ales prin îndepărtarea de tatăl, într-o ţară îndepărtată, după ce, în prealabil, adunase tot 

ceea ce avea (Cf. Lc 15,13a). Însă, în aceeaşi măsură, este identic şi drumul de întoarcere la tatăl, care 

începe cu întoarcerea în sine (Cf. Lc 15,17). De fapt, este trecerea de la alienarea de sine însuşi, care 

l-a condus la ruină şi foamete, la convertirea faţă de sinele propriu, primul pas al drumului către casa 

tatălui. În acest verset autorul amintit insistă asupra diferenţei de stare în care se află fiul risipitor şi 

slujitorii din casa tatălui său, o conştientizare a diferenţei dintre realitatea de care se bucura înainte şi 

iluzia dorinţelor care l-au condus de la saţietate la foamete.71 

Mult dorita emancipare despre care vorbea exegetul german G. Maier are cinci consecinţe majore. 

Este vorba de risipirea averii (v 13), adică a tot ceea ce i-a oferit tatăl, aşa cum orice om este admi-

nistratorul tuturor darurilor primite de la Dumnezeu (precum sănătatea, munca, abilităţile personale), 

astfel încât, pentru fiul risipitor, sărăcia exterioară devine semn al trăirii interioare. A doua urmare a 

emancipării este faptul de a duce lipsă (v 14), provocat de risipirea averii cât şi de foametea ce se 

abătuse peste acel ţinut. Cea de-a treia urmare o reprezintă dependenţa de oameni, exprimată prin 

angajarea la un locuitor ala celei ţări. Cea de-a patra consecinţă a emancipării este umilirea pe care 

fiul cel mic o suportă trebuind să păzească porcii celui care îl angajase. În sfârşit, cea de-a cincea 

urmare o reprezintă imposibilitatea de a se hrăni nici măcar cu roşcovele porcilor, întrucât nici pe 

acelea „nu i le dădea nimeni” (Lc 15,17b).72 

G. Maier remarcă şi faptul că punctul de turnură din momentul când fiul risipitor „şi-a venit în 

fire” (Lc 15,17a) nu este suficient dacă nu este tradus în fapte, mai precis, renunţarea la viaţa păcă-

toasă şi îndreptarea către viaţa de comuniune cu Dumnezeu. La această atitudine se adaugă şi recu-

noaşterea păcatului, element esenţial pentru validitatea şi autenticitatea convertirii. Din acest motiv, 

conform aceluiaşi autor, Isus pune pe buzele fiului risipitor care se căieşte cuvintele de învinuire: 

„Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta” (Lc 15,21a), prin cer făcând referire la Dumne-

zeu.73 

S. Fausti consideră impresionantă atitudinea tatălui care, în momentul când fiul „era încă departe, 

l-a văzut, i s-a făcut milă şi, alegând, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat” (Lc 15,20b). Oricât de departe s-ar 

afla, continuă acelaşi autor, Dumnezeu îl vede pe cel păcătos, pentru că distanţa fizică dintre acesta 

                                                 
70 Cf. G. Maier, Evanghelia după Luca, IV-V, Korntal 1999, 657-658. 
71 Cf. S. Fausti, Una comunità, 547-548. 
72 Cf. G. Maier, Evanghelia, 658-660. 
73 Cf. Ibid., 661-662. 
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din urmă şi Dumnezeu este invers proporţională cu distanţa de la inima lui Dumnezeu la om. De 

altfel, tot din Evanghelii aflăm că aceasta este şi misiunea lui Isus, care a venit că-i cheme pe cei 

îndepărtaţi de Dumnezeu. Această vedere este însoţită de milă din partea lui Dumnezeu, care este 

urmată de pasul său principal de a-i ieşi în întâmpinare celui păcătos. Este alergarea pe care o face 

Dumnezeu în momentul în care omul încetează să mai alerge, mai precis, să se îndepărteze de Dum-

nezeu.74 

Acelaşi exeget italian consideră surprinzător şi banchetul pe care tatăl îl organizează cu atâta grabă 

în cinstea fiului întors acasă, oferindu-i, în acelaşi timp, o haină nouă, ca semn al unei reînnoiri a 

persoanei, un inel în deget, semn al stăpânirii peste toată avuţia sa, şi sandale în picioare, care îl 

transformă din sclav într-o ţară străină în fiu al tatălui prea-îndurător.75 

Motivaţia banchetului este redată de cuvintele tatălui adresate fiului mai mare, care nu este de 

acord cu situaţia creată: „Trebuia să sărbătorim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort 

şi a revenit la viaţă, era pierdut şi a fost regăsit” (Lc 15,32). Termenul trebuia face referinţă la sacri-

ficiul lui Cristos, care, conform planului lui Dumnezeu, trebuia să moară pentru noi; acelaşi termen 

este legat de restul expresiei, cu referinţă la bucuria pentru învierea lui Cristos, manifestată în ospăţul 

euharistic.76 

Concluzia asupra acestei parabole îi aparţine exegetului german G. Maier care ne spune că atitu-

dinea tatălui din parabolă exprimă atitudinea lui Dumnezeu faţă de păcătosul  care se întoarce la el cu 

căinţă. Astfel, încununându-l cu cinstea unei haine noi, precum şi prin inelul şi sandalele oferite, tatăl 

îşi exprimă iertarea şi milostivirea faţă de fiul său, aşa cum Dumnezeu îl îmbracă pe cel căit cu haina 

nepătată a harului şi îl înzestrează cu darurile sale ajutătoare la mântuire.77 

 Aşadar, conclude autorul amintit, parabola fiului risipitor rămâne un exemplu elocvent al bu-

nătăţii şi milostivirii divine faţă de cei care se convertesc, renunţând la viaţa de păcat şi îmbrăţişând 

viaţa e comuniune cu Dumnezeu, singurul tată dispus să rămână fidel în faţa infidelităţii fiilor săi.78 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Cf. S. Fausti, Una comunità, 550. 
75 Cf. Ibid., 551. 
76 Cf. Ibid., 554. 
77 Cf. G. Maier, Evanghelia, 665. 
78 Cf. Ibid., 670. 
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CAPITOLUL II 

O SOCIETATE RĂNITĂ DE PĂCAT 

 

1 Cultura morţii vs. Cultura vieţii 

Conceptul de cultură a morţii răsună impunător în scrierile sfântului Ioan Paul al II-lea, pentru a 

descrie realitatea dramei din lumea contemporană, având totodată şi o capacitatea de a zdruncina 

conştiinţa morală a unei societăţi care dispreţuieşte adevăratele valori şi îmbrăţişează moartea ca pe 

un bine. 

În cartea sa intitulată Giovanni Paolo II: assolutismo e misericordia, scriitorul şi jurnalistul J. 

Arias încearcă să schiţeze portretul papei Ioan Paul al II-lea dintr-un punct de vedere mai critic, atri-

buind anumite comportamente şi atitudini ale acestuia nu atât convingerilor proprii, cât experienţelor 

sale personale. De exemplu, pe fondul experienţei de familie a Suveranului Pontif cu privire la sufe-

rinţă şi moarte, autorul spaniol afirmă că promovarea vieţii nu reprezintă decât un efort al lui Ioan 

Paul al II-lea de a atenua întreaga încărcătură dureroasă pe care acesta o poartă în suflet, cumva, o 

metodă de a nega sau uita propria experienţă a morţii, manifestată printr-un exagerat entuziasm faţă 

de tineri sau prin îmbrăţişarea copiilor.79 

Dacă acest interes pentru valoarea vieţii este o simplă refulare personală contează mai puţin, însă, 

ceea ce ştim cu siguranţă este faptul că Ioan Paul al II-lea a manifestat o profundă dezamăgire asupra 

acestei înculturări caracteristice epocii contemporane; ca Suveran Pontif, datoria sa era să predice 

Evanghelia, ori, aceasta nu este o Evanghelie a morţii, ci una a vieţii, aşa cum el însuşi a numit-o, 

prin elaborarea encilcicei omonime: „Evanghelia Vieţii se află în centrul mesajului lui Isus. Primită 

de Biserică în fiecare zi cu iubire, ea trebuie proclamată cu fidelitate curajoasă ca Veste Bună oame-

nilor din fiecare epocă şi cultură”.80 

Într-o predică ţinută în cadrul sfintei Liturghii într-un parc din Denver, la data de 15 august 1993, 

papa Ioan Paul al II-lea rosteşte cuvinte dure la adresa secolului al XX-lea, în care falşii învăţători şi 

profeţi ai acestui secol au cunoscut maximul succes posibil, şi care va fi numit un secol al atacurilor 

în masă împotriva vieţii, mai ales a vieţii celor nevinovaţi. Un secol în care triumful îi revine culturii 

morţii, concretizată în orice formă de genocid, uciderea copiilor nenăscuţi sau a bătrânilor care nu au 

ajuns la pragul normal al morţii.81 

                                                 
79 Cf. J. Arias, Giovanni Paolo II: assolutismo e misericordia, Milano 1996, 37-49. 
80 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 1. 
81 Cf. D. del Rio, I fioretti, 218. 
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 Folosind termenul de cultură Suveranul Pontif se referă la ideile şi valorile caracteristice unui 

grup social, la stilul său de viaţă, manifestat prin obiceiurile proprii, într-un cuvânt, la ceea ce carac-

terizează acel grup în toate domeniile sale de acţiune. Aşadar, putem înţelege la ce se referă autorul 

nostru când foloseşte cele două expresii antitetice. Cultura vieţii se referă la aprecierea faţă de per-

soana umană, faţă de viaţă în sine, în orice formă ar exista aceasta, în timp ce cultura morţii se traduce 

prin dispreţuirea acestei valori, o viziune socială care favorizează moartea, pe care o promovează prin 

diferite comportamente şi atitudini82, precum cele amintite mai sus şi pe care le vom analiza pe larg 

în paginile următoare. 

 

1.1 Avortul 

Bioetica defineşte avortul ca fiind „întreruperea sarcinii atunci când fătul nu este viabil, adică 

atunci când nu poate subzista în afara sânului matern”.83 

În scrisoarea enciclică Evangelium Vitae, sfântul Ioan Paul al II-lea include avortul printre „noile 

ameninţări la adresa vieţii umane”84, procedeu în favoarea căruia s-au investit şi se investesc sume de 

bani însemnate în vederea perfecţionării industriei farmaceutice care să ducă la evitarea intervenţiei 

chirurgicale. De asemenea, autorul nostru face apel şi la învăţătura universală a Bisericii, a Tradiţiei 

şi a Scripturii asupra importanţei vieţii, recunoscând inviolabilitatea şi sacralitatea vieţii umane şi 

denunţând imoralitatea suprimării unei vieţi nevinovate şi lipsite de apărare.85 În acest sens, acelaşi 

autor afirmă: „Porunca «Să nu ucizi!» (Ex 20,13), are o valoare absolută atunci când se referă la 

persoana nevinovată. Şi cu atât mai mult dacă este vorba de o fiinţă umană slabă şi lipsită de apărare. 

Într-adevăr, inviolabilitatea absolută a vieţii umane nevinovate este un adevăr moral învăţat în mod 

explicit în Sfânta Scriptură, păstrat constant în Tradiţia Bisericii şi propus unanim de Magisteriul 

ei”.86 

Pentru a putea distinge bine între diferitele tipuri de avort şi pentru a înţelege la care dintre acestea 

se referă Biserica atunci când foloseşte expresia „crimă odioasă”87, vom apela din nou la tratatul 

teologului german A. Günthor. În linii mari, acesta vorbeşte de avort involuntar, sau spontan, caz care 

presupune absenţa intervenţiei din partea mamei sau a altor persoane asupra fătului, şi avort voluntar, 

sau provocat, care, la rândul său, prezintă două aspecte: vorbim despre un avort provocat direct, caz 

în care uciderea copilului este scopul principal, şi despre un avort provocat indirect, caz în care rezultă 

                                                 
82 Cf. B. Duma, La responsabilità, 51-52. 
83 M. Vidal, Manuale di etica teologica, II, Assisi 1995, 426. 
84 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 3. 
85 Cf. R. Albotelli, „Una lettura dell’enciclica Evangelium Vitae dieci anni dopo”, în Settimana 31(2004), 8-9. 
86 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 57. 
87 Gaudium et spes, 51. 
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moartea copilului ca un efect colateral, în vederea unui efect bun superior. Mai trebuie specificat că, 

în acest caz, efectul bun care se urmăreşte, chiar dacă are ca rezultat paralel moartea copilului, nu 

trebuie să fie obţinut prin uciderea acestuia.88 

În discursul asupra avortului, enciclica Evangelium Vitae insistă asupra avortului provocat, despre 

care spune: „Dintre toate crimele pe care omul le poate săvârşi, avortul provocat prezintă caracteristici 

care-l fac deosebit de grav şi condamnabil”89. Astfel, ceea ce face ca avortul să se înscrie în cadrul 

acestui concept de cultură a morţii este tocmai faptul că, în ultimul timp, tot mai multe state tind să 

legifereze o astfel de practică criminală, prin care societatea nu face altceva decât să nege însuşi 

scopul de slujire a omului, promovând moartea în locul binelui comun90. 

