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1. Introducere 
 
Problema conştiinţei a devenit un fenomen central în timpul nostru; şi în reflexia 
morală creştină i se dă o atenţie aparte.  
 
Mulţi pretind să decidă în locul nostru şi pentru noi: părinţii, autorităţile, mijloacele de 
comunicare, oamenii politicii, masa de oameni..., însă în realitate responsabilul ultim 
al vieţii mele sunt eu şi numai eu. Nimeni nu poate trăi sau muri în locul meu. Eu, şi 
nimeni altul, sunt responsabilul ultim al acţiunilor mele, chiar dacă alţii pot să mă 
influenţeze într-un anumit mod. De aceea trebuie să acţionăm totdeauna „în 
conştiinţă”. Conştiinţa este instanţa ultimă a comportamentului moral al omului, este 
realitatea decisivă pentru viaţa oricărui om şi pentru viaţa întregii omeniri, căci fondul 
incoruptibil al persoanei stă în conştiinţa sa. Autenticitatea cea mai profundă a omului 
şi demnitatea sa stă în conştiinţa sa.  
 
În acest sens, experienţa şi ştiinţa, în cultura noastră contemporană polivalentă, 
manifestă o întorsătură: trecerea de la lege la subiectul persoană, de la extern la 
intern, la conştiinţa individuală şi comunitară; de la obiectiv la subiectiv, de la 
metafizic la antropologic. Asistăm astfel la un nou proces care pune conştiinţa pe 
primul plan al vieţii şi al studiului: experienţa conştiinţei este experienţa etică 
fundamentală a omului; fără ea omul nu ar cunoaşte ceea ce este „bine” Õi ceea ce 
este „rău”, mai mult, nu ar şti ce înseamnă aceşti termeni în general. 
 
2. Terminologia şi conceptul 
 
1. Pericolul ambiguităţii 
 
Experienţa conştiinţei este unul dintre „obiectele” cele mai controversate ale 
discursului etic şi ale conduitei umane de fiecare zi. Este o realitate foarte complexă.  
  
Termenul de conştiinţă, aplicat sectorului etic, este unul dintre aceia cu un conţinut 
mai puţin omogen, întrucât poate cuprinde o mare varietate de semnificaţii. Astăzi toţi 
folosesc acelaşi cuvânt „conştiinţă”, dar îl înţeleg în mod diferit: conţinutul termenului 
este diferenţiat conform celui care îl foloseşte. Oamenii de astăzi fac apel la 
conştiinţă atunci când protestează împotriva intoleranţei, prejudecăţii sau legalismului 
exagerat; deseori este identificată conştiinţa cu responsabilitatea („este un om de 
conştiinţă”); conştiinţa înseamnă alteori liberate în faţa deciziilor fundamentale 
(libertate religioasă, de exemplu); uneori conştiinţa denotă rezonanţa internă a 
deciziilor luate („conştiinţă bună”, „conştiinţă rea”). Unii îl identifică cu „instinctul”, 
„afectul spontan”, „mânia dreaptă”, „revanşă nedreaptă”, „orgoliu profesional”, 
„gelozie”, „ aviditate” şi aşa mai departe. Pentru alţii conştiinţa personală poate 
însemna imposibilitatea de a fi umilit, de a deveni „mai mic decât alţii”, de „a pierde 
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prestigiul”, alteori înseamnă pur şi simplu „sic volo sic iubeo”. Nici unul dintre aceste 
exemple nu o exprimă exact.  
 
Dar un fapt uimitor face să crească cel mai mult perplexitatea: se poate întâlni apelul 
la conştiinţă ca fundament al unor atitudini atât de contradictorii: contestatarul 
convins, profetul nonviolent sau simplul revoluţionar, pretinde adesea că acţionează 
în conformitate cu propria conştiinţă; şi reprezentantul ordinii constituite, care îl 
persecută sau îl condamnă, poate s-o facă şi el în numele propriei conştiinţe, a 
idealului societăţii. Câţi inchizitori de odinioară, călugări evlavioşi, erau convinşi de 
dreptul lor şi de a acţiona în conformitate cu propria conştiinţă după cum şi cel pe 
care îl torturau, şi el era convins că conştiinţa sa îl oprea de la o retractare. Şi s-ar 
putea lungi lista acestor contradicţii care manifestă complexitatea problemei1. 
  
Dacă mulţi concep şi explică termenul „conştiinţă” în mod atât de diferit, aceasta nu 
înseamnă că ei nu cunosc valorile morale, cel puţin pe cele esenţiale, sau că sunt 
bolnavi mintal. Vorbim despre omul normal, sănătos la minte, care însă trăieşte într-o 
situaţie de conflict şi în structuri de păcat, care desigur reprezintă o mare problemă 
pentru generaţia prezentă, pe care generaţiile trecutului nu o avea. 
  
Dacă se adaugă mentalitatea laicistă din cultura noastră, avem cadrul complet al 
ambientului în care ne mişcăm pentru a explica „fenomenul conştiinţă”. Tema ne 
poartă chiar să ne confruntăm cu exemple anormale, cu bolnavi psihic, ce reprezintă 
o dificultate specială. 
 
Oricum, în ciuda tuturor greutăţilor, studiul conştiinţei trebuie să se elibereze de orice 
pericol de ambiguitate2. In faţa acestei complexităţi a fenomenului conştiinţă - atât în 
aspectul său teoretic ca şi în dimensiunea sa practică - este necesară o analiză 
pornind de la toate aspectele pe care le cuprinde. Ştiinţele antropologice pot şi 
trebuie să contribuie la clarificarea acestei realităţi complexe. Iar teologia va purta o 
dimensiune proprie. 
 
2. Un paradox: conştiinţă şi lege 
 
Apropierea dintre termenii conştiinţă şi lege poate părea aproape paradoxală în zilele 
noastre, atât de diferite sunt domeniile la care se referă şi atât de opuse sunt 
rezonanţele afective trezite de ei. Nu este de fapt conştiinţa locul cel mai intim şi mai 
inviolabil al persoanei, acela în care ea se afirmă în autonomia şi libertatea sa, în 
singularitatea şi responsabilitatea sa? Iar legea, nu este sinonim a tot ceea ce se 
impune din afară conştiinţei ca şi constrângere şi obligaţie? 
 
Şi totuşi întreaga istorie a tradiţiei creştine, în materie de etică, ne arată cât de legaţi 
sunt între ei aceşti doi termeni, adesea asociaţi ca două instanţe prin care trece 
răspunsul la chemarea lui Cristos. Discernământul conştiinţei creştine nu-şi caută 
oare calea şi lumina sa în împlinirea obiectivă a voinţei lui Dumnezeu, în legea 
harului? 

                                            
1 J.M. AUBERT, „Coscienza e legge” în Iniziazione alla pratica della teologia. IV Morale, Queriniana, 
Bologna 1986, 205-207. 
 
2 Cf. FUCEK I., Dio e l’uomo nella coscienza. Verità, norma, libertà, PUG, Roma 1991, 21-22. 
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Conciliul Vatican II defineşte conştiinţa ca facultatea prin care omul percepe 
chemarea lui Dumnezeu din lege: „Omul identifică şi recunoaşte imperativele legii 
divine prin conştiinţa sa” (DH 3).  
 
3. Ambivalenţa conceptului 
 
Termenul „conştiinţă” derivă din latinescul cum (împreună, cu) şi scientia, scire (a 
cunoaşte)3. Termenul este unul dintre cei cu un conţinut mai puţin omogen, întrucât 
poate include o mare varietate de semnificaţii şi pe diferite planuri4: 
 
a. Planul autocunoaşterii reflexe. Pentru a înţelege fenomenul conştiinţei morale este 
bine a porni de la primul nivel, cel al autocunoaşterii reflexe. Omul matur se vede 
mereu pus faţă în faţă cu ambientul, cu lumea, cu un tu care este al altuia Õi cu 
societatea. In această situaţie ajunge mereu să înţeleagă că el este un eu. Şi este 
conştient de acest eu nu numai ca un fapt real, mai degrabă concepe că este un eu 
al cărei semnificaţie se află exact în libera sa relaţie cu lumea, cu tu şi cu societatea, 
ba chiar în posibilitatea şi necesitatea de a descoperi în mod activ această 
semnificaţie şi de a o dirija prin formarea de relaţii cu lumea, cu un tu la fel de liber şi 
cu societatea. Omul experimentează că în formarea liberă a acestor relaţii el 
formează şi realizează nu numai aceste relaţii dar se formează şi se realizează şi pe 
sine însuşi ca o fiinţă liberă, şi în acelaşi timp îşi dă seama că este realizat în 
libertate şi că el poate - şi trebuie - să se realizeze pe sine însuşi doar în relaţii libere. 
Totodată experimentează că printr-o atitudine arbitrară nu atinge o autorealizare şi 
formare autentică. Aceasta înseamnă că el se experimentează pe sine însuşi cu 
adevărat ca persoană, libertate, nu însă ca un Absolut, dar ca unul care este în 
relaţie.5 
 
Acesta este planul experienţei interioare de sine, pe care omul o face în conştiinţa 
sa, concepută ca glas al libertăţii şi al persoanei umane. Mulţi vorbesc despre 
conştiinţa lor atunci când caută să trăiască conform glasului interior care îi poartă să-
şi ia în mod personal viaţa în mână, să devină oameni autonomi şi responsabili, 
adică persoane mature. Termenul de „autorealizare” exprimă într-un limbaj înţeles de 
toţi această viziune. Putem vorbi chiar despre centrul spiritual al experienţei 
conştiinţei. Iar epoca modernă, atât de sensibilă la importanţa omului ca fiinţă 
individuală liberă şi ca persoană inviolabilă, concordă cu această concepţie despre 
conştiinţă. In experienţa conştiinţei sale omul devine conştient de sine şi de 
demnitatea sa intimă. In conştiinţă el se simte chemat să ia pe deplin în mână propria 
viaţă şi să şi-o plăsmuiască, chemat apoi să lucreze liber în sânul propriei realităţi şi 
a celei care îl înconjoară. Realizându-se liber în acest mod omul devine conştient de 
propria demnitate personală şi de specificitatea sa centrală faţă în faţă cu ambientul. 
Iar această experienţă a libertăţii nu-l contradistinge pe om doar faţă de cosmos (de 
natura neanimată şi de lumea animală); experienţa interioară de sine în conştiinţă îl 

                                            
 
3 B. HÄRING, Liberi e fedeli..., I, 268. 
4 J. RÖMELT, Libertà, responsabilità, conscieza, Accademia Alfonsiana, Roma 1993, 2-17. 
 
5 Cf. FUCHS J., Sussidi per lo studio della teologia morale fondamentale, 340. 
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face să apară şi ca subiect individual cu totul special şi liber în raport cu societatea, şi 
deci în faţa dependenţelor ambientului, ale clasei sociale sau ale grupului social, etc. 
 
b. Planul straturilor psihice profunde ale persoanei. In jurul nucleului experienţei 
conştiinţei ca voce a persoanei libere şi autonome se întinde un al doilea cerc, ce nu 
este mai puţin important decât demnitatea subiectivă a omului: este vorba despre 
straturile psihice profunde ale persoanei. Considerând omul în straturile sale psihice 
profunde înseamnă a căuta înţelegerea lui, în complexitatea unităţii sale, ca fiinţă 
spirituală şi biologică. Viaţa psihică a omului este făcută din diferite straturi. Pe planul 
pulsiunilor ori al instinctelor (de exemplu, instinctul alimentaţiei, pulsiunea sexuală) 
omul este în mod direct canalizat în natură şi caută să se realizeze satisfăcând 
aceste pulsiuni naturale. Dar dincolo de acestea, întrucât este fiinţă corporalo-
spirituală, el are şi necesităţi existenţiale (de exemplu, nevoia de siguranţă, de 
activitate, de respect). Toate aceste necesităţi variate se unesc încă o dată în 
perspectiva spirituală, ca de exemplu, în dorinţa de sens. Satisfacţia pe care omul o 
găseşte în dorinţele sale instinctuale şi existenţiale, este doar o cărămidă în 
experienţa spirituală totală a sensului. Dar interpretarea spirituală a acestui sens este 
opera specifică şi independentă a inteligenţei umane, prin care diferitele straturi şi 
diferitele experienţe psihice sunt ordonate şi unite, dar şi orientate, în sintonie cu 
demnitatea omului, ca libertate şi persoană, spre scopul realizării persoanei umane. 
 
În timp ce psihologia, la primii săi paşi ca ştiinţă (sec. XVIII şi XIX), concepea încă 
omul mai mult sau mai puţin ca o fiinţă complet biologică şi instinctuală şi rămânea 
ca atare doar pe planul pulsiunilor naturale, o dată cu Sigismund Freud (1856-1939), 
fondatorul psihologiei profundului, avem prima descriere a diferitelor planuri naturale-
instinctuale şi existenţiale-spirituale ale persoanei şi ale psihicului uman. Freud 
descrie sufletul uman ca un joc combinat între Eu, Es şi Super-eu, termenul „Es” 
indicând impulsurile instinctelor naturale, termenul „Eu” ghidul spiritual conştient de 
psihic, iar termenul „Super-eu” influenţele sociale şi culturale suportate de psihicul 
uman. „Super-eul” - cu care este identificată conştiinţa - este deci un fel de instanţă 
prezentă în om, instanţă care reprezintă în intimul său toate normele şi valorile 
sociale deprinse în timpul copilăriei şi în cadrul familiei. Aceasta este conştiinţa 
psihologică. Glasul acestei instanţe intră adesea în conflict cu dorinţele căutării 
personale şi irepetabile de sine. In domeniul psihologiei se vorbeşte despre 
dependenţa acestei voci de ambient. Ea răsună atât cât într-un anumit sector al vieţii 
se gândesc şi se trăiesc norme, şi deci atât cât se gândesc şi se trăiesc în sânul 
diferitelor culturi ale lumii, în diferite clase ale societăţii, etc.  
 
Psihologiile umaniste ale secolului XX, cu diferitele lor interpretări a unităţii corporale-
spirituale a omului, pornesc de aici. Ele interpretează mereu mai mult omul în lumina 
complexei sale mişcări psihico-dinamice-existenţiale şi interpersonale, care se 
plasează dincolo de predispoziţiile sale naturale instinctuale.  Finalitatea lor, în teorie 
şi în practica terapeutică, este aceea de a vindeca omul, adică de a-l elibera pentru 
ca să se poată autorealiza şi să se realizeze exact într-un mod care să ducă la rodire 
în manieră optimală posibilităţile personale şi umane ale individului (în sânul grupului 
său), atât pe planul „instinctelor”, cât şi pe planul nevoilor existenţiale, spirituale şi 
interpersonale. 
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Ce putem spune în mod critic despre această viziune despre conştiinţă a ştiinţelor 
psihologice?  
 
Aici conştiinţa este relativizată întrucât este văzută implicit sau explicit ca expresie 
interioară a dinamismelor care conduc omul, în multiformitatea sa psihică şi 
biologico-spirituală, pentru a atinge un echilibru integral corporalo-spiritual. Omul 
este „reificat”. Conştiinţa devine conştiinţa corpului, conştiinţa psihică a sensibilităţii, 
etc. Sunt indicate cele mai diverse linii de echilibru psiho-somatic şi psiho-dinamic, 
sunt dezvoltate tehnici care ar putea (dacă nu chiar s-o producă, cel puţin) să o 
favorizeze. Se cere aplicarea acestor tehnici cu precizie, „conştiincios”, aproape cu 
seriozitate morală. In mâna acestor terapii maşiniste omul apare ca o minge de joc. 
Este „reificat”. Modificarea ştiinţifică a diferitelor analize psihosomatice şi 
psihodinamice ale omului este empirică. Şi sub acest aspect această studiere a 
omului are efecte radical „reificatoare” şi relativizante, în special chiar în ce priveşte 
funcţiile sale spirituale centrale cum este de exemplu funcţia conştiinţei. Dar scopul 
spre care tinde analiza ştiinţifică a psihologiei, interesul care ghidează cunoştinţele 
sale, este eliberarea omului pentru ca să poată fi el însuşi, vindecarea sa. Teoriile 
psihologice caută deci să „reconstruiască” condiţiile demnităţii umane ca subiect, aşa 
cum se exprimă ea de exemplu în conştiinţă, până în planul instinctelor.  
 
c. Planul dependenţei sociale. Dincolo de dimensiunile straturilor psihologice 
profunde ale persoanei umane, conştiinţa este astăzi descrisă şi în lumina 
cunoştinţelor dobândite de ştiinţele sociologice ca şi conştiinţă socială.  
 
Sociologia este ştiinţa legilor structurale intrinsece ale societăţii. Omul este o fiinţă 
socială. El se organizează în grupuri, în state, în instituţii. Dependenţa socială a 
omului de ambientul său poate fi fixată în legi obiective. Dar, în mod asemănător ca 
în psihologie, dincolo de aceasta, în sociologie se caută clarificarea condiţiilor sociale 
ale actualizării personale şi libere a existenţei umane. Viaţa socială face posibil 
umanitarismul şi libertatea umană. 
 
Şi studierea sociologică a omului a trecut de la o concepţie iniţială mai biologico-
mecanicistă la concepţii umaniste. Dependenţa şi determinismul, descoperite pe 
planul construcţiei sociologice a realităţii culturale, au scopul de a  arăta măsura în 
care omul este întreţesut de natură. 
 
Cu toate acestea sociologia ca ştiinţă, datorită unei mereu mai mari aprofundări a 
cercetării ştiinţifice umane, s-a eliberat destul de repede de supoziţiile biologiste şi 
mecaniciste. Sociologii sunt preocupaţi mereu mai mult de a descrie demnitatea 
subiectului uman în sensul dependenţei sale şi al încadrării sale sociale, ba chiar de 
a i-o garanta şi sub profil socio-ştiinţific şi politic. Capacitatea de cultură a omului 
este concepută ca expresie sociogenică a deschiderii sale spirituale fundamentată 
biologic, dar care transcende nivelul deterministic biologic. Cercetarea sociologică 
devine aici analiză sociologică concretă a formării de astăzi a culturii. Ea caută să 
individualizeze porţile deschise în actualul proces social, porţi care permit să 
sustragă constrângerilor sociale existente şi obstacolelor dezvoltarea omului ca 
subiect liber în sânul societăţii. 
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Pe plan sociologic se vorbeşte despre acea instanţă care face conştient omul, pe de 
o parte, de dependenţa sa socială şi, în corespondenţă cu demnitatea sa de subiect 
liber, să se elibereze, pe de altă parte, de această dependenţă prin analiza 
sociocritică. Sunt individualizate astfel în mod empiric condiţiile autorealizării libere şi 
culturale a omului. Chiar şi experienţa conştiinţei este implicată în această analiză 
empirică. 
 
d. Planul dialogico-personal 
 
1. Pe plan filosofic, plan care nu este empiric, se încadrează a patra perspectivă în 
care este posibil a descrie fenomenul conştiinţei. Această interpretare a experienţei 
conştiinţei se distinge de primul plan menţionat (autocunoaşterea reflexă) prin faptul 
că aici omul nu este luat în izolarea sa teoretică, ci totdeauna ca scufundat în sânul 
unor legături interumane şi de relaţii intersubiective. Nu este vorba de analizarea 
empirică a legăturilor şi dependenţei sociale concrete a individului. Aici omul – şi deci 
şi conştiinţa – apar în dimensiunea relaţiei interumane eu-tu, în lumina deschiderii 
dialogice interpersonale a persoanei. 
 
Nici un om nu-şi găseşte de la sine propria autonomie personală şi propria 
autocunoaştere, ci numai în întâlnirea dialogică cu tu-ul altuia apare cunoştinţa 
personală de sine însuşi. Experienţa conştiinţei omului are loc în cadrul acestei relaţii 
interpersonale cu aproapele. In conştiinţă omul se experimentează în sintonie cu el 
însuşi ca persoană doar în sânul întâlnirii personale cu alt om. Conştiinţa ca şi 
conştiinţă dialogică devine expresia eminentă a „constituţiei” interpersonale a 
existenţei umane. Acceptarea dependenţei personale-dialogice a existenţei umane 
de tu, dedicarea prin iubire şi comunicare devin scopul chemării adresat conştiinţei 
omului. Întreaga muncă desfăşurată în cadrul ambientului natural şi social, chiar cât 
priveşte necesităţile sale şi dimensiunile sale materiale, este doar un mijloc expresiv 
al acestei realizării dialogice şi comune a fiinţei personale a oamenilor, dependenţi 
unul de altul. 
 