 

1.2 Eutanasia 

Eutanasia, ca formă de prescurtare voluntară a vieţii, se referă la „acele situaţii în care valoarea 

vieţii umane pare să se găsească într-o stare de umbrire sau de declin, astfel încât o terapie de antici-

pare a morţii apare ca fiind cea mai bună alternativă”.91 

Pentru sfântul Ioan Paul al II-lea eutanasia reprezintă, cumva, problema devalorizării vieţii, aflată 

la polul opus al avortului. Efectiv, este vorba despre aceeaşi acţiune criminală manifestată nu asupra 

celor care aşteaptă să se nască, ci asupra acelora care aşteaptă să moară. Luarea în consideraţie a 

eutanasiei este rodul unei înţelegeri greşite a vieţii, considerată în adevăratul sens al cuvântului numai 

atâta timp cât ea înseamnă plăcere sau bunăstare, satisfacerea tuturor poftelor trupeşti. În concepţia 

autorului nostru, o astfel de viziune eronată asupra vieţii îi face pe mulţi să vadă în eutanasie o simplă 

metodă de a se elibera de suferinţe sau de a elimina eşecul personal al acelora care, datorită bătrâneţii 

sau bolii, nu se mai pot bucura de viaţă, ţinând cont de accepţiunea reductivă pe care a căpătat-o acest 

termen, eliminând orice orizont plăcut din faţa acestor persoane la care ne referim.92 

La data de 17 martie 1992, papa Ioan Paul al II-lea, răspunzând participanţilor la o întâlnire inter-

naţională cu tema Asistenţa muribundului, se declară încă o dată împotriva eutanasiei, despre care 

spune că nimeni nu are dreptul să o ceară, nici pentru sine, nici pentru altcineva care i-a fost încre-

dinţat, întrucât reprezintă un gest criminal. Totodată, în concepţia aceluiaşi autor, nu sunt mai puţin 

responsabile de săvârşirea acestor crime aceia care le consimt, fie în mod implicit fie explicit, deoa-

                                                 
88 Cf. A. Günthor, Chiamata e risposta, III, Cinisello Balsamo 1977, 587. 
89 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 58. 
90 Ibid., 72. 
91 M. Vidal, Manuale, 562. 
92 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 64. 
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rece această practică nu poate avea legitimitate indiferent de autoritatea care îşi permite să o legife-

reze.93 Aşadar, pe lângă avort, şi eutanasia se înscrie în rândul practicilor definite de expresia cultura 

morţii, datorită aceleiaşi aversiuni manifestată faţă de valoarea vieţii umane, aşa cum a fost ea rându-

ită de Creator, ca să fie trăită din prima şi până în ultima clipă, în conformitate cu planul său divin. 

 

1.3 Conflictul armat 

Dacă în cazul avortului sau eutanasiei, fără a diminua gravitatea reală a acestor acte, s-ar putea 

accepta scuzele pe care oamenii le-ar invoca, şi anume, neştiinţa în privinţa fătului ca valoare umană 

sau falsa milă care conduce la reducerea suferinţelor celor muribunzi, în ceea ce priveşte luptele dintre 

aceiaşi fraţi, în cadrul conflictelor armate, nu poate exista nici o scuză de acest gen, întrucât, dacă 

fiecare se îngrijeşte de apărarea propriei vieţi, acelaşi lucru este valabil şi pentru ceilalţi oameni; mai 

mult decât atât, este vorba despre o situaţie în care porunca divină „Să nu ucizi!” (Ex 20,13) nu mai 

are nevoie de nici o explicaţie suplimentară. 

În ziua de 13 aprilie 1997 pe stadionul din Sarajevo se ridica un strigăt puternic: „Pace! Iertare! 

Dă iertare şi primeşti pace”. Era strigătul papei Ioan Paul al II-lea care invoca în acea zi sfârşitul 

războaielor, sfârşitul acestei crime necruţătoare, sfârşitul violenţei, sfârşitul morţii.94 

Suveranul Pontif denunţă categoric aceste „situaţii de violenţă, de ură, de contradicţii de interese, 

care-i determină pe oameni să-i atace pe alţi oameni cu crime, războaie, măceluri, genociduri”.95 

Anihilarea oricărei forme de luptă armată a fost gândul cu care Ioan Paul al II-lea şi-a propus să treacă 

pragul celui de-al treilea mileniu, şi pe care l-a exprimat în cuvântarea sa adresată tinerilor la data de 

30 martie 1985, o trecere care să nu presupună a avea în spate tunuri şi ruine, ci un început de mileniu 

în numele Domnului.96 

Numărul alarmant al conflictelor, consideră papa Wojtyla, va face ca secolul al XX-lea să fie numit 

unul al atacurilor proeminente împotriva vieţii97; poate fi adevărat că, de-a lungul istoriei, războaiele 

au rezolvat multe lucruri, continuă acelaşi autor, însă aceasta nu fără sacrificiul multor oameni, sacri-

ficiu care nu se merita făcut, în pofida oricărui bine dobândit, oricât de mare şi important ar fi fost 

acesta98. 

 

                                                 
93 Cf. D. del Rio, I fioretti, 197. 
94 Cf. Id., Karol cel Mare. Istoria Papei Ioan Paul al II-lea, Bucureşti 2005, 261. 
95 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 10. 
96 Cf. D. del Rio, I fioretti, 97. 
97 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 19. 
98 Cf. Ibid., 173. 
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1.4 Către o societate pătrunsă de cultura vieţii 

În faţa acestei atitudini dramatice de cultură a morţii, necesitatea unei reînnoite culturi a vieţii este 

primordială pentru omul contemporan, consideră autorul nostru. În acest sens, Suveranul Pontif pro-

pune credinţa creştină ca posibilitate culturală, în stare să-şi asume angajamentul construirii unei ci-

vilizaţii autentice umane.99 

În legătură cu acest lucru, autorul italian G. Verrengia consideră că este vorba de o cultură a vieţii 

care să determine în omul contemporan o turnură atitudinală cu privire la respectul pentru valoarea 

vieţii umane, marele dar al lui Dumnezeu făcut omului. Acelaşi autor consideră că punctul de plecare 

îl reprezintă asemănarea omului cu Dumnezeu, în virtutea creaţiei, pentru construirea unei solidarităţi 

în apărarea vieţii şi demnităţii umane, ca participare la proiectul lui Dumnezeu. Şi aceasta întrucât, 

după părerea Suveranului Pontif, identitatea omului este aceea de fiinţă cu şi fiinţă pentru, într-un act 

de comuniune şi dăruire, care reprezintă elemente primordiale ale persoanei.100 

După părerea sfântului Ioan Paul al II-lea, în acest act de comunicare-dăruire se naşte adevăratul 

spirit creştin, în care se sesizează valoarea imensă a vieţii, ca semn al iubirii conjugale. În aceste 

condiţii se manifestă prezenţa lui Dumnezeu în viaţa de familie, care îi face pe soţi conştienţi de faptul 

că oricât de slabă şi suferindă ar fi, orice viaţă rămâne darul inestimabil al lui Dumnezeu, care trebuie 

protejat101. Mai concret, este vorba de efortul personal al soţilor de a regăsi semnificaţia adevărată a 

sexualităţii, în încercarea de a elimina orice mijloc contraceptiv care face din aceştia arbitrii ai planu-

lui lui Dumnezeu, manipulatori ai sexualităţii proprii, şi care nu înseamnă nimic altceva decât auto-

înjosire şi devalorizare a dăruirii reciproce102. 

În scrisoarea sa către familii, Ioan Paul al II-lea vede reînnoirea culturală ca pe o civilizaţie a 

iubirii, de care familia depinde, dar şi al cărei centru este, în acelaşi timp. Civilizaţia iubirii, continuă 

autorul nostru, se formează prin eliminarea utilitarismului din viaţa omului contemporan, utilitarism 

prin care persoana umană nu e decât un obiect folositor, şi prin combaterea practicii avortului, din 

respect pentru valoarea vieţii umane.103 

Pe lângă cele afirmate mai sus, conform aceluiaşi autor, reînnoirea unei culturi a vieţii presupune 

ca sarcină foarte importantă şi respectul pentru persoanele în vârstă care, deşi suferinde, au nevoie de 

înţelegerea şi respectul celor tineri, fără a fi trataţi ca nişte inutili. Şi aceasta întrucât nimeni nu îşi 

poate asuma dreptul de a spune „Ajunge!”104, şi prin aceasta ne referim la atâtea cazuri de în care 

                                                 
99 Cf. L. Negri, L’uomo e la cultura nel magistero di Giovanni Paolo II, Milano 1987, 65. 
100 Cf. G. Verrengia, Famiglia laboratorio di solidarietà, Napoli 1999, 10-11. 
101 Cf. Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio, 30. 
102 Cf. Ibid., 32. 
103 Cf. Scrisoarea Papei Ioan Paul al II-lea către familii, Bucureşti 1994, 45-49. 
104 Cf. Che cosa, 58-59. 
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foarte multe persoane în vârstă se sting în urma deciziei rudelor de a le pune capăt vieţii, invocând o 

compasiune falsă faţă de suferinţa lor. În acest sens, după părerea autorului G. Verrengia, amintit mai 

sus, omenirea are nevoie să redescopere valoarea fiecărui membru al familiei, în orice etapă a exis-

tenţei sale s-ar găsi acesta, pentru a avea familii cu adevărat umanizate, care recunosc şi promovează 

valoarea persoanei umane. Astfel, continuă acelaşi autor, decizia de luat în ceea ce priveşte persoanele 

în vârstă din familie, nu este aceea de a le pune capăt vieţii, ci, dimpotrivă, de a le oferi continuitate, 

într-o atitudine trivalentă care implică acceptare, prin care cel în vârstă nu se simte o povară pentru 

familie, ascultare, care se traduce prin capacitatea de a accepta un sfat bun din partea acestora, dar şi 

asistenţă în vremurile de încercare ale bolii, ţinând cont că cea mai bună îngrijire o poate oferi un 

mediu familial călduros.105 

Nu în ultimul rând, drumul către o nouă cultură a vieţii trebuie pavat şi cu multă pace. Este terme-

nul care se opune cel mai mult ideii de război, care aduce cu sine atâtea victime, atâta suferinţă, atâta 

moarte. 

Pacea în lume a fost una din problemele fundamentale cu care s-a confruntat pontificatul sfântului 

papă Ioan Paul al II-lea, în timpul căruia numeroase şi înspăimântătoare vânturi belice au zguduit 

planeta. Este suficient să amintim de războiul din Golf, conflictul din ex-Iugoslavia, tragedia din 

Bosnia Herţegovina.106 În faţa tuturor acestor situaţii se situează aşa-numitul strigăt al păcii din partea 

papei Ioan Paul al II-lea, cutreierând tot pământul pentru a o promova. Expresiile sale asupra războ-

iului au rămas faimoase: „Războiul este o aventură fără întoarcere”; „Niciodată războiul, spirală de 

lupte şi violenţe”; „Pacea este posibilă, războiul ar fi declinul întregii omeniri”. O redescoperire a 

culturii vieţii înseamnă tocmai o atitudine care să facă în aşa fel încât strigătul papei Ioan Paul al II-

lea să nu rămână un strigăt în pustiu, ci dimpotrivă, el să determine renunţarea la dorinţele de atotpu-

ternicie umană, prin suprimarea vieţii celuilalt.107 

Încheiem tratarea acestui aspect cu propriile cuvinte ale Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea 

rostite la prima comemorare a atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York şi Washington: 

„Este nevoie să construim împreună o cultură globală a solidarităţii, care să redea tinerilor speranţe 

de viitor. Numai din adevăr şi din dreptate pot izvorî libertatea şi pacea. Pe aceste valori este posibilă 

construirea unei vieţi demne de un om. În lipsa acestora nu există decât ruină şi distrugere”.108 

 

                                                 
105 Cf. G. Verrengia, Famiglia, 31-35. 
106 Cf. L. Sandri, L’ultimo papa rè, Colognola ai Colli 1997, 66-69. 
107 Cf. D. del Rio, Karol, 264-265. 
108 Ioan Paul al II-lea, Audienţa generală din 11 septembrie 2002. 
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2 Asocierea omului în săvârşirea răului 

În paginile precedente am putut observa la ce se referă Suveranul Pontif atunci când foloseşte 

expresia cultura morţii, o expresie care conţine doi termeni antitetici, dacă e să ne gândim la semni-

ficaţia proprie a fiecăruia dintre ei. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul expresiei solidaritate în 

săvârşirea răului, şi aceasta pentru că, în sine, termenul solidaritate comportă o realitate pozitivă prin 

valoarea sa semantică. Aşadar, pentru a remarca rolul folosirii acestor contradicţii este suficient să ne 

gândim realitatea lumii contemporane căreia Suveranul Pontif îi aplică aceste două expresii, obser-

vând că scopul lor este acela de a indica gravitatea unor fenomene existente în ea. 

În capitolul precedent am putut nota că această solidaritate sau cooperare în săvârşirea răului se 

defineşte prin expresia structuri de păcat. Dacă în acea secţiune ne-am limitat la o simplă definire a 

conceptului şi enumerarea câtorva exemple, în această parte vom încerca să pătrundem în inima pro-

blemei, prezentând concreteţea acestei „conspiraţii împotriva vieţii”109 despre care vorbeşte sfântul 

Ioan Paul al II-lea, rămânând, totuşi, în sfera aceloraşi ameninţări grave despre care am vorbit şi în 

paginile precedente. 