2. Pe plan teologic experienţa conştiinţei trimite în ultimă analiză omul la Dumnezeu. 
In sensul teologiei salvifice-creştine experienţa conştiinţei este o experienţă 
teocentrico-dialogică. Conştiinţa este expresia chemării lui Dumnezeu, care invită în 
mod personal omul, pe fiecare în parte şi comunitatea credincioşilor ca Biserică. 
Creştinul îşi află propria împlinire etică dialogând cu Dumnezeu şi răspunzând 
chemării sale. Şi tot ceea ce el percepe ca exigenţă morală o interpretează ca 
ascultare de glasul lui Dumnezeu.   
 
În lumea de astăzi, puternic secularizată, această interpretare teologică a conştiinţei 
apare destul de greu de conciliat cu interpretările filosofice, politice sau psihologice 
ale conştiinţei. Nu se reuşeşte să se întrevadă nici un mod pentru a pune în relaţie 
concepţia, conform căreia conştiinţa ar fi oglinda de determinare a influenţelor din 
partea unei culturi sau a unui ambient în care creşte omul, cu evaluarea de credinţă 
a vocii sale ca şi „chemare a lui Dumnezeu”.  
 
Tot ceea ce afirmă sfântul Augustin în Confesiuni, atunci când descrie conştiinţa ca o 
retragere a omului în intimul său cel mai personal, devine din nou experimentabil în 
contextul ştiinţelor moderne: omul care caută să-şi descopere propria esenţă, care ar 
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vrea să se înţeleagă în toate dimensiunile sale şi se simte chemat la aceasta în 
experienţa conştiinţei sale, descoperă fragilitatea propriei identităţi. Intrând în sfera 
proprie cea mai intimă el experimentează sfâşierile incurabile ale existenţei sale. 
Singur omul nu reuşeşte să integreze într-o ultimă unitate bogăţia nivelurilor 
contradictorii (autonomia personală, straturile psihice profunde ale persoanei, 
dependenţa socială şi interpersonală) a fiinţei sale şi a experienţei sale de conştiinţă. 
Numai cuvântul lui Dumnezeu, chemarea Tu-ului divin de a intra în istoria mântuirii îi 
oferă un punct de sprijin, care îl face să experimenteze un simţ de vindecare şi de 
unitate în punctul central al sfâşierii sale interioare. Pentru Augustin conştiinţa este în 
acelaşi timp vocea cea mai intimă a omului şi glasul lui Dumnezeu, de la al cărui 
cuvânt omul primeşte fiinţa sa autentică. 
  
În acest sens în viziunea şi în perspectiva teologică privirea se îndepărtează în cele 
din urmă de la om şi de la experienţa sa de conştiinţă închisă în ea însăşi pentru a se 
centra pe relaţia cu Dumnezeu. Nu raportul personal liber şi autonom cu sine însuşi, 
nu condiţionarea şi dependenţa psihică profundă sau socială a omului şi vindecarea 
lor, nici relaţia interpersonală eu-tu, ci evenimentul lui Dumnezeu care vine liber spre 
om stă în centrul acestei perspective. In această interpretare semnificaţia dimensiunii 
„dialogice” a conştiinţei se schimbă în mod radical. Conştiinţa nu este martor al unei 
comunicări creative de la egal la egal între două creaturi umane în haină de eu şi de 
tu, ci în întâlnirea cu libertatea lui Dumnezeu omul se experimentează înainte de 
toate ca mulţumit total şi exclusiv. Experienţa sa este începutul experienţei 
neaşteptate, gratuite şi imprevizibile a unei chemări generoase venind de afară. 
Întâlnirea interpersonală cu Dumnezeu nu poate să fie smulsă cu forţa de la om: 
această întâlnire lasă loc unui răspuns ca reacţie la un dar care provine din libertate. 
 
4. Ce este conştiinţa morală în ultimă analiză? 
 
Dacă ţinem seama de această mulţime a modurilor posibile de a considera omul şi 
experienţa sa de conştiinţă, se pune o întrebare: cum este posibil a elabora, în faţa 
acestei multiformităţi contradictorii de perspective şi de viziuni, de aspecte, o teorie 
consistentă şi complexivă despre conştiinţa morală? Se poate ajunge la o viziune 
unitară a ceea ce apare continuu diferit? Cum se poate evita „conflictul 
interpretărilor”? Integrarea diferitelor planuri descrise ale experienţei de conştiinţă 
este într-adevăr posibilă în mod coerent, „obiectiv justă”, chiar în cadrul unei explicaţii 
dialectice?  
 
Mai întâi: ce nu este conştiinţa morală şi de ce? 
 
După cum am văzut mai sus, nu este simpla conştiinţă psihologică. Nu ajunge ca 
persoana să fie conştientă de un act; se cere ca ea să-l considere în lumina 
adevărului despre bine, în concret în lumina normei morale, întrebându-se dacă ceea 
ce împlineşte aici şi acum este adevărat bine. Nu este simplă aplicaţie pasivă sau 
mecanică de norme morale la fiecare caz al vieţii persoanei, deşi rămâne totdeauna 
o aplicaţie activă şi dinamică a acestora în acţiunea concretă a persoanei. Altfel nu s-
ar putea vorbi despre judecata personală a conştiinţei. Conştiinţa nu este doar 
intenţie dreaptă sau convingere dreaptă, ea trebuie să se confrunte cu adevărul 
despre binele exprimat în preceptele pozitive şi negative ale legii lui Dumnezeu, 
descifrată de raţiunea practică. A reduce conştiinţa la intenţionalitate sau la 
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convingere înseamnă a face din ea o prezentare parţială şi unilaterală. Ea nu este 
opţiune fundamentală, nici ca viziune (credinţă) nici ca decizie (iubire); deşi 
înglobează toate cele două virtuţi teologale. Nu este, în sfârşit, putere normativo-
creativă „ex nihilo” şi independentă de persoană, de adevărul său, de valorile sale şi 
de datoriile sale. Cea mai mare manipulare a conştiinţei se face atunci când este 
schimbată concepţia sa cognoscitivo-volitivă drept cu cea decizională6. Nu mai este 
vorba de judecată ci de decizie de conştiinţă (VS 5, 61)7. 
 
Ce este conştiinţa morală în perspectiva ei creştină?  
 
„Legătura care există între libertatea omului şi legea lui Dumnezeu îşi are sediul în 
«inima» persoanei, adică în conştiinţa ei morală” (VS 54). Este capacitatea persoanei 
de a judeca, de a evalua, de a prefera în baza adevărului binele exprimat în lege; 
este judecata ultimă personală înainte de a decide şi de a împlini actul moral8. 
Conştiinţa este judecata morală practică «in particulari» nu «in universali» cum face 
sinderesis. De aceea conştiinţa morală nu este altceva decât judecata practică (VS 
59), personală, imperativă (VS 60) a subiectului care acţionează şi nu speculativă9. 
Este judecata morală valutativă asupra actului concret, variabil, contingent, şi 
particular, care provine din toată complexitatea structurii personale: raţiunea practică, 
sinderesis, prudenţa, ca virtute care perfecţionează raţiunea practică prin cooperarea 
voinţei şi a afectelor, în care, datorită conţinutului obiectiv şi transcendent, este 
exclus atât subiectivismul cât şi empirismul modern10. 
 
Conştiinţa atât ca şi capacitate personală de a judeca, de a evalua, de a prefera, de 
a porunci realizarea unui act, cât şi ca judecată ultimă înainte de a decide, este 
totdeauna expresia întregii persoane. Ca expresie a raţiunii practice şi a  «habitus»-
lui primelor principii practice, adică a lui sinderesis, conştiinţa poartă cu sine 
intimatio”: „Fă aceasta aici şi acum!”. Din experienţă ştim că omul, chiar creştinul, 
poate alege ceva diferit de ceea conştiinţa îi indică. Numai persoana, cu judecata 
morală a conştiinţei sale, poate „ordinare” binele de împlinit şi răul de evitat în acest 
act concret pe care îl realizează, dându-şi seama dacă are forţe morale suficiente 
pentru a-l împlini: „nemo tenetur ad impossibilia”. Doar dacă acţionează cu conştiinţa 
că trebuia şi putea să evite răul şi trebuia şi putea împlini binele, unul poate să se 
simtă responsabil, să aibă remuşcări de conştiinţă şi să se simtă vinovat. Din acest 
motiv conştiinţa morală nu poate fi confundată nici cu alegerea nici cu decizia de a 
împlini un act. În aceste ultime acte rolul predominant îl împlinesc voinţa, afectivitatea 
şi virtuţile morale (VS 555). De aceea conştiinţa, în calitatea sa de martor interior, se 
prezintă ca şi consilier, judecător, „legislator” interior, tribunal şi acuzator. Tocmai 
                                            
6 Cf. E. KACZYNSKY, „La coscienza morale nella teologia contemporanea” în Angelicum 68 (1991) 
65-94. 
7 E. KACZENSKY, „Punti fermi nella formatione della coscienza cristiana” în Seminarium, 1 
(1994)109-120. 
8 Conştiinţa poate fi considerată: 1. ca şi capacitate integrală de a vedea, a judeca, a evalua, a 
prefera, a simţi înainte de a decide şi a împlini actele; 2. ca judecată valutativă asupra bunătăţii şi 
răutăţii actului, a luării de poziţie printr-o atitudine pe de o parte, şi a persoanei pe de alta (cf. VS 59: 
conştiinţa ca „o judecată morală asupra omului şi asupra actelor sale). 
9 Nu este judecata speculativă ca în studiile lui J. FUCHS, „The Absolute in Morality and the Christian 
Conscience” în Gregorianum 71/4 (1990), 697-711; D. CAPONE, Prudenza e Coscienza, Alfosianum, 
Roma 1969; L. ELDERS, „La doctrine de la conscience de S. Thomas d'Aquin” în Revue Thomiste 83 
(1983) 533-55557. Vezi critica acestor poziţii în Veritatis Splendor 56. 
10 Cf. L. MELINA, La conoscenza morale, 199. 
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conştiinţa morală a creştinului se prezintă ca locul în care se întâlnesc adevărul-
binele-libertatea (VS 84)11. 
 