În ceea ce priveşte avortul, un prim aspect pe care Karol Wojtyla îl denunţă este contribuţia ştiinţei 

în această practică, pentru a cărei perfecţionare sunt investite mari sume de bani, dar şi cu scopul de 

a face din avort un fenomen de necontrolat şi lipsit de orice responsabilitate110. De asemenea, tran-

sferând problema în sfera politicului, autorul nostru constată că nu mai puţin însemnate sunt campa-

niile tot mai răspândite împotriva natalităţii, pe care conducerea multor ţări le promovează, în ciuda 

faptului că acestea nu sunt decât acte împotriva adevăratei dezvoltări111. Din acest motiv este bineve-

nit apelul Suveranului Pontif la responsabilitatea unui drum al popoarelor către o adevărată dezvol-

tare: „Este important să subliniem că o lume divizată în blocuri, susţinută de ideologii rigide şi în 

care, în locul independenţei şi a solidarităţii, este dominată de diferite forme de imperialism, nu poate 

fi decât o lume supusă structurilor păcatului”112. Mai precis, autorul nostru se referă la relativismul 

etic al legislatorilor care legalizează practica avortului, la tirania pe care o majoritate parlamentară 

sau socială o manifestă atunci când aprobă ca fiind legitimă suprimarea vieţii omeneşti nevinovate, 

făcând, astfel, să se piardă adevărata valoare a democraţiei. Şi aceasta pentru că în concepţia lui Ioan 

Paul al II-lea, la baza unor astfel de decizii, nici o autoritate parlamentară nu se poate suprapune 

autorităţii legii naturale pe care Dumnezeu a înscris-o în inima omului şi care ar trebui să fie de 

referinţă pentru legea civilă.113 

                                                 
109 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 12. 
110 Cf. Ibid., 13. 
111 Cf. Id., Solicitudo rei socialis, 25. 
112 Ibid., 36. 
113 Cf. L. Sandri, L’ultimo, 22. 
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În enciclica Evangelium Vitae sfântul Ioan Paul al II-lea defineşte toate aceste atitudini ca pe un 

„război al celor puternici împotriva celor slabi”. Este vorba, mai ales, de acele decizii împotriva vieţii 

aflate la punctele sale extreme, adică la primele clipe şi la cele din urmă, un fel de „conspiraţie împo-

triva vieţii” pe cale să se nască sau care aşteaptă momentul morţii.114 

O atitudine gravă pe care autorul nostru o reclamă se referă la acele persoane care, în numele unei 

false mile faţă de cei bolnavi şi suferinzi, mai ales bătrâni, îşi asumă dreptul de a le decide moartea 

prin practica eutanasiei, convinşi fiind că stăpânesc viaţa şi moartea, fără să conştientizeze că, în 

realitate, şi ei sunt supuşi înfrângerii prin moarte. Motivele unei astfel de opţiuni pot fi diferite: fie că 

este vorba de bolnavi incurabili, fie că este vorba de persoane cu malformaţii, fie că se tratează de 

persoane în vârstă şi lipsite de auto-suficienţă, pentru care, într-o concepţie utilitaristă, orice cheltuială 

este de prisos, sau, şi mai grav, aceste persoane devin, fără voie, donatoare de organe115. Este cazul 

atâtor medici, continuă autorul nostru, care uitând că scopul medicinii este acela de a promova viaţa, 

încurajează familia sau chiar pe însuşi pacientul în cauză la o astfel de metodă, ignorând importanţa 

vieţii umane, aşa cum a fost ea lăsată de Dumnezeu de la crearea lumii. Suveranul Pontif aminteşte 

că este şi cazul atâtor guverne care, în faţa situaţiilor de explozie demografică, îşi permit să promo-

veze controlul naşterilor, de teamă că pământul nu va mai fi suficient pentru bunăstarea şi liniştea 

personală. Situaţia devine într-adevăr scandaloasă, consideră Suveranul Pontif, dacă ţinem cont de 

faptul că proclamarea drepturilor omului, atât de mult menţionate în lumea contemporană, intră în 

contradicţie cu realitatea de zi cu zi, în care aceleaşi drepturi inviolabile sunt călcate în picioare şi 

negate, în special în cazul copiilor încă nenăscuţi şi a vârstnicilor sau a celor nevoiaşi. Astfel, după 

părerea aceluiaşi autor, se riscă transformarea din societăţi caracterizate de viaţa comună în societăţi 

ale celor excluşi, neprimiţi sau inapţi.116 

Şi toate acestea, consideră Karol Wojtyla, se datorează faptului că omul contemporan, pierzând 

simţul lui Dumnezeu, pierde şi simţul omului, pierde simţul oricărei legi morale, fie ea de natură 

divină, fie de natură umană, civilă, folosindu-se de progresul tehnologiei pentru a controla atât viaţa 

cât şi moartea.117 În acest sens, continuă pontiful polonez, omul se uneşte, complotează cu ceilalţi, 

într-un spirit pur materialist, utilitarist, înlocuind valoarea şi importanţa vieţii cu calitatea acesteia, 

eliminând tot ceea ce nu este util, şi anume, grija unui copil sau suferinţa şi boala unui bătrân, pentru 

a găsi aşa-zisa fericire individuală, confortul maxim, utilitatea absolută. Rezultatul nu poate fi decât 

o materializare excesivă a trupului, consideră autorul nostru, conform căreia ceea ce este inutil şi 

                                                 
114 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 12. 
115 Ibid., 15. 
116 Cf. Ibid., 18. 
117 Cf. Ibid., 21-22. 
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suferind trebuie să dispară.118 În aceste condiţii găsim îndreptăţită remarca pe care papa Ioan Paul al 

II-lea o face asupra lumii contemporane, folosindu-se de cuvintele profetului Isaia: o societate care 

numeşte „răul bine şi binele rău” (Is 5,20), pe care le face, le acceptă din partea celorlalţi, într-o 

continuă alimentare a culturii morţii şi într-o continuă dezvoltare a structurilor de păcat.119 

Pe lângă situaţiile descrise mai sus, în sfera solidarităţii în săvârşirea răului se înscriu şi nedrep-

tăţile sociale şi luptele armate, ca rezultat al unei politici de globalizare a economiei, ca şi cum totul 

s-ar reduce la acest aspect. În acest sens cuvintele sfântului Ioan Paul al II-lea răsună ca un strigăt 

către cer pentru o conştientizare matură a adevăratelor valori care trebuie apărate: „Libertatea econo-

mică nu este decât un element al libertăţii umane. Când ea se face autonomă, când omul este consi-

derat mai degrabă ca un producător sau un consumator de bunuri decât un subiect care produce şi 

consumă pentru a trăi, atunci ea îşi pierde relaţia corectă cu persoana umană şi, până la urmă, o alie-

nează şi o reprimă”.120 De aceea, Suveranul Pontif propune o viziune nouă asupra societăţii, care nu 

este numai o societate de capital, ci şi o societate de persoane.121 Iar această dezvoltare integrală a 

persoanei implică o conştientizare responsabilă din partea oamenilor politici asupra valorii drepturilor 

omului, ale fiecărui individ în parte şi ale fiecărei naţiuni, prin respectarea dreptului la viaţă şi a 

identităţii particulare a fiecărui popor.122 

Din păcate, remarcă Suveranul Pontif, tocmai în aceste situaţii se manifestă acea funestă conspi-

raţie împotriva vieţii prin promovarea războiului, datorat unei griji exagerate faţă de propria bunăstare 

şi siguranţă, în care cei care plătesc sunt întotdeauna cei mai slabi, şi prin care aceste structuri de 

păcat luptă cu înverşunare împotriva păcii, împotriva adevăratei colaborări şi dezvoltări.123 

În acest sens, autorul nostru continuă:  

Fără povara îngrozitoare de ură şi dorinţă de răzbunare acumulată atâtor nedreptăţi, atât la nivel inter-

naţional cât şi la nivel intern al fiecărui stat, nu ar fi fost posibile războaie de o atare cruzime, în care au 

fost investite energiile marilor naţiuni, în care nu a existat ezitare în faţa violării celor mai sacre drepturi 

umane şi a fost planificată şi înfăptuită exterminarea unor întregi popoare şi grupuri sociale.124 

Ceea ce îngrijorează mai mult, remarcă sfântul părinte, este faptul că despre aceste aspecte nu se 

poate vorbi la trecut întrucât în lumea contemporană există parcă o cursă nebună a înarmărilor, pentru 

care se cheltuiesc importante sume de bani, care ar fi adus mari beneficii economiei. În acelaşi timp, 

continuă papa, se constată şi o pervertire a ştiinţei şi a progresului, care în loc să folosească dezvoltării 

                                                 
118 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 23. 
119 Cf. Ibid., 24. 
120 Id., Centessimus annus, 39. 
121 Cf. Ibid., 43. 
122 Cf. Id., Solicitudo rei socialis, 33. 
123 Cf. Ibid., 39. 
124 Id., Centessimus annus, 17. 
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şi bunăstării omului, din dorinţa celor puternici, pe care îi slujesc, folosesc perfecţionării armelor de 

distrugere. Nu mai puţin grave sunt şi luptele tot mai dese dintre fraţi, precum şi terorismul, toate 

regăsindu-şi cauza în dorinţa comună de a stăpâni lumea cu orice preţ, printr-un război care nu are 

nici învingători, nici învinşi, ci un singur rezultat: sinuciderea omenirii.125 

Evitarea acestei drame a omenirii, consideră papa, poate veni numai prin însănătoşirea acestei 

solidarităţi care în toate situaţiile descrise anterior reprezintă o caracteristică a săvârşirii răului. În 

acest sens Karol Wojtyla consideră că este nevoie de solidaritate manifestată prin participarea la pla-

nul lui Dumnezeu, la nivel individual, naţional şi internaţional. Mai precis, autorul nostru consideră 

că este vorba de solidaritatea umano-creştină promovată de Biserică, în vederea realizării adevăratei 

dezvoltări şi a păcii, dar mai ales pentru eliminarea structurilor păcatului şi a perversităţii morale pe 

care acestea le comportă.126 

În ciuda tuturor exemplelor negative, sfântul Ioan Paul al II-lea scoate în evidenţă şi exemplele de 

adevărată solidaritate, manifestată fie prin medici, fie prin voluntari, dar şi persoane consacrate sau 

familii responsabile, care se pun în slujba vieţii, din iubire gratuită, şi în slujba Evangheliei vieţii.127 

 

3 Un om liber, o societate subjugată 

Conceptul de libertate a cunoscut o lungă dezvoltare de-a lungul istoriei şi reprezintă o componentă 

esenţială a fiinţei umane, care conferă actelor sale valoare morală, mai precis, acea capacitate după 

care omul îşi orientează propria existenţă.128 Această orientare poate fi văzută ca un dinamism care 

împinge şi orientează procesul de umanizare, într-o strânsă legătură cu demnitatea persoanei umane, 

în care libertatea devine o datorie etică a omului.129 

 

3.1 Câteva forme ale libertății 

Libertatea umană nu se limitează la posibilitatea de a alege, deoarece aceasta reprezintă numai 

începutul ei, fiind oferită omului pentru eliberare. Libertatea se traduce printr-o deschidere tot mai 

mare a spiritului către valori şi către plinătatea fiinţei, ceea ce presupune ruptura de orice condiţionare, 

internă sau externă.130 

                                                 
125 Cf. Ioan Paul al II-lea, Centessimus annus, 18. 
126 Cf. Id., Solicitudo rei socialis, 40. 
127 Cf. Id., Evangelium vitae, 89-90. 
128 Cf. G. Piana, Libertà e responsabilità, NDTM, 658. 
129 Cf. M. Vidal, Manuale, 200-201. 
130 Cf. S. Marsili, Libertà, DETM, 522. 
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Datorită faptului că libertatea umană asumă mai multe forme, pentru a avea o idee clară la ce fel 

de libertate ne referim în tratarea acestor pagini, ne vom folosi de împărţirea pe care teologul german 

A. Günthor o face cu privire la acest concept general, împărţire care ţine cont de discuţiile purtate în 

timpul Conciliului Vatican al II-lea. 

În primul rând, autorul german scoate în evidenţă libertatea fizică de acţiune, manifestată prin 

facultatea liberului arbitru a omului. Pe lângă aceasta el identifică libertatea psihologică, referindu-

se la posibilitatea de autodeterminare liberă, care este în strânsă legătură cu demnitatea umană. De 

asemenea, în această împărţire intră şi libertatea morală, văzută ca posibilitate de  alegere a valorilor 

morale şi de urmare a lui Dumnezeu; această libertate, în sens pozitiv, se manifestă prin puterea de a 

face binele, în timp ce, în sens negativ, reprezintă posibilitatea de a opta pentru rău. O altă formă de 

libertate pe care o distinge teologul german este libertatea evanghelică; aceasta se referă la adevărul 

evanghelic şi la harul Duhului Sfânt care îl eliberează pe om din puterea Satanei şi a păcatului. De 

asemenea, autorul amintit vorbeşte şi despre o libertate eclezială în virtutea căreia Biserica îşi des-

făşoară misiunea primită de la Cristos. 

Nu în ultimul rând, avem de-a face cu libertatea religioasă, care face referire la dreptul personal 

sau comunitar al creştinului de a accepta şi practica o anumită religie. De menţionat este faptul că 

toate aceste forme de libertate sunt într-o strânsă legătură cu aceasta. Din punct de vedere al teologiei 

morale, libertatea morală este forma care interesează cel mai mult, iar în strânsă legătură cu aceasta 

se află libertatea evanghelică.131 Tocmai această formă de libertate morală va fi şi obiectul studiului 

nostru în ceea ce priveşte acest aspect, aşa cum este el văzut de către sfântul Ioan Paul al II-lea. 

 

3.2 Libertatea omului – darul Creatorului 

În enciclica sa Evangelium Vitae, papa Ioan Paul al II-lea afirmă că libertatea „este un mare dar al 

Creatorului, fiind pusă în serviciul persoanei şi al realizării ei prin dăruire de sine şi acceptarea celu-

ilalt”.132 Însă acelaşi papă remarcă faptul că acest dar al lui Dumnezeu a căpătat o semnificaţie per-

versă şi nedreaptă în lumea contemporană, odată cu revendicarea dreptului la avort, sau eutanasie, 

situaţie care nu face altceva decât să nege adevărata valoare a libertăţii, prin negarea demnităţii per-

soanei.133 

Teologul german A. Günthor, la care am făcut referinţă în rândurile anterioare, ne spune că omul 

a primit darul libertăţii morale de la Dumnezeu, şi aceasta datorită faptului că „Dumnezeu de la înce-

put l-a făcut pe om şi l-a lăsat în sfatul lui” (Sir 15,14) cu scopul ca omul să-l caute pe Creator, pentru 

                                                 
131 Cf. A. Günthor, Chiamata, I, 478-479. 
132 Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 19. 
133 Cf. Ibid., 20. 
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ca aderând la el, să ajungă în mod liber la fericirea deplină şi perfectă. Aşadar, continuă autorul amin-

tit, libertatea nu înseamnă numai dreptul de a face tot ceea ce se doreşte, chiar dacă omul contemporan 

cultivă o astfel de accepţie a libertăţii, considerând permis tot ceea ce este plăcut, inclusiv răul.134 

În aceeaşi linie de gândire se înscrie şi sfântul Ioan Paul al II-lea, când cu ocazia sărbătorii Paştelui 

din anul 1990, inspirându-se din cuvintele secvenţei pascale, afirmă că lumea, în loc să îşi deschidă 

inima faţă de Dumnezeu, preferă să îl alunge din ea, rămânând sub sclavia păcatului, numind libertate 

tocmai această sclavie subjugantă.135 

Apelând din nou la reflecția teologului german A. Günthor aflăm că libertatea se referă la acea 

capacitate de dăruire lui Dumnezeu, din convingere pură, un drum de fidelitate, întrucât, în virtutea 

acestei fidelităţi, omul reprezintă în modul cel mai fidel chipul lui Dumnezeu. Şi mai mult, datorită 

faptului că libertatea este darul lui Dumnezeu, ea implică şi angajamentul de a o folosi în mod corect, 

prin eliberarea de orice patimă, în alegerea liberă a binelui, în vederea atingerii scopului ultim, care 

este Dumnezeu.136 

Şi S. Marsili ne spune că libertatea este darul lui Dumnezeu pentru om, care a fost posibil prin Isus 

Cristos, prin opera sa răscumpărătoare. De asemenea, de la acelaşi autor aflăm că prin Botez omul 

devine fiu al lui Dumnezeu, faţă de care manifestă un comportament filial, întrucât a primit libertatea, 

adică „Duhul înfierii„ şi nu „duhul sclaviei„ (Cf. Rom 8,15).137 

Folosind aproximativ aceleaşi cuvinte, Catehismul Bisericii Catolice consideră libertatea ca fiind 

principala caracteristică a omului, în virtutea asemănării sale cu Dumnezeu138, adăugând şi faptul că 

aceasta reprezintă „puterea înrădăcinată în raţiune şi voinţă, de a acţiona sau a nu acţiona, de a face 

ceva sau altceva, de a săvârşi, astfel, de la sine, faptele deliberate. Libertatea este în om o forţă de 

creştere şi maturizare în adevăr şi bunătate. Libertatea îşi atinge desăvârşirea atunci când este orien-

tată spre Dumnezeu, fericirea noastră”.139 

Faptul că omul a primit libertatea în dar de la Dumnezeu este  afirmat şi de autoarea de origine 

grecească, E. Pavlidou. Ea consideră libertatea un dar care îşi regăseşte valoarea în căutarea şi accep-

tarea Creatorului, însă nu exclude posibilitatea ca omul, nerecunoscător faţă de Dumnezeu, să refuze 

să-l caute sau să-l accepte.140 

 

                                                 
134 Cf. A. Günthor, Chiamata, I, 480. 
135 Cf. D. del Rio, I fioretti, 168. 
136 Cf. A. Günthor, Chiamata, I, 480-481. 
137 Cf. S. Marsili, Libertà, 524-525. 
138 Cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1730. 
139 Ibid., 1731. 
140 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 127. 
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3.3 Libertate și responsabilitate 

A vorbi despre libertate înseamnă, în mod implicit, a vorbi şi despre responsabilitate, deoarece 

libertatea, văzută ca dinamism fundamental al fiinţei şi al acţiunii omeneşti, este susţinută atât de 

cunoaştere şi de voinţa liberă, cât şi de har. 

De asemenea, în studiul asupra libertăţii trebuie ţinut cont şi de dinamicile istorice concrete ale 

existenţei umane, adică de importanţa condiţionărilor bio-psihice şi socio-culturale, care determină 

alegerile umane, ceea ce face ca, prin definiţie, libertatea să fie una limitată.141 

Din acest punct de vedere, pentru moralistul francez Jean-Marie Aubert, discursul asupra libertăţii 

nu se referă la orice act uman, întrucât pot exista şi acte umane ca rezultat al deciziilor altor persoane. 

Aşadar, acest discurs priveşte libertatea aflată în strânsă legătură cu actele umane responsabile, adică 

acele acte care presupun raţiunea şi voinţa liberă. 

De aceea, conform aceluiaşi autor, orice obstacol care stă în calea exercitării normale a cunoaşterii 

şi a voinţei libere diminuează responsabilitatea. În rândul acestor obstacole se numără neatenţia, ig-

noranţa, din punct de vedere al cunoaşterii, precum şi patimile, violenţa sau teama, din punct de ve-

dere al voinţei libere.142 

La acelaşi lucru se referă şi Catehismul Bisericii Catolice atunci când afirmă că „libertatea îl face 

pe om răspunzător de faptele sale în măsura în care ele sunt voluntare. Înaintarea în virtute, cunoaşte-

rea binelui şi asceza sporesc stăpânirea voinţei asupra actelor sale”.143 

În sintonie cu cele afirmate mai sus, sfântul papă Ioan Paul al II-lea consideră că folosirea corectă 

a libertăţii este în strânsă legătură cu o conştiinţă bine formată şi un discernământ moral pe măsură, 

deoarece acest dar al libertăţii este şi o datorie a persoanei umane; iar în calitate de datorie, libertatea 

face apel la responsabilitatea morală, întrucât se fondează pe ceea ce determină motivaţiile alegerilor 

omului.144 

 

3.4 Spre o recuperare a libertăţii adevărate 

În concepţia lui Ioan Paul al II-lea problema înţelegerii greşite a libertăţii a izbucnit odată cu pră-

buşirea sistemelor totalitare, moment în care societatea umană a început să traducă libertatea prin 

acea atitudine de a alege folosirea ei în mod bun sau eronat, renunţând la elementul fundamental pe 

care acest concept îl presupune, şi anume, binele şi răul moral. Autorul nostru mai menţionează şi 

faptul că situaţia a degenerat în aşa fel încât, oamenii epocii contemporane, în numele aceleiaşi false 

                                                 
141 Cf. G. Pianna, Libertà, 672. 
142 Cf. J.M. Aubert, Compendio, 71-74. 
143 Catehismul Bisericii Catolice, 1735. 
144 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 117-118. 
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libertăţi, se îndepărtează de orice responsabilitate morală, astfel încât libertatea este percepută ca fiind 

acea capacitate de a acţiona după propriile judecăţi, care, de multe ori, nu se dovedesc a fi decât nişte 

capricii personale.145 

Conform autorului nostru, această devalorizare a libertăţii reprezintă o cauză importantă a noilor 

ameninţări la adresa vieţii umane, care, în loc să se afle într-un proces de diminuare, continuă să se 

dezvolte tot mai mult. Printre aceste ameninţări Suveranul Pontif enumeră „omorul de orice fel, ge-

nocidul, avortul, eutanasia”146. Problema constă în faptul că „straturi largi ale opiniei publice justifică 

anumite delicte împotriva vieţii, în numele drepturilor libertăţii individuale, şi, pornind de la acestea, 

pretind ca aceste delicte nu doar să nu mai fie pedepsite, ci chiar să fie autorizate din partea statului 

cu libertate absolută”147. 

Pentru Karol Wojtyla imaginea biblică a crimei lui Cain asupra fratelui său Abel reprezintă un 

tablou potrivit al concepţiei lumii contemporane asupra libertăţii, în sensul că, atunci când Dumnezeu 

îl întreabă pe Cain despre fratele său, acest refuză să îşi asume responsabilitatea faptei comise: „Nu 

ştiu. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Gen 4,9). 

În faţa acestei scene Suveranul Pontif remarcă faptul că  „aşa s-a întâmplat şi aşa se întâmplă când 

cele mai diverse ideologii folosesc la justificarea şi mascarea celor mai atroce crima împotriva per-

soanei”. Spunând acestea, autorul nostru se referă la sentimentul lumii contemporane de pierdere a 

responsabilităţii faţă de semeni, care aduce cu sine o scădere tot mai evidentă a solidarităţii faţă de 

bătrâni, bolnavi, emigranţi, cât şi o influenţă la nivelul relaţiilor diplomatice, mai ales atunci când 

această neglijenţă îşi pune amprenta asupra valorilor subzistenţei libertăţii şi păcii.148 

Acelaşi Suveran Pontif consideră că, din punct de vedere social, înţelegerea greşită a libertăţii se 

referă la raportul acesteia cu adevărul, motiv pentru care, în enciclica sa Centessimus annus, afirmă 

că „eroarea constă într-o concepţie asupra libertăţii omului ce o sustrage supunerii faţă de adevăr, 

deci şi îndatoririi de a respecta drepturile celorlalţi oameni”149. Mai mult, afirmă autorul nostru, „prin 

libertate omul este chemat să îmbrăţişeze şi să realizeze adevărul cu privire la bine. Alegând şi punând 

în fapt un bine în viaţa personală şi familială, în realitatea economică şi politică, în ambientul naţional 

şi internaţional, omul înfăptuieşte propria libertate în adevăr”.150 

După ce a explicat în ce constă această înţelegere greşită a libertăţii, sfântul Ioan Paul al II-lea 

încearcă să identifice soluţiile însănătoşirii unei astfel de concepţii. În acest sens, autorul nostru 

susţine rolul şi importanţa educaţiei, mai ales în ceea ce priveşte tineretul, o educaţie la maturitate, 

                                                 
145 Cf. Ioan Paul al II-lea¸ Memoria, 47-48. 
146 Id., Evangelium vitae, 3. 
147 Ibid. 4. 
148 Cf. Id., Evangelium vitae, 8. 
149 Id., Centessimus annus, 17. 
150 Cf. Id., Memoria, 56. 
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care comportă şi o folosire adecvată a libertăţii, într-o strânsă legătură cu adevărul, cu adevăratul bine. 

Cu alte cuvinte, pentru autorul amintit adevărata libertate este aceea folosită în vederea unui adevărat 

bine, iar în contextul lumii contemporane, acest lucru se traduce cel mai bine prin expresia a fi om 

pentru ceilalţi.151 

Sfântul Ioan Paul al II-lea consideră că educaţia la care am făcut referinţă în rândurile de mai sus 

are o limită, şi anume, faptul că nu durează toată viaţa. De aceea, Suveranul Pontif consideră că fiecare 

om trebuie să-şi ia în mână drumul maturizării, printr-o auto-educaţie şi creştere în adevărata liber-

tate.152 

Nu în ultimul rând, după părerea autorului nostru, privirea omului trebuie să se îndrepte către 

Cristos răstignit, în care se regăseşte adevăratul sens al libertăţii, trăită în oferirea de sine ca jertfă de 

ispăşire153. Aşadar, putem încheia cu înseşi cuvintele lui Ioan Paul al II-lea: „Isus este, deci, sinteza 

vie şi personală a libertăţii săvârşite în ascultare totală faţă de voinţa lui Dumnezeu. Trupul său răs-

tignit este revelarea deplină a legăturii indisolubile dintre libertate şi adevăr, după cum învierea sa 

din morţi este preamărirea supremă a rodniciei şi puterii mântuitoare a unei libertăţi trăite în ade-

văr”.154 

                                                 
151 Cf. E. Pavlidou, Costruttori, 75. 
152 Cf. Ibid., 91. 
153 Cf. Ioan Paul al II-lea, Veritatis splendor, 85. 
154 Ibid., 87. 
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CAPITOLUL III 

CONVERTIREA – DRUMUL CĂTRE O SOCIETATE VINDECATĂ 
 

1 Iniţiativa divină în procesul convertirii 

1.1 Definirea convertirii 

În Dicţionarul Teologic, de la teologul P. Hoffman aflăm că termenul convertire, din punct de 

vedere etimologic, provine din grecescul μετανοια, termen care, în funcţie de diferitele ediţii ale Sfin-

tei Scripturi, a cunoscut mai multe forme de traducere, precum a se căi, a face pocăinţă, a se converti. 

Pe lângă acestea, traducerea cea mai apropiată de semnificaţia originală a cuvântului se regăseşte în 

expresia a schimba sentimentele, care, în viziune neo-testamentară, se referă la schimbarea totală a 

omului. Această semnificaţie se reflectă în invitaţia lui Ioan Botezătorul la convertire, invitaţie adre-

sată nu numai celor păcătoşi, dar şi celor pioşi, deoarece strigătul său indică o convertire pentru tot 

restul vieţii. Pe aceeaşi linie se înscrie şi învăţătura lui Isus care, prin anunţarea împlinirii timpurilor 

şi a sosirii împărăţiei lui Dumnezeu şi prin chemarea la convertire (Cf. Mc 1,15), sugerează primatul 

intervenţiei lui Dumnezeu în viaţa omului, care este chemat să răspundă Creatorului prin această 

atitudine de convertire.155 Este evident faptul că Dumnezeu respectă libertatea fiilor săi, pe care îi 

iubește și în egală măsură îi așteaptă să se apropie din nou de el, alergând în întâmpinarea lor și 

iertându-i în mod necondiționat.156 

În concepţia sfântului papă Ioan Paul al II-lea, convertirea este subliniată de pocăinţă, iar în ceea 

ce priveşte termenul grec, μετανοια, autorul nostru îl traduce prin expresia „a-şi scoate sufletul din 

făgaşul vechi ca să se întoarcă la Dumnezeu”157. Mai mult decât atât, acelaşi autor identifică două 

momente iniţiale: este vorba de întoarcerea în sine (Cf. Lc 15,17), şi de decizia de întoarcere la Dum-

nezeu: „Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu” (Lc 15,18). 