Pe scurt putem rezuma: în timp ce chemarea conştiinţei în sens antropologic, adică 
în sensul finalităţii de atins pe care conştiinţa o propune omului dintr-un punct de 
vedere pur uman, este în dimensiunea sa filosofică subiectivă, psihologică, socială şi 
interpersonală chemare la autonomie, la autorealizare, la integrare socială şi la 
dăruire interumană, din punctul de vedere al concepţiei creştine istorico-salvifice, 
care defineşte omul şi conştiinţa sa în termeni teologici, numai gratitudinea şi 
ascultarea care îi urmează prezintă o descriere adecvată a sa. In sfera sa cea mai 
intimă, în conştiinţa sa, omul răspunde chemării generoase a lui Dumnezeu, care 
cuprinde toată existenţa sa. Iar acest răspuns este din punct de vedere subiectiv 
eliberator (autonomie!), din punct de vedere existenţial este satisfăcător 
(autorealizare!) şi în mod personal integrant (sub profil psihic, social şi 
interpersonal!), totul în acelaşi timp, pe baza darului iubirii libere şi amabile a lui 
Dumnezeu. 
  
Desigur această viziune a teologiei include şi faptul că întâlnirea generoasă cu 
Dumnezeu pune omul efectiv ca interlocutor al său liber şi autonom. Dimensiunile 
umane ale experienţei conştiinţei (autonomia, echilibrul psihic şi social, dăruirea  
interumană) nu sunt prin aceasta simplu trecute sub tăcere din punct de vedere 
teologic. Paradoxul nivelului teologico-dialogic este acesta: tot ceea ce este omul 
este atribuit darului şi liberei iniţiative a lui Dumnezeu, o iniţiativă care însă îl vrea pe 
om interlocutor personal, ca pe un Tu preaiubit. In răspunsul omului la propria 
chemare şi Dumnezeu primeşte ceva mai mult în ceea ce priveşte iubirea, ceva pe 
care nici el nu poate să calculeze şi care izvorăşte din întâlnirea liberă cu omul ca 
subiect liber.  
 
Însă numai în dăruirea lui Dumnezeu, numai în abandonarea de sine în mâinile lui 
Dumnezeu, care în Isus Cristos caută în mod liber apropierea omului, acesta îşi află 
propria plinătate. Iar conştiinţa omului îşi află numai aici propria demnitate personală, 
spre care tinde în toate raporturile limitate umane. Relaţia cu Dumnezeu nu se 
rezolvă în această importanţă pentru om. Ea nu este o funcţie antropologică. Dar în 
întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu omul primeşte darul mântuirii, care în experienţa 
conştiinţei îl unifică şi îi conferă astfel o ultimă profunzime personală, care se 
manifestă în răspunsul de iubire dat Dumnezeului trinitar12. 
 
3. Conştiinţa în Sfânta Scriptură 
 
Tema conştiinţei constituie un punct important în experienţa umană aşa cum se 
revelează în cuvântul biblic. 
 
Cercetarea biblică arată că termenul „conştiinţă” se găseşte doar de foarte puţine ori 
în Vechiul Testament (Qoh 10,20; Inț 17,10) şi nici o dată în evanghelii. Dimpotrivă, 
se află de 31 de ori în scrierile apostolice; mai precis, de 21 de ori în scrisorile 
sfântului Paul şi de alte 10 ori pus de Luca în gura sfântului Paul (ca în Fap 23,1; 
24,16), sau în scrieri înrudite cu scrierile pauline în ceea ce priveşte doctrina sau 

                                            
11 E. KACZENSKY, „Punti fermi nella formatione della coscienza cristiana”, 109-120. 
12 J. ROMELT, Liberta..., 16-17. 
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lexicul (ca în Scrisoarea către Evrei şi în Scrisoarea întâia a sfântului Petru). Poate 
apare tentaţia de a gândi că doctrina conştiinţei este o noutate a apostolului 
neamurilor: una dintre nu puţinele originalităţi ale gândirii sale morale. Sfântul Paul a 
fost cel care a elaborat noţiunea de conştiinţă ca regulă de viaţă: utilizând anumite 
concepte din filosofia elenistă a timpului său (cea „populară” şi mai ales 
moralizatoare, unde se încrucişa învăţătura diferitelor şcoli); şi îmbogăţindu-le cu 
numeroase aporturi care proveneau din formaţia sa iudaică (în special, bogata 
noţiune biblică de „inimă”) şi din teologia sa creştină: aici, de fapt, doctrina conştiinţei 
era în contact cu cea a primatului carităţii, a inhabitării Duhului Sfânt, a aşteptării 
escatologice. Şi cu toate acestea afirmaţia originalităţii pauline ar apare falsă, mai 
ales cât priveşte învăţătura evanghelică: tocmai pentru că mesajul lui Cristos apare, 
împotriva conformismului tradiţional, ca un apel continuu la conştiinţă. Doar de aici 
avem indicativul că, deşi termenul „conştiinţă” nu se află în Biblie înainte de sf. Paul, 
putem să-i găsim conţinuturile. Un lucru analog, de fapt, se întâmplă şi în gândirea 
elenistă, unde termenul este foarte rar; şi cu toate acestea se întâlneşte exprimată în 
alte moduri o bogată tematică despre conştiinţă. 
 
1. În Vechiul Testament 
 
Deşi lipseşte expresia corespunzătoare, fără îndoială Vechiul Testament cunoaşte în 
substanţă ceea ce numim noi „conştiinţă”, dar cel mult îi descrie efectele în domeniul 
corporalo-sensibil, ca în Adam şi Eva (Gen 3,8), în Cain (Gen 4,5), în David (2Sam 
12,5-7). Lipsa conceptului este explicabilă întrucât antropologia biblică este de alt 
Gen, vede omul în totalitatea sa şi îl pune astfel în faţa lui Dumnezeu. Pentru 
credinciosul israelit este important nu a explica anumite fenomene ale fiinţei umane, 
ci comportamentul său în faţa lui Dumnezeu şi consecinţele care derivă de aici. Omul 
se auto-înţelege în cheie de raport trăit cu Dumnezeu; realitatea umană este 
concepută în termeni de relaţie existenţială. Omul există întrucât este relaţionat la 
Dumnezeu. Realitatea sa vitală experimentată direct este simbolul fiinţei sale 
raportate la Dumnezeu şi deci este citită în această prospectivă teologico-
existenţială. El devine conştient de vinovăţia sa în faţa lui Dumnezeu şi este purtat la 
conduita dreaptă de Dumnezeu şi de legea sa sfântă.  
 
Chemat la Alianţă cu Dumnezeu, omul Vechiului Testament este în continuă 
ascultare a cuvântului divin: cuvânt care i se adresează, îl pătrunde şi îl cuprinde, îl 
face conştient de semnificaţia activităţii sale; este o ascultare în care omul îşi află 
înţelepciunea sa şi discernământul dintre bine şi rău: „păzesc în inima mea cuvântul 
tău, ca să nu păcătuiesc împotriva ta” (Ps 119,11). Exigenţa morală izvorăşte în mod 
esenţial din această întâlnire dintre cuvântul lui Dumnezeu şi ascultarea obedientă a 
omului iar judecata etică apare ca rod al percepţiei vitale a valorilor pe care le pune 
în mişcare această întâlnire. Dumnezeu este cel care scrutează intimul omului, adică 
inima (leb) sa şi rărunchii. Omul nu poate fugi de această experienţă, el se vede 
acostat de prezenţa lui Yahweh şi de judecata sa adevărată. Conştiinţa este acel 
tribunal interior în care Yahweh ca domn al istoriei poporului ales devine prezent 
fiecărui israelit; orice gând este deschis lui (Gen 3,7-11; 4,10-12; Dt 30,14). Prin 
intermediul conştiinţei israelitul este constituit în identitatea sa religioasă-morală 
înaintea lui Yahweh şi în cadrul poporului său asupra căruia îşi exercită providenţa 
sa salvifică. Dimensiunile religioasă, antropologică şi morală se întrepătrund reciproc. 
Experienţa conştiinţei este complet inserată în acest raport cu Dumnezeu.  
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Vechiul Testament nu are un termen corespondent grecescului syneidesis. Limbajul 
veterotestamentar exprimă în termenul ebraic leb (inimă) ceea ce numim „impulsurile 
conştiinţei”. Aici este sediul unic al gândurilor, sentimentelor, judecăţii şi impulsurilor 
morale. Aici face experienţa conflictelor cu privire la problema a ceea ce este bine şi 
ceea ce este rău în relaţia sa cu Dumnezeu. Sfâşierea inimii este sfâşierea relaţiei 
personale cu Dumnezeu. În psalmul penitenţial atribuit lui David, se roagă: „Inima 
căită şi zdrobită, Dumnezeule, tu nu o dispreţuieşti” (Ps 51,19), iar mai înainte: „Dă-
mi inimă curată, Dumnezeule” (Ps 51,12). Dumnezeul este acela care „scrutează 
inima şi rărunchii” (Ps 7,10; Ier 11,20; 12,3; 17,10; cf. Ap 2,23). În relatarea creaţiei, 
cunoaşterea binelui şi răului rezultă din păcatul originar (cf. Gen 2,17; 3,5). Educarea 
la bine provine de la Dumnezeu prin legea sa; întrucât Dumnezeu a dat-o, omul ştie 
ce este bine (Mih 6,8)13. 
 
„Inima” este tocmai această interioritate constitutivă a omului, unde cuvântul lui 
Dumnezeu ajunge ca o judecată (Gen 3,8 ş.u.; Ios 14,7; 1Sam 24,6; 2Sam 24,10; 
Qoh 7,22; Iob 27,6): inimă căită, inimă „nouă”, inimă convertită, dacă primeşte acel 
cuvânt, devenind izvor intim al oricărei rezoluţii religioase şi a fiecărei evaluări morale 
(cf. Dt 4,39; 30,6-8; 1Re 3,9; 8,38; Is 6,9; 11,18 ş.u.; 36,25-28); inimă împietrită, 
surdă, întunecată, dacă acest cuvânt nu mai răsună într-însa şi prin urmare valorile 
morale nu mai sunt recunoscute (Ez 2,3-4; Zah 7,12; Ps 95,8-10). La fel, întreaga 
conduită depinde de decizia inimii: Dumnezeu este iubit cu inima (Dt 6,5) şi este 
trădat cu inima (Ez 6,9); inima veghează la glasul lui Dumnezeu sau convertită de 
iertarea sa este martora valorii morale a conduitei omului în prezenţa lui Dumnezeu. 
 