Amintind aceeaşi imagine biblică a fiului risipitor, teologul spaniol J. R. Regidor afirmă că ea 

demonstrează iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu faţă de omul păcătos, dar şi nevoia de convertire 

care se naşte în sufletul acestuia la întâlnirea cu milostivirea Tatălui. Astfel, acelaşi autor defineşte 

această parabolă ca fiind parabola condiţiei umane, întrucât ea poate fi aplicată fiecărui om, întrucât 

toţi oamenii, îndepărtându-se de Tatăl ceresc prin păcat, au nevoie de milostivirea divină, care să 

stârnească în ei acel sentiment de căinţă care să îi conducă pe drumul convertirii. Totodată, reflecţia 

aceluiaşi teolog spaniol atribuie parabolei fiului risipitor şi numele de parabola întoarcerii, subliniind 

                                                 
155 Cf. P. Hoffman, Conversione, DT(F), 324-327. 
156 Cf. E. Moraru, Păcatul, 91. 
157 Ioan Paul al II-lea, Reonciliatio et paenitentia, 26. 
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procesul lent al convertirii, durerea care marchează acest drum, conştientizarea situaţiei personale de 

îndepărtare de casa Tatălui, momente care conduc la punctul decisiv, şi anume, propunerea de a se 

întoarce la Tatăl.158 

Deoarece reprezintă rodul iniţiativei divine în viaţa omului, a iubirii sale milostive, convertirea, 

împreună cu iertarea, trebuie privite ca pe un dar preţios din partea lui Dumnezeu, un dar care îl 

echivalează, sau poate chiar îl depăşeşte pe cel al creaţiei, întrucât are ca efect o nouă naştere, o 

creatură nouă. Aceasta este concepţia autorului italian G. Gatti, la a cărui concepţie vom mai face 

apel în rândurile care urmează. Despre iniţiativa divină în convertire, acelaşi autor ne arată că ea nu 

se referă numai la aspectul cronologic al acesteia, adică precede acţiunea omului, dar cuprinde şi 

dimensiunea ontologică, prin care face posibil acest sentiment de căinţă, lucru imposibil din punct de 

vedere al forţelor pur omeneşti. Astfel, numai datorită intervenţie divine omul devine conştient de 

răutatea păcatului şi de necesitatea căinţei pentru păcat, simţind o nostalgie puternică pentru prietenia 

cu Dumnezeu, prietenie ruptă prin păcat, dar recuperată prin har.159 

Mult mai profund în reflecţia sa asupra convertirii se dovedeşte a fi autorul C. Dallari, care afirmă 

despre convertire că este acea activitate a omului de a întoarce spatele păcatului pentru a se îndrepta 

către Dumnezeu, într-un proces de transformare a persoanei, care descoperă un nou sens al existenţei 

şi al alegerilor sale. Acelaşi autor, inspirându-se din scrierile sfântului Paul, (Cf. Gal 2,20), identifică 

această convertire cu procesul de a muri pentru sine, prin care omul se smulge din autonomia sa şi se 

inserează în Cristos, într-o formă radicală de abandonare faţă de dumnezeire.160 

Convertirea nu este un proces limita în timp, mai bine zis, care începe la un moment dat şi se 

termină într-un anumit punct. Dimpotrivă, convertirea este un proces care are un caracter permanent; 

de aceea, acest proces se poate traduce şi prin expresia de antrenament ascetic, pentru ca omul, aşa 

cum în stare de păcat era legat şi dominat de acesta, în mod asemănător, în starea harului, realizată 

prin iertare, să persevereze printr-o continuă convertire, printr-o continuă luptă în vederea depăşirii 

tuturor ameninţărilor de păcat.161 

 

1.2 Misterul pietății 

În îndemnul apostolic Reconciliatio et Paenitentia, sfântul papă Ioan Paul al II-lea ne relatează 

faptul că, în economia mântuirii, pe lângă realitatea păcatului – mysterium iniquitatis, există şi reali-

tatea îndurării – mysterium pietatis, pentru că altfel păcatul ar fi fost învingător, în sensul că ar fi 

                                                 
158 Cf. J. R. Regidor, Il sacramento, 116. 
159 Cf. G. Gatti, Confessare oggi, Leumann 1999, 20-21. 
160 Cf. C. Dallari, Lasciatevi riconciliare, Assisi 1995, 48-49. 
161 Cf. G. Gatti, Confessare, 23. 
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distrus planul de mântuire al lui Dumnezeu. Expresia îşi are originea în prima scrisoare a sfântului 

apostol Paul către Timotei: „Fără îndoială, mare este misterul evlaviei” (1Tim 3,16). În acest myste-

rium pietatis nu este altceva decât misterul lui Cristos, despre care, în acelaşi loc, sfântul Paul spune 

că „s-a arătat în trup, a fost justificat în Duh, a apărut îngerilor, a fost predicat printre păgâni, a fost 

crezut în lume, a fost ridicat în glorie” (1Tim 3,16). Ce reprezintă aceste cuvinte, se întreabă Ioan Paul 

al II-lea, dacă nu o sinteză a întregii istorii a mântuirii, intervenţia lui Dumnezeu în viaţa omului, 

iniţiativa divină de a intra în istoria omenirii, datorită nemărginitei sale îndurări? Este vorba de o 

intervenţie, continuă autorul nostru, care are capacitatea de a merge până în cele mai ascunse profun-

zimi ale păcatului, cu scopul de a face să răsară în sufletul omului dorinţa de a se îndrepta şi de a se 

împăca cu Dumnezeu.162 

Iniţiativa lui Dumnezeu în procesul convertirii implică şi gratuitatea cu care el oferă îndurarea şi 

mântuirea sa celor care se întorc la el. fără a avea nici o obligaţie în acest sens, iubirea îl împinge pe 

Dumnezeu să iasă în întâmpinarea omului pentru a-l elibera din lanţurile păcatului. Şi aceasta datorită 

faptului că Dumnezeu deşi a fost negat din partea omului, prin păcat, el nu l-a negat niciodată pe cel 

pe care l-a creat. De aceea, promisiunea sa de a trimite un răscumpărător se actualizează în persoana 

lui Isus Cristos, misterul îndurării divine.163 

În tratatul său asupra sacramentului Pocăinţei, teologul italian C. Dallari, pe fondul îndepărtării 

omului de Dumnezeu, îndepărtare datorată mai ales secularizării şi materialismului, afirmă despre 

creştinism că a ajuns să fie religia Dumnezeului care ăl caută pe om, în vederea reconcilierii cu el. De 

fapt, termenul de reconciliere este în strânsă legătură cu acela de convertire; ca şi acesta din urmă, 

conceptul de reconciliere face referinţă la un raport interpersonal, mai precis, la refacerea unei relaţii 

frânte. În acest sens, autorul amintit afirmă că reconcilierea aplicată relaţiei dintre Dumnezeu şi om, 

înseamnă că Dumnezeu iese în întâmpinarea omului, iar aceasta realizează o transformare în viaţa sa. 

Sub influxul harului divin, pe care îl acceptă cu deschidere. Iar această atitudine divină se referă la 

întruparea Cuvântului veşnic, devenind calea care face legătura dintre om şi Dumnezeu, şi prin care 

Dumnezeu intervine în vederea mântuirii omului. Prin intermediul Fiului, continuă autorul nostru, 

Dumnezeu îl caută pe om, pentru ca acesta să renunţe la căile rele pe care le urmează, şi pentru a-i 

lansa invitaţia de a se lăsa reconciliat cu el, prin intermediul unei sincere convertiri.164 

În ciuda acestei deschideri din partea lui Dumnezeu, după părerea lui Karol Wojtyla, omul con-

temporan pare să se opună acestei milostiviri, fiind incomodat de însuşi acest termen, care vine în 

                                                 
162 Cf. Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 19-20. 
163 Cf. Dio Padre di misericordia, sub îngrijirea Comisiei Teologico-Istorice a Marelui Jubileu al anului 2000, Cinisello 

Balsamo 1998, 59. 
164 Cf. C. Dallari, Lasciatevi, 2-5. 
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contradicţie cu stăpânirea pe care omul simte că o are asupra pământului, ca rezultat al progresului 

ştiinţific.165 

Pentru a descrie această milostivirea a lui Dumnezeu, Suveranul Pontif face apel la parabola bi-

blică a fiului risipitor (Lc 15,11-32), spunând că tatăl îndurător este fidel paternităţii sale, fidelitate 

manifestată atât prin faptul de a-i ieşi fiului în întâmpinare „pe când era încă departe” (Lc 15,20), cât 

şi prin sărbătoarea pe care o organizează în onoarea acestuia (Cf. Lc 15, 22-24). Această atitudine, 

consideră autorul pe care ne-am propus să îl studiem, devine semn al faptului că iubirea divină este 

capabilă să depăşească în întregime păcatul.166 

În ceea ce priveşte convertirea, unii autori preferă să scoată în evidenţă activitatea lui Ioan Bote-

zătorul sau începutul misiunii lui Isus. De exemplu, teologul benedictin P. Rouilland reliefează ima-

ginea înainte-mergătorului lui Mesia ca predicator al convertirii, concept redat de termenul grec 

μετανοια, şi care are semnificaţia unei schimbări de mentalitate din punct de vedere comportamen-

tal.167 În mod asemănător, teologul spaniol J. R. Regidor insistă şi asupra cuvintelor cu care Isus îşi 

începe activitatea publică: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-

vă şi credeţi în evanghelie” (Mc 1,15), convertire văzută ca pe o schimbare radicală a vieţii, prin 

eliminarea totală a păcatului din trăirea omului.168 

Enciclica Veritatis splendor a sfântului Ioan Paul al II-lea ne prezintă imaginea evanghelică a tâ-

nărului bogat, dornic de a dobândi viaţa veşnică (Cf. Mt 19,16-21). Autorul nostru identifică în per-

soana acestui tânăr pe orice om care se apropie de Cristos, deoarece numai Cristos este capabil să 

satisfacă dorinţele inimii omului. În acest sens, Suveranul Pontif afirmă că, pentru omul contemporan, 

această întâlnire se realizează în Biserică, acesta fiind şi motivul pentru care Cristos a întemeiat-o.169 

De altfel, în concepţia aceluiaşi autor, Bisericii îi revine misiunea de a continua opera mântuitoare a 

lui Cristos, prin intermediul convertirii şi al pocăinţei, împărţind tuturor oamenilor darul împăcării. 

Şi aceasta datorită convingerii că omul, marcat de păcat, asemenea regelui David, are nevoie să-şi 

recunoască greşala şi să primească iertarea divină, prin intermediul lui Cristos, care este mysterium 

pietatis, în vederea unităţii pierdute dintre om şi Dumnezeu, dintre om şi om, şi dintre om şi creaţie.170 

În concepţia lui G. Gatti, autorul manualului pentru confesori intitulat Confessare oggi, mijlocirea 

şi activitatea pe care Biserica o manifestă în vederea reconcilierii credincioşilor reprezintă prelungirea 

mijlocirii preoţeşti a lui Cristos, într-un raport de iubire absolută din partea lui Dumnezeu faţă de om; 

iar această iubire, continuă acelaşi autor, produce în credincioşi o participare misterioasă la viaţa 

                                                 
165 Cf. Ioan Paul al II-lea, Dives in misericordia, 2. 
166 Cf. Ibid., 6. 
167 Cf. P. Rouillard, Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni, Brescia 20052, 12. 
168 Cf. J.R. Regidor, Il sacramento, 115. 
169 Cf. Ioan Paul al II-lea, Veritatis splendor, 7. 
170 Cf. Id., Reconciliatio et paenitentia, 23. 
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divină, prin intermediul maternităţii Bisericii. Şi aceasta pentru că, atât înaintea lui Cristos cât şi 

înaintea Bisericii, credincioşii se regăsesc în faţa lui Dumnezeu, depăşind, printr-un abandon total în 

mâinile lui Dumnezeu, orice preconcepţie asupra oamenilor care formează instituţia Bisericii, carac-

terizaţi şi ei, la rândul lor, de anumite limite. În acest sens, acelaşi autor continuă afirmând că, aşa cum 

Dumnezeu, pentru a ajunge la om, s-a făcut om în Cristos, la fel şi Cristos, pentru a ajunge la fiecare 

om, s-a făcut Biserică, văzută ca istorie şi comunitate, pentru că Biserica, înainte de a fi instituţie, este 

comunitate de iubire şi credinţă, în vederea creşterii comuniunii fraterne dintre membrii ei.171 

Pentru a scoate în evidenţă ideea sfântului papă Ioan Paul al II-lea, autorul a cărui gândire face 

obiectul studiului nostru în această lucrare, vom reda, în continuare, câteva pasaje semnificative din 

învăţătura sa asupra misiunii Bisericii cu privire la reconcilierea credincioşilor: 

Biserica foloseşte metoda dialogului pentru a-i călăuzi mai bine pe oameni la convertire şi pocăinţă, pe 

calea unei reînnoiri profunde a conştiinţei şi a vieţii, în lumina misterului Răscumpărării şi al mântuirii 

înfăptuite de Cristos şi încredinţate ministerului Bisericii sale. Aşadar, adevăratul dialog are, înainte de 

toate, drept scop regenerarea fiecărui om prin convertirea lăuntrică şi pocăinţă, într-un respect permanent 

şi profund al conştiinţelor şi cu răbdarea şi tactul indispensabile în situaţia oamenilor din zilele noastre.172 

În sintonie cu promovarea reconcilierii, remarcă autorul nostru, misiunea Bisericii, la fel ca în pri-

mele veacuri de existenţă, este şi aceea de a stabili şi păstra directivele morale pentru o conduită creştină 

autentică: „La începuturile Bisericii, însărcinaţi cu propovăduirea Evangheliei, apostolii au vegheat asu-

pra corectitudinii conduitei creştinilor în virtutea responsabilităţii pastorale, aşa cum au vegheat şi asu-

pra purităţii credinţei şi asupra transmiterii darurilor divine prin sacramente”.173 Într-unul din mesajele 

sale către Penitenţiaria Apostolică Ioan Paul al II-lea accentuează această misiune a confesorului, care 

trebuie să se manifeste prin fidelitate faţă de învăţătura Bisericii în practica reconcilierii sacramentale, 

deoarece părerile personale, mai ales dacă sunt vădit în contradicţie cu Magisterul Bisericii, nu fac decât 

să expună sufletele penitenţilor la grave pericole spirituale, astfel încât credincioşii riscă să piardă calea 

mântuirii.174 Şi aceasta pentru a se conştientiza faptul că „atunci când oamenii aduc în faţa Bisericii 

problemele conştiinţei lor, când, în cadrul Bisericii, credincioşii se adresează episcopilor şi păstorilor 

lor, glasul lui Isus Cristos, glasul adevărului în privinţa binelui şi a răului este cel care se aude în răs-

punsul Bisericii. În cuvântul rostit de Biserică răsună, în intimitatea fiinţei, glasul lui Dumnezeu, care 

«singur este cel Bun» (Mt 19,17), care singur «este iubire» (1In 4,8.16)”.175 

                                                 
171 Cf. G. Gatti, Confessare, 57-59. 
172 Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et paenitentia, 25. 
173 Id., Veritatis splendor, 26. 
174 Cf. Id., Sacramentul spovezii. Mesajele Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea către Penitenţiaria Apostolică, Iaşi 

2001, 45-47. 
175 Id., Veritatis splendor, 117. 
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2 De la păcat la har 

Aşa cum am putut remarca în paginile anterioare, păcatul omului a determinat iniţiativa divină de 

a veni în întâmpinarea acestuia în procesul convertirii. 

Această intervenţie divină, manifestată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, ne asigură de faptul 

că iubirea este mai puternică decât păcatul, întrucât învierea lui Isus triumfă asupra morţii.176 În cele 

ce urmează ne vom îndrepta atenţia către răspunsul pe care omul îl oferă în faţa iniţiativei divine de 

reconciliere, urmărind procesul de îndreptare personală şi caracteristicile iertării sacramentale. 

În cartea sa intitulată Compendio della Morale Cattolica, teologul francez J. M. Aubert afirmă că 

între păcat şi moarte există o strânsă legătură, fiind vorba de moartea interioară, moartea duhului şi a 

legăturii cu Dumnezeu. 

Afirmaţia sa se bazează pe textele Sfintei Scripturi, mai ales cele ale Noului Testament, din care 

aflăm că „după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi, prin păcat, moartea, şi astfel, 

moartea a trecut la toţi oamenii” (Rom 5,12), cu referire la Adam, „tot la fel, prin actul de dreptate al 

unuia singur a ajuns la toţi oamenii justificarea care dă viaţă” (Rom 5,18), cu referire precisă la actul 

răscumpărător al lui Cristos.  

Citându-l tot pe sfântul Paul, teologul francez constată şi alienarea pe care păcatul o produce în 

om, înstrăinându-l de sine însuşi, de aspiraţiile sale cele mai profunde, făcându-l surd la chemarea lui 

Dumnezeu: „Eu sunt din carne, vândut sclav păcatului. Căci ştiu ce fac: nu săvârşesc ceea ce vreau, 

ci fac ceea ce urăsc” (Rom 7,14-15). De asemenea, această legătură dintre păcat şi moarte este subli-

niată şi de sfântul Iacob, care spune: „Pofta, odată încolţită, dă naştere păcatului, iar păcatul, odată 

săvârşit, provoacă moartea” (Iac 1,15).177 

Acelaşi autor francez vorbeşte şi despre solidaritatea pe care Cristos a manifestat-o faţă de omeni-

rea păcătoasă, în ciuda faptului de a nu fi comis niciodată păcat. Solidaritatea sa se traduce în elibe-

rarea pe care el o aduce prin moartea şi învierea sa, eliberarea de sub sclavia păcatului, învingând atât 

moartea spirituală cât şi cea fizică, arătându-se stăpân al vieţii şi al morţii.178 

După părerea teologului italian G. Gatti, actul răscumpărător al lui Cristos transmis în cadrul Bi-

sericii, este văzut ca misiune a acesteia de a mijloci între om şi Dumnezeu, mai ales de a înfăptui 

împăcarea prin sacramentul Reconcilierii. De altfel, Biserica este cea care îi dă creştinului posibilita-

tea de a face această trecere de la Adam la Cristos, de la păcat la har, dar mai ales de la moarte la 

viaţă.179 

                                                 
176 Cf. Dio Padre, 61. 
177 Cf. J.M. Aubert, Compendio, 140-141. 
178 Cf. Ibid., 142. 
179 Cf. G. Gatti, Confessare, 58-59. 
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De asemenea, acelaşi autor consideră că împăcarea creştinului cu Dumnezeu prin intermediul sa-

cramentului Reconcilierii reprezintă un act de credinţă, de recunoaştere a greşelii comise, de recu-

noaştere a puterii răscumpărătoare conferită de Cristos, dar mai ales exprimarea unei voinţe sincere 

de a se întoarce la Dumnezeu şi la fraţi.180 

În îndemnul apostolic Reconciliatio et Paenitentia, sfântul papă Ioan Paul al II-lea recunoaşte im-

portanţa pe care creştinii au acordat-o sacramentului Pocăinţei în Biserică, şi aceasta ca urmare a 

valorii şi puterii de a ierta păcatele pe care Cristos a încredinţat-o apostolilor şi urmaşilor săi. Spunând 

acestea, autorul nostru se referă la certitudinea instituirii acestui sacrament de către Cristos însuşi, în 

vederea iertării păcatelor săvârşite de creştini după Botez, şi pentru primirea harului împăcării lui 

Dumnezeu, sacrament care, în ciuda unei lungi evoluţii de-a lungul istoriei, şi-a păstrat esenţa, fiind 

adaptat fiecărui timp într-un mod cât mai potrivit.181 

Prin împărtăşirea învăţăturii Bisericii asupra sacramentului Pocăinţei, Suveranul Pontif aminteşte 

convingerea că aceasta este calea obişnuită în vederea obţinerii iertării de către creştini, excluzând 

orice posibilitate de împăcare a omului cu Dumnezeu prin mijloace proprii. De asemenea, autorul 

nostru insistă şi asupra funcţiei sacramentului Pocăinţei, prin care penitentul se află, într-adevăr, în 

faţa unei instanţe juridice, însă una plină de îndurare, nu asemenea tribunalelor omeneşti. În acest 

context, pe lângă caracterul judiciar, Ioan Paul al II-lea subliniază şi caracterul terapeutic, e vindecare 

sufletească a celui care, cu credinţă şi căinţă se aşează în faţa lui Dumnezeu, prin sacramentul Pocă-

inţei, mărturisindu-şi păcatele. Continuând discursul asupra sacramentului Reconcilierii, Karol Woj-

tyla scoate în evidenţă şi părţile componente ale acestui sacrament. Astfel, el prezintă importanţa 

existenţei unei conştiinţe drepte din partea penitentului, care are scopul de a oferi acestuia o cu-

noaştere autentică a gravităţii păcatului în raportul său cu Dumnezeu, cu propria persoană şi cu ceilalţi 

oameni, moment care este numit cercetarea cugetului. Fără a diminua importanţa cercetării cugetului, 

autorul nostru susţine că actul esenţial aparţinând penitentului îl reprezintă căinţa, care se traduce prin 

respingerea desăvârşită a păcatului comis şi prin hotărârea de a nu-l mai face. Mărturisirea păcatelor 

este momentul în care penitentul se face cunoscut preotului, pentru ca acesta să remarce gravitatea 

păcatelor şi părerea de rău, pentru a putea să-şi exercite rolul său de medic sufletesc, prin dezlegare 

şi oferirea pocăinţei. Astfel, am amintit deja ultimul moment al sacramentului Pocăinţei despre care 

vorbeşte Ioan Paul al II-lea şi anume, momentul dezlegării, în care penitentul căit şi convertit primeşte 

harul şi milostivirea divină. Canonul de ispăşire sau pocăinţa pentru păcate, deşi nu are puterea de a 

                                                 
180 Cf. G. Gatti, Confessare, 60. 
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plăti iertarea primită, reprezintă semnul angajării personale a creştinului în trăirea şi păstrarea stării 

de curăţie, a vieţii noi primite prin sacramentul Pocăinţei.182 

Teologul spaniol J. R. Regidor afirmă despre căinţă că reprezintă actul fundamental al penitentului 

în cadrul sacramentului Reconcilierii, numindu-l un act supranatural, izvorât tot din harul lui Dum-

nezeu şi din speranţa victoriei asupra păcatului.183 

Acelaşi autor susţine şi o dublă atitudine a penitentului manifestată prin căinţă şi anume dorinţa 

eficace de a distruge trecutul aflat sub sclavia păcatului, dar, mai ales, orientarea propriei vieţi către 

Dumnezeu şi către ceilalţi oameni, care, luate împreună, se traduc printr-o transformare radicală a 

persoanei, văzută ca pe o revoluţie personală care implică asumarea unei responsabilităţi sociale şi 

bisericeşti, în vederea recăpătării prieteniei cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni.184 

În mesajele sale către Penitenţiaria Apostolică, Ioan Paul al II-lea subliniază şi funcţia de sfinţenie 

a sacramentului Pocăinţei, întrucât presupune exerciţiul umilinţei şi al sincerităţii, dar şi prin credinţa 

mărturisită în Biserică şi prin speranţa pe care aceasta o presupune; astfel, fără a reduce spovada la 

ipoteza păcatului grav, Karol Wojtyla susţine şi valoarea sa de direcţiune spirituală pe drumul sfinţe-

niei, când este folosită în mod frecvent, cunoscută sub numele de spovadă de devoţiune.185 

În faţa noilor ameninţări împotriva vieţii umane în lumea contemporană, Ioan Paul al II-lea consi-

deră necesară o convertire profundă la Evanghelia Vieţii, Evanghelia care îi implică pe toţi creştinii, 

fiecare după carisma şi slujirea proprie, într-un act eclezial de vestire, celebrare şi slujire a carităţii şi 

a vieţii.186 Şi aceasta datorită faptului că, în faţa culturii morţii care caracterizează societatea zilelor 

noastre, Evanghelia Vieţii se prezintă ca afirmare a legăturii dintre viaţa omului şi Dumnezeu, dar şi 

dintre viaţa oamenilor între ei, în sensul recunoaşterii chipului lui Cristos în fiecare semen.187 

Autorul nostru insistă şi asupra misiunii Bisericii de a sprijini pe toţi membrii săi în formarea unei 

conştiinţe morale raportată la adevăr, după îndemnul apostolului neamurilor: „Nu vă conformaţi lumii 

acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este 

bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit” (Rom 12,2), prin îndreptarea zilnică a privirii către Cristos, în 

care se regăseşte orice răspuns.188 

De asemenea, într-o lume care preferă să umble în întuneric, sfântul papă Ioan Paul al II-lea reco-

mandă creştinilor să umble în lumină, recunoscând existenţa şi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa omu-

lui, într-o redescoperire a credinţei, văzută nu ca un ansamblu de afirmaţii care trebuie recunoscute 
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ca atare, ci ca pe o trăire a adevărului, ca pe o întâlnire, un dialog şi o comuniune dintre credincios şi 

Cristos.189 

Privirea contemplativă îndreptată către Cristos, afirmă acelaşi autor, este rodul credinţei în Dum-

nezeu, este privirea care are capacitatea de a vedea viaţa în profunzimea ei, identificând în ea gratui-

tatea cu care a fost oferită, frumuseţea cu care a fost înzestrată, dar şi provocarea la libertate şi res-

ponsabilitate; este acea privire prin care omul nu se poate pretinde stăpânitor asupra ei, întrucât des-

coperă în ea Chipul Creatorului. Astfel, sfântul Ioan Paul al II-lea consideră că, mai mult ca oricând, 

este necesară dobândirea unei astfel de priviri, care să îl ajute pe om să venereze şi să cinstească pe 

fiecare om, indiferent de statut sau de vârstă, întrucât în fiecare om se reflectă chipul lui Dumnezeu.190 

Această privire, continuă autorul nostru, se manifestă prin trăirea iubirii faţă de aproapele în viaţa de 

zi cu zi, şi în dăruirea de sine în vederea promovării vieţii, într-un mod autentic şi responsabil. Este 

vorba de gesturi mai mici sau mai mari, prin care oamenii, fie bătrâni, fie tineri, fie sănătoşi, fie 

bolnavi, construiesc şi alimentează o adevărată cultură a vieţii.191 

În contextul societăţii contemporane, papa Ioan Paul al II-lea susţine cu tărie necesitatea unei re-

înnoiri personale şi sociale, în vederea regăsirii dreptăţii sociale, a solidarităţii, a onestităţii şi a tran-

sparenţei. Soluţia pe care autorul nostru o propune este identificarea lui Dumnezeu ca fiind singurul 

bine moral, Binele suprem, singurul Adevăr pe care să se fondeze societatea umană, într-un adevărat 

simţ al libertăţii. Astfel, continuă acelaşi autor, acceptarea chipului lui Dumnezeu în semenul nostru 

împiedică orice acţiune de discriminare, marginalizare şi oprimare a persoanei umane, cu atât mai 

puţin exploatarea sau chiar distrugerea acesteia.192 

În concepţia lui Ioan Paul al II-lea, la îmbunătăţirea chipului acestei societăţi, un rol important îl 

joacă oamenii politici, mai precis, relaţiile dintre guvernanţi, transparenţa şi imparţialitatea în sectorul 

public, în împărţirea fondurilor publice, dar mai ales refuzul de a acţiona pe baza oricăror stimulente 

de ordin material, în vederea funcţionării corecte, concrete şi normale a statului. De aceea, continuă 

autorul nostru, societatea trebuie să recunoască în Dumnezeu adevărul ultim după care să se călău-

zească şi să orienteze activitatea politică, pentru a evita instrumentalizarea convingerilor democratice 