Termenul tehnic de conştiinţă apare relativ târziu – în literatura sapienţială (Inţ 17,10) 
– prin influenţa elenismului. LXX foloseşte termenul grecesc doar de trei ori (Qoh 
10,20; Înţ 17,10; Sir 42,18), totuşi numai în Înț 17,20 face referire la remuşcările şi 
acuzele unei „conştiinţe rele”.   
 
Putem conchide că, deşi în VT nu se află un termen specific pentru a arăta 
conştiinţa, se întâlnesc totuşi fenomene descriptive ale acestui fapt originar.  
 
În gândirea veterotestamentară fiecare om din Israel rămânea un interlocutor 
personal al lui Dumnezeu dar prin intermediul comunităţii poporului alianţei. Când 
Scriptura vorbeşte despre „inimă nouă”, aceasta este un dar făcut întregului popor al 
lui Israel. Omul singur nu este pe primul plan: aici se află comunitatea şi 
evenimentele care îi constituie istoria. Si de aceea, ceea ce sugerează inima 
israelitului pios, nu este un mistic ordin divin care îi răsună; este un cuvânt ascultat 
de la tradiţia comunitară căreia îi aparţine acel om: Õi nu ca o simplă amintire a unui 
precept dat o dată pentru totdeauna (aceasta ar fi interpretarea literară Õi reductivă a 
fariseilor), dar ca propunere primită pe viu în istoria salvifică din care el face parte14. 
 
 
 
 

                                            
13 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento. 2. I primi predicatori 
cristiani, Paideia, Brescia 1990, 65. 
14 Cf. S. PRIVITERA, „Coscienza” în NDTM, 184-185. 
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2. În Noul Testament  
 
1. În Evanghelii. Şi despre evanghelii trebuie spus acelaşi lucru. Şi Noul Testament 
vorbeşte adesea despre inimă, din care izvorăsc gândurile bune şi rele (cf. Mt 12,39 
ş.u.; Mc 7,21), care poate să devină „împietrită” (Mc 3,5), care este capabilă să 
acuze sau să absolve (1In 3,19-21). Ajunge să ne gândim la procesul profund de 
interiorizare căruia este supusă viaţa morală în învăţătura lui Isus, şi la rolul pe care îl 
are inima („kardia”), ca martor al valorii morale şi loc unde se întâlneşte voinţa lui 
Dumnezeu. Predica de pe Munte cere ca fundament al acţiunii morale o decizie 
interioară care merge dincolo de simpla fidelitate faţă de anumite precepte: sărăcie a 
spiritului, curăţie a inimii, întrucât tocmai de aici se naşte păcatul şi orice alipire de 
cele pământeşti; ochi simplu şi plin de lumină care clarifică în mod intim întreaga 
conduită (Mt 5,3.8.28; 6,19-23). În rest această insistenţă de a pune în inimă centrul 
vieţii morale este aşa de caracteristică în cuvintele Învăţătorului, el însuşi „blând şi 
smerit cu inima” (Mt 11,28-30). Nu acţiunile trebuie să fie în ordine, aşa cum era 
preocuparea fariseilor, ci sediul cel mai profund al dreptăţii celei noi, inima: aici este 
semănat cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie să aducă roade (Mt 13,19), şi numai dintr-
o inimă curată pot proveni acţiunile bune, cuvintele bune, iertarea milostivă, 
dreptatea, milostivirea, fidelitate (Mt 12,34; 18,35; 23,23-26); iar când se observă 
legea cu precizia cea mai minuţioasă, dacă inima este rea şi orbită, totul este în 
zadar: pentru că dintr-un astfel de izvor impur ies toate gândurile rele şi faptele 
murdare care mânjesc omul, iar, dacă este bună numai în aparenţă, acesta este un 
lucru abominabil în faţa lui Dumnezeu (Mt 9,4; 15,18-20; Mc 7,18-23; Lc 16,15). 
 
Dintr-un astfel de mesaj apare clar că judecata asupra bunătăţii sau răutăţii conduitei 
noastre este interioară, este elaborată în acea profunditate personală din care 
provine, din inimă: şi este o judecată de care nu se poate scăpa. Dar apare tot aşa 
de clar că acest izvor interior se poate murdări, acest for care judecă se poate lăsa 
corupt, acest ochi scrutător poate să orbească (Mt 6,23 ş.u.: „Dacă lumina care este 
în tine este întuneric, cât de adânc va fi întunericul!”; Lc 11,33: „Vezi deci ca lumina 
care este în tine să nu fie întuneric!”). 
 
Aceasta este tragica ambivalenţă a inimii: dă valoare morală acţiunii dar poate să se 
facă şi complice al nedreptăţii. Aici începe în mod clar să se schiţeze exigenţa unei 
convertiri continui a inimii: necesitatea unei educări a conştiinţei (folosim tocmai acest 
termen necunoscut de evanghelii) care are loc sub privirea lui Dumnezeu, deci în 
adevăr15. 
 

Ce implică concepţia biblică despre conştiinţă? 
 
Pentru a surprinde trăsăturile esenţiale ale conştiinţei morale creştine prezentată de cuvântul 
lui Dumnezeu să urmărim un text evanghelic – parabola Bunului Samaritean (Lc 10,30-37) – 
ce are de a face cu conştiinţa morală:  
 
„Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au 
dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare a 
trecut pe drumul acela un preot dar, văzându-l, a mers mai departe. La fel şi un levit, 
trecând prin locul acela, văzându-l, a mers mai departe. Dar un samaritean care călătorea a 
venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile turnând 
untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han i-a purtat 

                                            
15 S. PRIVITERA, „Coscienza”, 186. 
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de grijă. În ziua următoare a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el 
şi ceea ce vei mai cheltui, îţi voi da când mă voi întoarce». Cine dintre aceştia trei crezi că 
este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns: «Cel care a avut milă de el ». 
Atunci Isus i-a spus: «Mergi şi fă şi tu la fel»”. 
 
În parabolă putem identifica următoarele aspecte ale conştiinţei: 
 
1. Vederea. În contextul biblic se vorbeşte despre lumină, despre ochi, despre adevăr, care 
pentru creştin provin din Revelaţia acceptată de credinţă, din harul Duhului Sfânt. Sfântul 
Toma o vede ca şi cunoaştere practică a adevărului despre binele moral îndreptată total 
spre acţiune. Toţi trei au văzut rănitul, au perceput binele care trebuia făcut rănitului care 
zăcea pe stradă. Doi dintre ei (preotul şi levitul) deşi au văzut, au mers mai departe. Ce le 
lipsea? Se pare că sensibilitatea morală. 
 
2. Sensibilitatea. Doar unul, Bunul Samaritean a fost mişcat: „i s-a făcut milă”. Sensibilitatea 
sa morală provenind atât din voinţă cât şi din afectivitate a produs o compasiune, l-a făcut să 
se simtă implicat în mod personal. Cum? Fără îndoială prin decizia de a împlini în concret o 
serie de acte pentru a-l ajuta pe cel rănit. Este vorba despre sensibilitatea care ne atrage 
spre bine şi care ne face să fugim de rău. În afară de voinţă şi afectivitate, care tind spre 
bine, agresivitatea care se opune răului şi cea care ne face să-l facem, omul le are deja în 
sinderesis – obişnuinţă naturală a primelor principii practice – o imperativitate cu care se 
impune a face binele şi a evita răul; succesiv, în virtuţi, se află perfecţionarea acestei 
sensibilităţi care ne mişcă în faţa mizeriei umane şi ne interpelează să facem ceva pentru a 
o uşura. Simţul moral al conştiinţei creştine depinde de aceste elemente. Conştiinţa morală 
matură şi sensibilă se naşte, creşte şi îşi împlineşte funcţiile sale în complexul vieţii 
personale. 
 
3. Hotărârea. Chiar dacă discursul nu identifică decizia de a-l ajuta pe cel rănit, toate actele 
o indică drept luată cu adevărat. Decizia de a împlini ceea ce a fost perceput, ceea ce ne 
atrage şi ne mişcă, este rolul unei alegeri; însă decizia este încă un act al conştiinţei sau al 
virtuţii prudenţei în care voinţa omului are un rol important? Se pare că decizia depinde mai 
ales de un act al voinţei bazat pe judecata conştiinţei. 
 
4. Acţiunea. Bunul Samaritean împlineşte diferite acte de ajutorare a rănitului, atât personale 
cât şi prin intermediul altora, investind energiile şi banul său, exprimate în relatare prin 
verbele: s-a apropiat, toarnă ulei şi vin, îi leagă rănile, îl urcă pe animalul său de povară, îl 
duce, face tot posibilul pentru a-l ajuta, îl încredinţează hangiului, lăsă două monede, zicând 
că-i va plăti din nou la întoarcere. Acestea toate sunt acte concrete şi personale care au 
realizat judecata sa , sensibilitatea şi decizia sa de a-l ajuta în mod personal, concret şi real 
pe cel rănit. Acţiunea, actul personal, concret, singular, particular, încheie tot procesul care 
duce la împlinirea atât a binelui cât şi a răului. 
 
Veritatis Splendor ne oferă o analiză interesantă a două tipuri de conştiinţă morală în 
atitudinea fariseului şi a vameşului în templu (Lc 16,9-14): conştiinţa „penitentă” a vameşului 
şi conştiinţa „satisfăcută” de sine a fariseului. Vameşul nu se opreşte asupra eventualei 
justificări a păcatelor sale ci asupra milostivirii lui Dumnezeu, fariseul în schimb se 
îndreptăţeşte singur. Conştiinţa vameşului recunoaşte slăbiciunea şi exprimă nevoia de 
răscumpărare, conştiinţa fariseului îşi închipuie că poate observa legea lui Dumnezeu fără 
ajutorul harului şi este convins că nu are nevoie de milostivirea divină (VS 104). Chiar dacă 
enciclica nu ne-o spune, se pare că pretinsa conştiinţă autonomă este mai aproape de cea 
„satisfăcută” a fariseului decât de cea „penitentă” a vameşului. 