în folosul puterii.193 

În ceea ce priveşte combaterea culturii morţii caracteristice societăţii contemporane, Ioan Paul al 

II-lea propune şi implicarea în voluntariat, în activitatea socială şi în cea politică, prin slujirea carităţii, 

în vederea promovării vieţii umane. acest îndemn are un fundament scripturistic ce se regăseşte în 
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Scrisoarea sfântului Iacob: „Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă dar nu are fapte; 

oare poate credinţa să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana 

de toate zilele şi cineva dintre voi le-ar spune «Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă», dar nu le 

daţi cele necesare pentru trup, ce folos? La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi” 

(Iac 2,14). Această atitudine de slujire a carităţii, continuă Suveranul Pontif, îl însufleţeşte pe creştin, 

astfel încât vede în semenul său o persoană pe care Dumnezeu a încredinţat-o responsabilităţii sale, 

care trebuie slujită ca şi cum l-ar sluji pe Cristos, după cum el Însuşi a spus-o: „Tot ce aţi făcut unuia 

dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40). Din acest motiv Ioan Paul al II-lea încu-

rajează toate acele structuri de slujire a vieţii care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor în Biserică, 

dintr-un simţ reînnoit de responsabilitate, şi despre care consideră că e bine să-şi continue activitatea 

de promovare a vieţii, mai ales prin însoţirea acelor mame care, în aşteptarea unei noi vieţi omeneşti, 

sunt lipsite de sprijinul partenerului de viaţă, fiindu-le teamă să aducă un nou copil pe lume, cât şi a 

bătrânilor a căror viaţă se află la polul opus, mai ales în suferinţă şi părăsire.194 

Prin oferirea titlului nobil de sanctuar al vieţii, sfântul Ioan Paul al II-lea face un apel la respon-

sabilitatea de a ajuta toate familiile în vederea promovării vieţii, în ciuda condiţiilor precare socio-

economice ale epocii contemporane, în care această celulă a societăţii are nevoie mai mult ca oricând 

de sprijinul statului, dar şi al Bisericii, astfel încât fiecare familie să redescopere bucuria celebrării 

Evangheliei Vieţii.195 

 

3 Perseverența în bine pentru o societate vindecată 

După părerea teologului spaniol J. R. Regidor, reconcilierea cu Dumnezeu pe care creştinul o pri-

meşte prin iertarea sacramentală nu trebuie să fie ceva de moment, ci, aşa cum căinţa îi induce acestuia 

dorinţa de a nu mai păcătui, harul primit îl ajută pe creştin să persevereze în alegerea binelui. Aceasta 

începe cu pocăinţa pe care penitentul o primeşte şi care, aşa cum am putut observa, are rolul unui 

semn al luptei sale împotriva păcatului.196 

După părerea lui Ioan Paul al II-lea lupta împotriva păcatului trebuie să continue şi în momentele 

cele mai dificile, fiind, uneori, necesare sacrificii considerabile. Lupta omului împotriva păcatului 

provine de la căderea primilor oameni, din dorinţa acestora de a se distanţa de Creator şi de a decide 

el însuşi ce este bine şi ce este rău, urmarea fiind înclinaţia. La acest punct, însă, Suveranul Pontif 

atrage atenţia asupra faptului că ispitele pot fi învinse şi păcatele evitate, întrucât Dumnezeu este cel 

care, odată cu poruncile, oferă şi această capacitate, învăţătură care a rămas neschimbată de-a lungul 
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secolelor în Biserică. În concepţia sfântului Ioan Paul al II-lea această posibilitate de a triumfa asupra 

păcatului izvorăşte din crucea lui Isus, din darul lui Duhului Sfânt şi din sacramente, sub formă de 

har, pentru a respecta legea lui Dumnezeu. Din acest motiv, faptul că omul încă păcătuieşte, se explică 

nu prin imperfecţiunea acţiunii mântuitoare a lui Cristos, ci prin sustragerea omului de la harul primit 

prin mântuire. Cu toate acestea, omul căzut în păcat, poate cere iertarea divină prin sacramentul re-

concilierii, în care se manifestă îndurarea lui Dumnezeu faţă de penitent şi încrederea acestuia în 

valoarea iertării primite.197 

În primul capitol al enciclicei Veritatis Splendor, Ioan Paul al II-lea prezintă pasajul biblic al tâ-

nărului care îl interpelează pe Isus pentru a-l întreba ce trebuie să facă pentru a dobândi viaţa veşnică 

(Cf. Mt 19,16-21), cu intenţia de a oferi un exemplu concret al faptelor bune care privesc urmarea lui 

Cristos. Mai precis, conform autorului nostru, învăţătura morală a lui Isus este cea care călăuzeşte 

paşii creştinului, iar această învăţătură se traduce prin poruncile pe care Isus i le aminteşte tânărului 

din pasajul amintit. Şi aceasta, continuă Karol Wojtyla, pentru faptul că în tânărul din Evanghelie se 

reflectă chipul oricărui om, din orice timp, care îşi pune problema morală cu privire la sensul vieţii.198 

În urma exemplului amintit, Ioan Paul al II-lea sugerează că pentru omul contemporan, urmarea 

lui Cristos prin săvârşirea binelui presupune, în mod deosebit, atitudinea de apropiere faţă de Cristos, 

prezent în Biserică şi în lume, revelator al voinţei Tatălui, al adevărului şi al comportamentului moral, 

întrucât reacţia lui Dumnezeu de a spune „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât Dumnezeu” 

(Mc 10,18), deşi luată din altă Evanghelie, arată faptul că numai îndreptându-se către Dumnezeu şi 

privind la el, singurul şi supremul Bine, omul poate păşi pe calea săvârşirii binelui şi, implicit, a 

mântuirii.199 

Poruncile pe care Isus le enumeră tânărului în momentul în care acesta vrea specificaţii, în con-

cepţia autorului nostru, sunt tocmai poruncile al căror rezumat se regăseşte în cea de-a doua parte a 

poruncii iubirii, şi anume: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Mt 19,19), intenţionând, 

astfel, să indice importanţa pe care Dumnezeu o acordă vieţii umane prin poruncile sale, motiv pentru 

care pasajul biblic amintit este considerat de o mare actualitate, în contextul realităţii trăite de ome-

nirea prezentă cu privire la respectul faţă de persoana umană.200 

Pentru Ioan Paul al II-lea, chemarea la urmarea lui Cristos adresată tânărului din pasajul evanghelic 

amintit (Mt 19,21), dar care este valabilă pentru orice om, presupune imitarea lui Cristos, întrucât ea 

reprezintă o adeziune la persoana lui Cristos, iar această configurare după Cristos se concretizează în 

mod eficace în sacramente, pentru că ele actualizează revelaţia lui Dumnezeu în Cristos Isus. Aşadar, 
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angajând libertatea umană în istoria lui Isus, adeziunea la bine, mai mult decât angajarea umană, 

presupune darul harului, care să transforme inima omului astfel încât adeziunea la Cristos să fie în 

mod deplin rezultatul iubirii necondiţionate.201 

În urmarea lui Cristos Suveranul Pontif indică şi calea fericirilor ca pe o modalitate de cunoaştere 

a adevărului cu privire la propria persoană şi a sensului jertfirii de sine. De asemenea, acelaşi autor 

afirmă că practicarea fericirilor implică o mare semnificaţie socială, motiv pentru care recomandă 

acea „foame şi sete de dreptate” (Mt 4,6), în vederea construirii unei lumi bazate pe dreptate, spre 

regăsirea păcii. 

Îndemnul la milostivire pe care îl adresează autorul nostru are ca punct de plecare exemplul de 

milostivire al lui Dumnezeu, manifestat în mod uman prin Fiul său, Isus Cristos, milostivire care 

pentru Karol Wojtyla se traduce în acea disponibilitate de a ierta pe cel care a greşit, înlăturând din 

viaţa proprie concepte precum «duşman» sau «violenţă», înlocuindu-le cu o mentalitate care să pro-

moveze dialogul şi afirmarea valorilor. În strânsă legătură cu milostivirea este şi îndemnul de a fi 

„făcători de pace” (Mt 4,9) al autorului nostru, atitudine manifestată prin capacitatea de a închega 

raporturi fraterne în orice situaţie şi în orice mediu, fie cel familial, fie cel şcolar, fie cel profesional, 

sau chiar bisericesc, apreciind diversitatea persoanelor pentru o unitate vizibilă. Nu în ultimul rând, 

Suveranul Pontif propune şi curăţia inimii, în iubirea dreptăţii, o dreptate manifestată la nivel social, 

în vederea eliminării nedreptăţii economice, cât şi a celei culturale şi politice. Conştient fiind de difi-

cultatea de îndeplinire a acestor îndemnuri, Ioan Paul al II-lea încurajează la trăirea acestor atitudini, 

convins de faptul că Dumnezeu, prin puterea călăuzitoare a Duhului său, face posibile astfel de trăiri, 

pentru ca omul să redobândească adevărata sa libertate, prin care să contribuie la reînnoirea Bisericii 

şi la vestirea speranţei în lume.202 

Un câmp deosebit de important în care Ioan Paul al II-lea recomandă urmarea lui Cristos prin 

săvârşirea binelui îl reprezintă domeniul socio-politic al epocii contemporane, în care, remarcă auto-

rul nostru, predomină tot mai mult nedreptatea socială şi economică, manifestată prin corupţie poli-

tică, încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, situaţie întâlnită la tot mai multe popoare. Dru-

mul de urmat în acest sens, continuă Karol Wojtyla, este acela al reînnoirii morale în viaţa socială şi 

politică, în vederea asigurări dreptăţii şi solidarităţii.203 De aceea, după părerea lui Ioan Paul al II-lea, 

remedierea acestei situaţii presupune redescoperirea virtuţii cumpătării în raportul cu bunurile mate-

riale, în redescoperirea simţului dreptăţii, care să asigure drepturi egale tuturor cetăţenilor, dar şi a 

solidarităţii, după exemplul lui Cristos care, aşa cum afirmă sfântul Paul, „bogat fiind, s-a făcut sărac, 
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pentru ca prin sărăcia lui să ne îmbogăţească pe noi” (2Cor 8,9); de asemenea, autorul nostru insistă 

şi pe aspectele comportamentale practice care, în conformitate cu porunca a şaptea a lui Dumnezeu, 

să asigure limitarea înşelăciunii în comerţ, dar şi al oricărui alt tip de fraudă care diminuează nivelul 

de trai al unora, de obicei al majorităţii, pentru a-l ridica pe cel al câtorva, care deţin puterea.204 

În opinia lui Karol Wojtyla, capacitatea creştinului de a-l urma pe Cristos pe calea binelui depinde, 

într-o oarecare măsură, şi de implicarea păstorilor sufleteşti, care sunt responsabili pentru viaţa de 

credinţă a poporului încredinţat lor.205 În acest sens, adresându-se preoţilor Penitenţiariei Apostolice, 

Ioan Paul al II-lea subliniază faptul că datoria principală a preoţilor, în calitate de călăuzitori ai po-

porului creştin, este aceea de a fi generoşi în dăruirea de sine manifestată în slujirea spovezilor, insis-

tând şi asupra atitudinii de slujire in persona Christi, care trebuie să manifeste tocmai acea umanitate 

pe care Cristos a asumat-o prin întruparea şi naşterea sa în lume. De asemenea, autorul nostru insistă 

şi pe conştientizarea dublei valori a sacramentului pocăinţei: dacă, pe de o parte, acest sacrament 

aduce cu sine iertarea păcatelor penitentului, pe de altă parte, el reprezintă şi un mijloc eficient de a-

i călăuzi pe penitenţi în urmarea lui Cristos, pe calea sfinţeniei.206 

În manualul pentru confesori al lui G. Gatti, intitulat Confessare oggi, teologul italian subliniază 

câteva atitudini primordiale ale confesorului, care vin să confirme sau să completeze învăţătura şi 

îndemnurile lui Ioan Paul al II-lea. În primul rând, autorul amintit sugerează rolul de tată al confeso-

rului, care administrează sacramentul dincolo de formulele pe care acesta le prevede, închegând un 

dialog cu penitentul, în care să exprime dimensiunea paternă a lui Dumnezeu, acţionând cu ştiinţă şi 

prudenţă în identificarea rănilor sufleteşti şi în discernământul asupra păcatului. Şi aceasta datorită 

faptului că, după părerea aceluiaşi autor italian, confesorul comunică penitentului harul sfinţitor care 

îl transformă din nou într-un fiu al lui Dumnezeu. De altfel, atitudinea dialogică a confesorului trebuie 

să se inspire tocmai din această paternitate divină, astfel încât penitentul să întrevadă în preot imagi-

nea milostivirii nemărginite a lui Dumnezeu, precum şi disponibilitatea acestuia de a-l primi cu 

braţele deschise, la fel cum a fost primit fiul risipitor din parabola neo-testamentară (Cf. Lc 15,11-

32).207 Este vorba despre o paternitate care se naște din râvna față de mântuirea sufletelor, pătrunsă 

de un puternic simțământ apostolic, manifestat prin răbdare, tărie sufletească, bunăvoință și puritate 

intențională.208 

În al doilea rând, G. Gatti indică rolul de educator al preotului în ambientul sacramental al spovezii, 

prin care penitentul se bucură de oportunitatea primirii unei educaţii morale şi de credinţă, fără ca 
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acestea să reprezinte accesorii opţionale, ci elemente co-naturale ale sacramentului însuşi. Dialogul 

din cadrul spovezii, despre care vorbeşte autorul amintit, are rolul de a transforma interiorul peniten-

tului, întrucât chiar sacramentul Reconcilierii este un moment de har în vederea convertirii şi a creşte-

rii spirituale. Rolul educativ al confesorului, continuă acelaşi autor, se exprimă în ajutorul oferit pe-

nitentului ca acesta să se angajeze în urmarea lui Cristos prin conştientizarea păcatului, prin manifes-

tarea unui profund simţ de căinţă faţă de păcatele comise dar mai ales prin propunerea autentică de a 

nu mai cădea în păcat.209 

Un al treilea rol despre care teologul italian aminteşte că şi-l asumă preotul faţă de penitent este 

acela de judecător, însă nu văzut ca în tribunalele civile, adică de condamnare, ci în termeni de împă-

care şi iertare. Sentinţa preotului urmează linia divină de judecată cu privire la păcat, astfel încât un 

nu radical spus păcatului reprezintă un da plin de eficacitate mântuitoare pentru penitent.210 Aceasta 

deoarece sacramentul spovezii este o judecată care are ca scop eliberarea celui care se așază în fața 

milostivirii Tatălui, obținând iertarea prin intermediul slujitorului sacru.211 

Nu în ultimul rând, pe lângă rolurile de tată, educator şi judecător pe care preotul este chemat să 

le asume în celebrarea sacramentului pocăinţei, G. Gatti vorbeşte şi de rolul de medic şi învăţător. 