 
2. În sfântul Paul. Şi Paul rămâne în general fidel limbajului biblic: inima insensibilă a 
oamenilor este „întunecată” (Rom 1,21), este pradă instinctelor (Rom 1,24). 
Dumnezeu este cel care scrutează inimile (Rom 8,27). Dumnezeu trebuie să 
întărească inimile ca să fie fără pată (1Tes 3,13); într-o zi el va descoperi gândurile 
inimilor (1Cor 4,5).  
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În cea mai strânsă apropiere de termenul grec syneidesis Paul vorbeşte despre 
inimă (Rom 2,15). Şi totuşi în unele texte introduce termenul de syneidesis pe care îl 
ia din limbajul popular şi îl foloseşte pentru a exprima autoconştiinţa omului care 
cunoaşte şi acţionează, care trăieşte libertatea relaţiei cu Cristos, fie când este vorba 
de raportul cu statul (cf. Rom 13,5), fie când este vorba de controversa despre 
cărnurile jertfite idolilor şi de libertatea celor puternici (1Cor 8; 10,23-33; Gal 2,4; 5,1-12). 
 

„Dar dacă v-ar spune cineva: « este carne jertfită idolilor», să nu mâncaţi din ea, din cauza 
celui care v-a avertizat şi din cauza conştiinţei (syneidesis). Nu de conştiinţa ta vorbesc, ci 
de a celuilalt, căci de ce să fie supusă libertatea mea judecăţii conştiinţei celuilalt?” (1Cor 
10,28-29). 

 
Paul cunoaşte funcţia conştiinţei ca instanţă de judecată (a acţiunii proprii sau a 
altuia) şi tensiunile care urmează de aici, aşa cum apare de exemplu din textul citat. 
El subliniază caracterul reflexiv esenţial al conştiinţei, întrucât o descrie ca împreună 
cunoscătoare şi martor, care ia poziţie în sensul de aprobare sau de acuză în faţa 
acţiunii omului. Apare concepţia paulină despre syneidesis ca reacţie internă 
spontană a omului, care devine conştient şi o recunoaşte ca ghid al său.   
 
Aici apostolul arată respect pentru „conştiinţa” celuilalt, atât a fratelui „slab”, cât şi a 
unuia din afara comunităţii. Acest respect nu este doar rodul unei naturi umane bune, 
ci este condiţionat de ethos-ul creştin, adică de porunca iubirii faţă de aproapele. În 
Rom 14 Paul se vede în faţa unei probleme asemănătoare. În comunitatea romană 
unii creştini considerau că este în general oprit a consuma carne şi vin (cf. Rom 14,2-
12). Din punct de vedere obiectiv, Paul dă dreptate celor „puternici” întrucât pentru 
creştini nimic din ceea ce este mâncat nu este „impur” (Rom 14,14). Celor slabi le 
lipseşte desigur cunoaşterea şi libertatea creştină; dar dacă sunt tulburaţi şi devin 
confuzi din cauza comportării fraţilor lor, atunci aceştia (fraţii), deşi judecă drept 
înăuntrul lor, acţionează „nu conform poruncii iubirii” (Rom 14,15). Dincolo de a 
mânca şi de a bea stă domnia lui Dumnezeu, care în Duhul Sfânt vrea să transmită 
dreptatea, pacea şi bucuria (Rom 14,17). La sfârşitul acestei învăţături se află o frază 
clară: „Tot ceea ce nu are loc conform credinţei este păcat” (Rom 14,23). Astfel 
conştiinţa în creştin trebuie să fie condusă de credinţă. 
 
Mereu Paul face apel la acest martor independent şi incoruptibil pentru a demonstra: 
 
a) sinceritatea sa:   

„Spun adevărul în Cristos; nu mint. Mărturie îmi dă conştiinţa (syneidesis) prin Duhul Sfânt 
că mare îmi este tristeţea şi necurmată durerea inimii mele” (Rom 9,1) 

Aici apostolul începe argumentele sale profunde despre destinul poporului său. El 
caută să facă încă şi mai credibilă tristeţea şi suferinţa continuă care umple inima sa 
susţinând că spune adevărul în Cristos şi nu minte şi face apel în această privinţă la 
mărturia lui syneidesis. Conştiinţa atestă şi reconfirmă atât faptul că spune adevărul 
cât şi conţinutul afirmaţiei sale: durerea pentru poporul său (v. 2). 
 
b) onestitatea sa: 

„Aceasta este mândria noastră: mărturia conştiinţei (syneidesis) că pe această lume, mai 
ales faţă de voi, ne-am comportat cu sfinţenia şi sinceritatea care vin de la Dumnezeu, nu cu 
înţelepciunea cărnii ci cu harul lui Dumnezeu” (2Cor 1,12). 
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Paul face apel aici la „mărturia” conştiinţei – a lui syneidesis – pentru a confirma 
onestitatea sa şi conduita sinceră a vieţii sale în lume. Desigur aceasta este făcută 
posibilă de Dumnezeu cu harul său; cu toate acestea syneidesis este aceea care 
reconfirmă afirmaţia sa despre sine şi este ca o garanţie obiectivă a afirmaţiei sale. 
 
c) fidelitatea sa faţă de propria vocaţie: 
 

„Ce e drept, cu nimic nu mă mustră conştiinţa, dar aceasta nu arată că sunt drept. Domnul 
este judecătorul meu” (1Cor 4,4). 

 
Apostolul vrea să fie considerat de corinteni ca ministru al lui Cristos şi administrator 
al tainelor divine ; nu-l interesează deloc dacă îl judecă într-un fel sau altul sau îl 
poartă în faţa vreunui tribunal uman; nici el însuşi nu se judecă (cf. 1Cor 4,1 ş.u.). 
Într-adevăr el nu este conştient de nici un fapt (care poate să-i fie atribuit); totuşi unul 
singur este acela care îl judecă: Domnul. Conform concepţiei pe care o are despre 
sine ca şi creştin, în baza legăturii sale cu Domnul, syneidesis încă nu poate să-l 
absolve. Ea (conştiinţa) este o instanţă activă şi imanentă omului, dar ultima instanţă 
este judecata lui Dumnezeu. Aşa cum apare evident în partea finală a acestui citat, 
Paul este mai mult interesat de integritatea persoanei în faţa lui Dumnezeu decât de 
o analiză a procesului de conştiinţă. La fel este şi cazul textului următor: 
 

„Aşadar, când păgânii, care nu au lege, împlinesc potrivit firii cele ale legii, aceştia, cu toate 
că nu au lege, îşi sunt lor înşişi lege. Ei dovedesc că înfăptuirea legii este înscrisă în inimile 
lor, deoarece martoră le este conştiinţa lor şi judecăţile ce rând pe rând în sinea lor îi 
învinovăţesc sau le iau apărarea. În ziua aceea, după evanghelia mea, Dumnezeu va judeca 
ascunzişurile oamenilor prin Isus Cristos” (Rom 2,14-16). 
 

Păgânii care, spre deosebire de iudei care au legea mozaică, „sunt lege pentru ei 
înşişi”, arată scrisă în inimile lor „opera legii”, adică acţiunea cerută de Tora. În 
această privinţă syneidesis dă mărturie şi gândurile se acuză sau se apără reciproc. 
Fragmentul prezintă o concepţie influenţată de ideile eleniste (întâlnite de altfel şi în 
iudaism), conform căreia oamenii posedă o facultate de judecată morală, care apare 
în mărturia conştiinţei (syneidesis). Dacă fac fapte bune, ea îi asistă cu mărturia sa. 
Ceea ce Paul spune despre sine în 1Cor 4,4 este valabil şi pentru păgâni: conştiinţa 
atestă şi reconfirmă; dar cu aceasta omul nu este încă îndreptăţit. Astfel syneidesis 
apare ca o instanţă imanentă omului, care judecă pozitiv sau negativ 
comportamentul său. Cunoaşterea binelui şi a răului este presupusă aici. 
Fundamentul său nu este însă explicat; totuşi este clar că, precum în cazul 
„cunoaşterii naturale a lui Dumnezeu” (cf. Rom 1,19 ş.u.), Paul se gândeşte la 
raţiunea omului.  
 
Pe scurt: putem afirma că syneidesis este o instanţă de control şi de evaluare a 
acţiunii conform normelor deja fixate în raţiune (<@Øl ). Dar aceste norme pentru 
creştin izvorăsc nu doar din raţiunea naturală, ci şi din credinţă, sau – spus cu alte 
cuvinte – din raţiunea luminată de credinţă. Este ceea ce el exprimă în Rom 12,2: 
„Transformaţi-vă în reînnoirea gândului vostru (<@Øl ), ca să puteţi deosebi care este 
voinţa lui Dumnezeu, ce este bine şi desăvârşit”. La fel trebuie interpretată expresia 
(deja stereotipă) „din cauza lui  syneidesis”  din Rom 13,5: creştinii trebuie să se 
supună autorităţii statului nu numai din cauza pedepselor posibile, dar şi din cauza 
conştiinţei. 
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În concluzie, trebuie să observăm că este un merit al apostolului neamurilor că şi-a 
însuşit expresia răspândită în acel timp şi a dat o atenţie deosebită fenomenului 
„conştiinţei”. Astfel a făcut o punte de legătură între gândirea iudaică şi cea elenistă. 
Dacă deja iudaismul şi, în cadrul său, Isus au indicat ca factor decisiv pentru 
acţiunea morală „inima”, sediul gândurilor, afectelor şi deciziilor (cf. Mc 7,6 ş.u.; 15.21 
ş.u.), conceptul syneidesis poate imprima în oamenii de formaţie elenistă exigenţa 
fundamentală a unui comportament interior responsabil. Porunca biblică de a ascultă 
de Dumnezeu, adică de a-l iubi „din toată inima” şi de a observa poruncile sale, 
conform gândirii greceşti se descoperă până la un anumit punct raţiunii umane şi 
este mediată de conceptul de syneidesis.  
 
Astfel: 

1. Paul ia din filosofia şi etica populară din timpul său conceptul de syneidesis. 
2. Syneidesis nu este pentru el nici ceva divin în om, nici un principiu care 

poartă la bine, ci o instanţă care judecă, care însoţeşte acţiunea omului, un 
concept antropologic care prezintă diferite posibilităţi de aplicare. 

3. Cunoaşterea valorilor şi a normelor, presupuse de această instanţă care 
judecă, este dată pentru toţi de morală şi de raţiune (Fil 4,8), iar pentru 
creştin de raţiunea luminată de credinţă (Rom 12,2). 

4. În credinţă se recunoaşte ca valoare creştină supremă iubirea. Ea conduce 
„conştiinţa” creştină în aşa fel încât îi dă sensul valorii care se concretizează 
în judecata de conştiinţă. De aici apar atât posibilitatea libertăţii, cât şi 
necesitatea obligaţiei şi a renunţării: libertate întrucât ne eliberează de 
privirile umane şi lumeşti, obligaţie datorată poruncii iubirii faţă de alţii, chiar 
faţă de „fratele slab” din iubire pentru Cristos. Această iubire este însă 
adevărată libertate. 

5. În felul acesta Paul face apel la facultatea raţiunii de a surprinde valorile 
morale şi în acelaşi timp de a le aprofunda conform mesajului creştin al 
credinţei. Desigur, pentru el există o „formare a conştiinţei”, dar trebuie 
înţeleasă doar în sensul că evaluarea morală este perfecţionată de cadrul 
creştin al valorilor.  

6. Pentru Paul instanţa conştiinţei are limita sa întrucât este rezervată lui 
Dumnezeu ultima judecată16. 
 

4. Demnitatea conştiinţei morale în GS 16 
 

„În adâncul conştiinţei, omul descoperă o lege pe care nu şi-o dă el însuşi, dar căreia trebuie 
să i se supună şi al cărei glas, chemându-l neîncetat să iubească şi să facă binele şi să evite 
răul, răsună la momentul potrivit în urechea inimii: «Fă aceasta, fugi de aceea». Căci omul 
are în inimă o lege scrisă de Dumnezeu. Demnitatea lui este să se supună acesteia şi după 
ea va fi judecat (cf. Rom 2,14-16). Conştiinţa este nucleul cel mai tainic şi sanctuarul omului, 
unde omul se află singur cu Dumnezeu, al cărui glas îi răsună în străfunduri. Prin conştiinţă 
se face cunoscută în mod minunat acea lege care îşi află împlinirea în iubirea faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele” (GS 16).  

 
Teologia morală post-conciliară nu poate trece peste afirmaţia aceasta a Conciliului 
Vatican al II-lea, dat fiind faptul că aici avem o viziune teologico-morală 
fundamentată pe Scriptură, recomandată moraliştilor de Părinţii Conciliari (cf. OT 16).  

                                            
16 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento. II. I primi predicatori 
cristiani, Paideia, Brescia 1990, 68-74. 
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În antropologie conştiinţa trebuie să ocupe un loc important, mai ales în timpul 
nostru, în care, pe de o parte, datorită subiectivismului este pusă în mare valoare, iar 
pe de altă parte, decizia de conştiinţă este obstaculată şi ameninţată nu numai de 
regimurile dictatoriale, dar şi de cele „liberale” prin presiunea mass-mediei.  

Viziunea teocentrică a conştiinţei – tipică Scripturii – este baza doctrinei despre 
conştiinţă. Conştiinţa este de fapt un fenomen religios, nu doar moral. Conştiinţa este 
pusă în mod clar în relaţie cu Dumnezeu: „Conştiinţa este nucleul cel mai tainic şi 
sanctuarul omului, unde omul se află singur cu Dumnezeu, al cărui glas îi răsună în 
străfunduri”. Este reluarea afirmaţiei lui Pius al XII-lea din Mesajul radiofonic din 23 
martie 1952. În această perspectivă viziunea pur psihologică sau sociologică a 
conştiinţei este cu totul insuficientă.  
 
Împotriva oricărui subiectivism este reafirmată orientarea conştiinţei spre adevărul 
obiectiv. Această orânduire se bazează pe teocentrismul conştiinţei care nu este 
autonomă, ci „teonomă”: „omul descoperă o lege pe care nu şi-o dă el însuşi,… Omul 
are în inimă o lege scrisă de Dumnezeu… aici omul se află singur cu Dumnezeu, al 
cărui glas îi răsună în străfunduri”.  

Raportul conştiinţă – lege naturală. „În adâncul conştiinţei, omul descoperă o lege pe 
care nu şi-o dă el însuşi, dar căreia trebuie să i se supună şi al cărei glas, 
chemându-l neîncetat să iubească şi să facă binele şi să evite răul, răsună la 
momentul potrivit în urechea inimii: «Fă aceasta, fugi de aceea». Căci omul are în 
inimă o lege scrisă de Dumnezeu. Demnitatea lui este să se supună acesteia şi după 
ea va fi judecat (cf. Rom 2,14-16)”. Bonum faciendum et malum vitandum: sunt două 
expresii caracteristice tradiţiei doctrinei creştine despre legea naturală. Este primul 
precept al legii naturale. A doua referinţă la legea naturală este scoasă din Rom 
2,15, unde se afirmă că legea scrisă în inima omului este pentru păgân ceea ce este 
pentru iudeu legea scrisă pe tablele de pe Sinai. Cu toate acestea textul nu foloseşte 
aici termenul de lege naturală17.  

Conştiinţa poate şi trebuie să-i unească pe oameni. Există tentaţia de a crede că 
conştiinţa întrucât este sfera intimă a omului nu numai că i-ar distinge pe oameni 
între ei, dar chiar i-ar diviza, şi, în probleme referitoare la conştiinţă, nu ar fi posibil 
dialogul. Conciliul însă afirmă tocmai contrarul: fidelitatea faţă deconştiinţă este 
legătură de pace datorită orânduirii fiecărei conştiinţe spre adevărul obiectiv şi spre 
ordinea valorilor. „În fidelitate faţă de conştiinţă, creştinii se unesc cu ceilalţi oameni 
pentru a căuta adevărul şi rezolvarea în adevăr a atâtor probleme morale care apar 
în viaţa indivizilor precum şi în relaţiile sociale” (GS 16). Prin căutarea adevărului se 
naşte între conştiinţele oamenilor nu numai o strânsă unire morală, dar chiar o 
comuniune salvifică: „Într-adevăr, cei care, necunoscând, fără vina lor, evanghelia lui 
Cristos şi Biserica sa, îl caută totuşi pe Dumnezeu cu inimă sinceră şi se străduiesc, 
sub impulsul harului, să împlinească în fapte voia lui cunoscută prin glasul conştiinţei, 
pot dobândi mântuirea veşnică” (LG 16). 
 

                                            
17 Se pot vedea motivaţiile pentru care GS 16 nu foloseşte aici termenul de lege naturală în E. 
CHIAVACCI, La costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes. 
Testo latino e italiano con commento e note, Editrice Studium, Roma 1967, 54-55. 
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Trebuie observat că aici Conciliul vorbeşte despre conştiinţa „omului” şi nu despre 
conştiinţa „creştină”, căci conştiinţa este înainte de toate un fenomen universal uman, 
care în creştin este perfecţionat de viziunea de credinţă . 
 
5. Conştiinţa morală în contextul actual după VS 
 
De modul în care este înţeles raportul libertate – lege depinde interpretarea care se 
dă conştiinţei morale.  

„S-au atribuit conştiinţei individuale prerogative de instanţă supremă a judecăţii morale, care 
decide în mod categoric şi infailibil asupra binelui şi răului. La afirmarea datoriei de a urma 
propria conştiinţă, s-a adăugat pe nedrept că judecata morală este adevărată prin însuşi 
faptul că vine din conştiinţă. Dar în acest fel exigenţa ineluctabilă a adevărului a dispărut în 
favoarea unui criteriu de sinceritate, de autenticitate, de «acord cu sine însuşi», încât s-a 
ajuns la o concepţie în mod radical subiectivistă cu privire la judecata morală” (VS 32). 
 

S-a pierdut ideea unui adevăr universal despre bine, cunoscut de raţiunea umană, şi 
astfel s-a ajuns la o separare a libertăţii de adevăr. Fiecare are adevărul său despre 
binele pe care-l decide în mod autonom. Raţiunea practică nu cunoaşte binele şi 
răul, dar asupra lor decide conştiinţa autonomă individuală. Omul după păcatul 
originar pretinde să posede autonomia morală sau suveranitatea absolută (VS 35).  
 
Tendinţele culturale actuale, punând în opoziţie şi separând între ele libertatea şi 
legea şi exaltând libertatea în mod idolatru, duc la o interpretare „creativă” a 
conştiinţei morale care se îndepărtează de doctrina Bisericii (cf. VS 54).  
 
a) Interpretarea „creativă” a conştiinţei morale. Această interpretare se exprimă în 
diferite moduri: 
 
→ refuzul conştiinţei înţeleasă ca simplă aplicare a legii (linia tipică a manualisticii 
pre-conciliare):  

 
„Potrivit opiniei unor teologi, funcţia conştiinţei ar fi fost redusă, cel puţin în unele perioade 
ale trecutului, la o simplă aplicare a normelor morale generale la cazuri particulare ce se 
ivesc în cursul vieţii unei persoane. Însă asemenea norme, spun ei, nu pot fi apte să 
cuprindă şi să respecte întreaga specificitate irepetabilă a fiecărui act concret al persoanelor; 
ele pot ajuta într-un fel la o justă evaluare a situaţiei, dar nu se pot substitui persoanelor în 
luarea deciziilor personale în privinţa comportamentului ce trebui adoptat în cazuri 
particulare” (VS 5).  
 

→ afirmarea conştiinţei „autonome”: nu doar în sensul de a cere ca legea morală să 
fie promulgată în interioritatea subiectului (cf. sf. Toma spune: pentru a împlini binele 
moral nu ajunge să faci ce este bine secundum rectam rationem, dar trebuie să faci 
binele cum recta ratione18), dar mai precis în sensul de a afirma – după instanţa 
tipică subiectivismului modern – că este conştiinţa aceea care-şi dă sie însăşi legea, 
fără să depindă de vreo lege superioară. Se vorbeşte chiar despre conştiinţa 
„creativă”.  
 