Calitatea de medic, în acest caz, se referă la însănătoşirea sufletelor, şi presupune capacitatea de di-

agnosticare şi cea de vindecare, care se realizează prin harul lui Dumnezeu revărsat în penitent prin 

instrumentul Tatălui ceresc, care este preotul. În acelaşi timp, datorită caracterului de reprezentant al 

Bisericii, preotul este şi un instrument al magisterului moral al acesteia, din care derivă datoria sa de 

a asigura formarea creştinului în ceea ce priveşte cunoaşterea moralei Bisericii, care provine de la 

Cristos şi din Evanghelie.212 

Pentru sfântul Ioan Paul al II-lea urmarea lui Cristos prin săvârşirea binelui este în strânsă legătură 

cu reînnoirea culturală cu privire la valoarea şi demnitatea vieţii umane. vorbind despre această coti-

tură culturală, autorul nostru aminteşte datoria universală de a promova această schimbare, această 

trecere de la indiferenţă la interesul pentru celălalt, în care fiecare are un rol precis. Dacă în rândurile 

anterioare a fost vorba despre rolul preoţilor în acest proces de cotitură culturală, Suveranul Pontif 

aminteşte că este de datoria tuturor familiilor, a profesorilor, a intelectualilor, a lucrătorilor din cadrul 

mass-media, într-un cuvânt, datoria tuturor oamenilor de a se angaja în promovarea vieţii, a săvârşirii 

binelui, a educării corecte la libertate, mai ales în ceea ce îi priveşte pe tineri, pentru a se favoriza o 

nouă cultură a vieţii, un proces complex şi deloc uşor de parcurs, dar care, susţinut de sprijinul reci-

proc dintre persoane şi inspirat din învăţătura Evangheliei, poate aduce roade bogate pentru un viitor 

                                                 
209 Cf. G. Gatti, Confessare, 68-74. 
210 Cf. Ibid., 75-79. 
211 E. Moraru, Păcatul, 120-121. 
212 Cf. G. Gatti, Confessare, 101. 
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mai luminos, căci, aşa cum a spus Isus, „jugul meu este plăcut şi povara mea este uşoară” (Mt 11,30). 

Aşadar, conclude Ioan Paul al II-lea, Evanghelia vieţii rămâne stâlpul pe care Biserica se bazează în 

promovarea unei societăţi umane cu adevărat responsabile, un popor al vieţii, al solidarităţii şi al 

iubirii.213 

                                                 
213 Cf. Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 98-101. 
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CONCLUZIE 

 

Ajunşi la finalul acestei lucrări putem să elaborăm câteva concluzii asupra gândirii lui Ioan Paul 

al II-lea cu privire la realitatea păcatului şi a reconcilierii în lumea contemporană. 

În primul rând am putut nota consecinţele imediate ale păcatului, şi anume: auto-suficienţa umană 

şi îndepărtarea de Dumnezeu, precum şi înclinaţia spre păcat, rămasă în constituţia fiecărei persoane 

umane de-a lungul veacurilor, care mai este numită şi concupiscenţă. Toate acestea au fost evidenţiate 

de către Ioan Paul al II-lea în exortaţia sa apostolică Reconciliatio et paenitentia, prin imaginile bi-

blice ale cărţii Genezei: căderea în păcat a primilor oameni, crima lui Cain asupra fratelui său Abel, 

precum şi experienţa locuitorilor din cetatea Babel. 

După tratarea urmărilor păcatului am cunoscut o simplă împărţire a păcatului pe care o face autorul 

nostru, identificând păcatul personal şi social, cu referire la cei afectaţi de păcat, şi păcatele veniale 

şi de moarte, cu privire la gravitatea produsă de rana păcatului. În legătură cu această împărţire, am 

aflat câteva noţiuni fundamentale şi despre structurile de păcat, ca formă de colaborare în săvârşirea 

răului. 

În cea de-a treia parte a acestui capitol am înţeles care este importanţa simţului păcatului şi cât de 

grave sunt consecinţele pierderii simţului păcatului. Astfel, am putut remarca faptul că, la originea 

pierderii acestui simţ stă mai ales secularizarea, tradusă prin îngăduirea a tot ceea ce este dăunător 

vieţii, precum legiferarea avortului şi a eutanasiei, dar şi printr-o responsabilitate tot mai scăzută asu-

pra apărării adevăratelor valori. În acest sens, am putut nota că Suveranul Pontif propune ca rezolvare 

o formare corectă a conştiinţei morale, pentru generaţiile care sunt în dezvoltare, cât şi o însănătoşire 

a acesteia pentru generaţiile care deja au adoptat căi greşite, insistând asupra rolului pe care familia 

îl are în formarea unei conştiinţe morale corecte. 

În ultima parte a acestui capitol am putut lectura câteva pagini de exegeză biblică a câtorva din 

cele mai semnificative pasaje din Noul şi Vechiul Testament în care este prezentată situaţia păcatului 

dar şi puterea milostivirii divine, pasaje care au făcut obiectul reflecţiei morale a autorului nostru, cu 

scopul de a identifica asemănările şi deosebirile dintre tratarea acestor texte din punct de vedere moral 

şi exegetic. 

În cel de-al doilea capitol al acestei lucrări am avut ocazia de a analiza şi a înţelege mai bine câteva 

concepte cheie pe Ioan Paul al II-lea le foloseşte în enciclica sa, Evangelium vitae, în special, şi în 

întreaga sa reflecţie asupra păcatului, în general. Cu acest prilej am putut face distincţie între concep-

tul de cultură a vieţii şi cel de cultură a morţii, văzute, fiecare în sens propriu, ca apreciere sau dis-

preţuire a persoanei şi demnităţii umane, manifestate mai ales în acele practici nimicitoare de viaţă 

precum avortul, eutanasia sau luptele armate, precum şi în nedreptăţile sociale, pe care autorul nostru 
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le consideră a fi noile ameninţări la adresa vieţii umane în lumea contemporană. La fel ca şi în cadrul 

celorlalte dezordini pe care le tratează, am putut vedea şi liniile pe care Ioan Paul al II-lea le trasează 

pentru a fi urmate ca remediu al acestor situaţii deplorabile. Astfel, am notat că prima sa indicaţie este 

aceea de a regăsi credinţa, mai precis, a acelei dimensiuni a credinţei care îl face pe om să îl vadă pe 

Dumnezeu în fiecare semen al său, în aşa fel încât să îl iubească şi să îl aprecieze la justa sa valoare, 

indiferent că este vorba despre un prunc nenăscut încă sau de un bătrân aflat la polul opus al vieţii. 

Nu în ultimul rând, am văzut că mesajul pe care autorul nostru îl lansează este acela al păcii, acea 

pace pe care ajunge să o invoce strigând, pe un stadion din Sarajevo, în cadrul predicii pe care o ţinea. 

Un alt concept cheie pe care îl descoperim în acest capitol este acela al structurilor de păcat, despre 

care am aflat că înseamnă colaborarea la săvârşirea răului. Reluând aceleaşi trei exemple pe care 

autorul nostru ni le-a propus, am identificat această colaborare atât în cadrul avortului cât şi în cazul 

eutanasiei, dar mai ales în cazul luptelor armate şi de dominare politică, de nedreptate socială, în care 

cei puţini, dar puternici, uneltesc împotriva celor mulţi, dar slabi. 

În ultima parte a acestui capitol am avut ocazia de a înţelege mai bine rolul libertăţii. După o simplă 

împărţire a diferitelor forme de libertate şi a caracteristicilor proprii fiecăreia dintre ele, am putut 

remarca faptul că autorul nostru, atunci când vorbeşte despre înţelegerea greşită a libertăţii, se referă 

la cea morală. De asemenea, am aflat că libertatea este valoroasă pentru om datorită faptului că ea 

este darul lui Dumnezeu care trebuie folosit cu maximă responsabilitate, astfel încât, aşa cum ne-am 

obişnuit la autorul nostru, după ce am constatat această devalorizare a libertăţii, am avut şi ocazia de 

a urmări directivele pe care acesta le propune în vederea recuperării acestei valori. În acest sens, am 

notat că un rol primordial în recuperarea libertăţii îl are educaţia, mai ales a generaţiei tinere, o edu-

caţie la maturitate şi adevăr, o educaţie care nu începe la un moment dat şi se încheie într-un altul, 

eventual în ziua absolvirii unei şcoli, ci care durează toată viaţa şi este într-o continuă înnoire. Pe 

lângă educaţie, Karol Wojtyla indică şi un factor de natură spirituală, în vederea recuperării sensului 

libertăţii, şi anume, a avea mereu privirea îndreptată către Cristos răstignit, singurul izvor de libertate, 

manifestată prin jertfa crucii. 

Dacă primele două capitole s-au axat pe prezentarea realităţii păcatului, am putut remarca faptul 

că cel de-al treilea capitol al acestei lucrări s-a axat pe capacitatea imensă de milostivire de care dă 

dovadă Dumnezeu atunci când fii săi, căiţi de păcate, se întorc la el şi îi cer iertare prin sacramentul 

Reconcilierii. De altfel, încă de la începutul acestui capitol am putut afla că, în procesul de convertire, 

iniţiativa îi aparţine lui Dumnezeu, care vine în întâmpinarea omului, oferindu-i o căinţă sinceră de 

păcate. Este vorba de acel mysterium pietatis, de Cristos, făcut om pentru mântuirea oamenilor de 

păcat. Iar această iniţiativă nu putea fi exprimată mai bine decât prin prezentarea imaginii biblice a 

fiului risipitor şi a tatălui milostiv. 
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De asemenea, am putut aprofunda şi conceptul de convertire, din punct de vedere etimologic, ca 

fiind acea schimbare de sentimente şi de atitudine, de renunţare la păcat şi de aderare la harul lui 

Dumnezeu. 

În cea de-a doua parte a acestui ultim capitol am avut prilejul de a aprofunda răspunsul pe care 

omul îl oferă iniţiativei divine, mai precis, paşii pe care orice creştin îi are de parcurs în vederea 

realizării reconcilierii cu Dumnezeu Tatăl. Astfel, am putut observa importanţa căinţei de păcate în 

viaţa omului, precum şi a celorlalte momente componente ale sacramentului Reconcilierii: cercetarea 

cugetului, mărturisirea păcatelor, şi primirea dezlegării de la preot şi a actelor de pocăinţă, prin care 

penitentul primeşte harul lui Dumnezeu. Pe lângă acestea, în ceea ce priveşte reconcilierea sacramen-

tală, autorul nostru insistă şi pe rolul preoţilor şi al direcţiunii spirituale care trebuie să aibă loc în 

cadrul sacramentului amintit. 

În vederea evidenţierii trecerii de la păcat la har, de la moarte la viaţă, de la Adam la Cristos, acest 

capitol este presărat cu multe îndemnuri pe care Ioan Paul al II-lea le face oamenilor societăţii con-

temporane, subliniind importanţa valorizării vieţii, necesitatea de a umbla în lumina credinţei, care îl 

ajută pe creştin să nu îşi dezlipească privirea de la Cristos, precum şi reînnoirea personală a fiecărui 

om în vederea regăsirii dreptăţii sociale care să elimine orice discriminare, marginalizare şi oprimare 

a persoanei umane. 

În ultima parte a acestui capitol am putut identifica acele aspecte indispensabile creştinului care 

doreşte să rămână în harul sfinţitor, pe drumul urmării lui Cristos. Astfel, am putut remarca faptul că 

Ioan Paul al II-lea insistă asupra luptei de zi cu zi împotriva păcatului, precum şi asupra observării 

poruncilor lui Dumnezeu, dar şi asupra săvârşirii continue a binelui, în vederea efectuării acelei coti-

turi culturale, de la cultura morţii la cultura vieţii. 

În concluzie, putem spune că gândirea Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea rămâne una de refe-

rinţă din punct de vedere al reflecţiei asupra păcatului şi a reconcilierii, în ciuda poziţiei radicale şi 

intransigente pe care uneori o are faţă de realitatea păcatului în lumea contemporană. Însă, pe măsura 

durităţii cu care autorul nostru prezintă această realitate negativă, aşa cum se arată ea în zilele noastre, 

în aceeaşi măsură prezintă şi realitatea milostivirii lui Dumnezeu faţă de omul care, cu o căinţă sin-

ceră, îşi îndreaptă paşii către Tatăl ceresc, în vederea reconcilierii, a trăirii în harul sfinţitor în vederea 

formării unei socetăți mai bune şi, în sfârşit, pentru mântuire. 
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