În acest sens, funcţia conştiinţei nu este aceea de a „judeca”, ci aceea de a „decide”: 
„În dorinţa de a scoate în relief caracterul «creativ» al conştiinţei, unii autori nu mai 

                                            
18 TOMA DE AQUINO, Sententia Libri Ethicorum, VI, 11, 107-117. 
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numesc actele acesteia «judecăţi», ci «decizii»: numai luând aceste decizii în mod 
«autonom» – spun ei – omul îşi va putea atinge maturitatea morală” (VS 5). 
 
Ce înseamnă a lua „în mod autonom” aceste decizii? Înseamnă, în perspectiva 
autonomiei morale de mai sus, a decide de a împlini sau de a nu împlini o anumită 
acţiune doar în baza unor motive raţionale, mai precis doar din convingerea raţională 
despre validitatea argumentelor care susţin norma. În consecinţă învăţăturile 
Magisteriului Bisericii ar avea valoare doar pentru raţiunile adoptate în susţinerea 
normelor propuse. În acest sens, greşesc „cei care susţin că acest proces de 
maturizare ar fi împiedicat de poziţia prea categorică pe care o ia, în privinţa multor 
probleme morale, Magisteriul Bisericii, ale cărui intervenţii ar face să se nască la 
credincioşi inutile conflicte de conştiinţă” (VS 5). 
 
Afirmarea conştiinţei „autonome” este justificată făcând apel la „un gen de statut 
dublu al adevărului moral” (VS 56): un adevăr speculativ şi un adevăr practic. 

„În afară de nivelul doctrinal şi abstract, ar trebui recunoscută originalitatea unei anumite 
consideraţii existenţiale mai concrete. Aceasta din urmă, ţinând de împrejurări şi de situaţie, 
ar putea să întemeieze în mod legitim excepţii de la regula generală şi să îngăduie astfel, 
săvârşirea, cu conştiinţa împăcată, a unor fapte pe care legea morală le califică drept rece în 
mod intrinsec” (VS 56). 

În timp ce adevărul speculativ şi abstract este cel propriu normelor, elaborate de 
ştiinţa morală şi de Magisteriu, adevărul practic concret, personal, existenţial este cel 
care ţine cont de circumstanţele – unice şi irepetabile – ale persoanei în situaţie: 
asupra acestui adevăr practic este competentă doar conştiinţa, aşa încât aceasta are 
ca şi criteriu de decizie nu conformitatea cu norma universală învăţată de Magisteriu, 
ci coerenţa cu propria intenţie bună. În acest fel, nu este necesar „a contesta” norma 
morală învăţată de Magisteriu: i se recunoaşte o „valoare”, dar numai o valoare 
„speculativă”, deşi valoarea „practică” ar putea fi alta. Şi asupra ei ar avea 
competenţă numai conştiinţa subiectivă, care judecă în baza bunei credinţe.  
 

„Astfel se instaurează în unele cazuri o separare, sau chiar o opoziţie, între doctrina poruncii 
valabile în general şi norma conştiinţei fiecăruia, car ar hotărî efectiv, în ultimă instanţă, 
asupra binelui şi răului. Pe acest temei se pretinde stabilirea legitimităţii unor soluţii aşa-zis 
«pastorale», contrare învăţăturilor Magisteriului, şi justificarea unei hermeneutici  
«creatoare», potrivit căreia conştiinţa morală n-ar fi nicidecum obligată, în toate cazurile, de 
o poruncă negativă anume” (VS 56). 
 

În concluzie: „oricine îşi poate da seama că astfel de poziţii pun în discuţie însăşi 
identitatea conştiinţei morale în faţa libertăţii omului şi în faţa legii lui Dumnezeu” (VS 
56).  
 
b) Conştiinţa morală ca judecată asupra omului şi asupra actelor sale. Enciclica 
propune din nou în mod sintetic liniile clasice ale doctrinei morale creştine despre 
conştiinţă. 

→ Conştiinţa este martor pentru om (cf. Rom 2,14-15): „martor al fidelităţii sau 
infidelităţii lui faţă de lege, adică al corectitudinii lui sau al răutăţii lui morale 
fundamentale” (VS 57). Este unicul martor, martor al dialogului omului cu sine însuşi 
şi al dialogului omului cu Dumnezeu. „Aici şi nicăieri în altă parte se află întreg 
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misterul şi demnitatea conştiinţei morale, în faptul că ea este locul, spaţiul sacru în 
care Dumnezeu îi vorbeşte omului” (VS 58). 
→ Conştiinţa este judecată pentru om (cf. Rom 2,14-15): ea împlineşte funcţia sa de 
mărturie prin intermediul „raţionamentelor”, adică printr-o judecată făcută de raţiune, 
mai precis o judecată practică, adică o judecată care porunceşte ce trebuie sau nu 
trebuie să facă omul, sau făcând evaluarea unui act împlinit de el: 
 

„Este o judecată ce aplică la o situaţie concretă convingerea raţională că trebuie iubit şi 
săvârşit binele şi evitat răul. Acest prim principiu al raţiunii practice aparţine legii naturale şi 
constituie însuşi temeiul ei, căci exprimă lumina originară asupra binelui şi asupra răului, 
reflex al înţelepciunii creatoare, a lui Dumnezeu, care, ca o scânteie indestructibilă (scintilla 
animae), străluceşte în inima fiecărui om. Însă, în timp ce legea naturală pune în lumină 
exigenţele obiective şi universale ale binelui moral, conştiinţa aplică legea la cazul particular 
şi devine astfel pentru om un imperativ interior, o chemare la a face binele în situaţii 
concrete. Conştiinţa formulează astfel obligaţia morală în lumina legii naturale: şi anume 
obligaţia de a face ceea ce omul, printr-un act al conştiinţei sale, cunoaşte ca fiind un bine ce 
îi este desemnat aici şi acum. Caracterul universal al legii şi al obligaţiei nu este suprimat, ci 
dimpotrivă recunoscut, atunci când raţiunea îi determină aplicaţiile în viaţa zilnică” (n. 59). 
 

→ Conştiinţa constituie astfel norma proximă a moralităţii personale: „Judecata 
conştiinţei afirmă «în ultimă instanţă» conformitatea unui comportament concret cu 
legea; ea formulează norma imediată a moralităţii unui act voluntar, înfăptuind 
«aplicarea legii obiective la un caz particular»„ (VS 59). „Demnitatea acestei instanţe 
raţiionale şi autoritatea glasului şi a judecăţilor ei decurg din adevărul asupra binelui 
şi asupra răului moral pe care este chemată să-l asculte şi să-l exprime. Acest 
adevăr este indicat de legea divină, normă universală şi obiectivă a moralităţii. 
Judecata conştiinţei nu stabileşte legea, ci atestă autoritatea legii naturale şi a raţiunii 
practice în raport cu Binele suprem de care persoana umană se lasă atrasă şi de la 
care primeşte poruncile” (VS 60). 

→ Conştiinţa este un judecător care poate greşi: nu este infailibilă. În special, atunci 
când greşeala este rodul ignoranţei invincibile, conştiinţa nu-şi pierde demnitatea (VS 
62), care depinde totdeauna de adevăr: „în cazul conştiinţei drepte, este vorba de 
adevărul obiectiv primit de om, iar în cel al conştiinţei eronate, este vorba despre 
ceea ce omul consideră printr-o eroare ca adevărat în mod subiectiv” (VS 63). 
Demnitatea conştiinţei este în schimb compromisă atunci când eroarea este 
culpabilă (VS 63). 
→ Întrucât poate greşi, este nevoie de formarea conştiinţei, convertirea ei continuă la 
adevăr şi bine: „În realitate, «inima» convertită, îndreptată spre Domnul şi spre 
iubirea binelui, este izvorul judecăţilor adevărate ale conştiinţei” (VS 64).  
  
6. Formarea conştiinţei morale creştine  
 
1. Deformările conştiinţei 
 
Formarea conştiinţei trebuie să ţină cont de deformările periculoase cauzate de 
ignoranţă, supusă manipulărilor ideologice în vigoare în societatea pluralistă şi 
complexă, transmise mai ales de puternica mass-media. Ignoranţa, pe de o parte, şi 
jumătăţile-adevăr ale manipulărilor ideologice, pe de altă parte, nu permit conştiinţei 
să-şi formeze judecăţi drepte: totdeauna, într-un mod sau în altul, ele vor fi falsificate. 
Un factor deformant al conştiinţei morale constă în „emoţionalizarea” ei care capătă 
amploare în societatea permisivă. Emozionalizarea conştiinţei este unită de obicei cu 
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slăbirea voinţei şi cu dezordinea afectivităţii. Un om cu o conştiinţă „emozionalizată” 
va face totdeauna judecăţi colorate cu emoţiile. Practic, tot ceea ce va fi conform 
emoţiilor sale va fi considerat bun şi contrariul rău. Emoţionalizarea conştiinţei este 
marele duşman al obiectivităţii judecăţii morale şi al imparţialităţii şi onestităţii sale. 
Orice rău pe care îl va face duşmanul nostru, va fi totdeauna judecat şi evaluat ca 
oribil de o astfel de conştiinţă; însuşi actul, împlinit de un prieten, va fi evaluat doar 
ca eroare sau greşeală, fără importanţă. În sfârşit nu mai puţin periculoasă pentru 
deformarea conştiinţei morale este atitudinea edonistico-utilitaristă a societăţii 
contemporane de consum19. Formarea conştiinţe, dincolo de concepţia sa, depinde 
şi de concepţia omului (antropologia), de morală (etică)20. 
 
„Biserica nu se limitează la denunţarea sau respingerea acestor teorii etice, ci, în 
mod pozitiv, vizează sprijinirea cu multă iubire a tuturor credincioşilor în formarea 
unei conştiinţe morale care să judece şi să ducă la decizii conforme adevărului” (VS 
85). Ţinând cont de observaţiile precedente, trebuie să ne oprim asupra următoarelor 
puncte importante în formarea şi autoformarea conştiinţei morale. 
 
2. Efortul personal în formarea conştiinţei 
 
a. Conştiinţa iluminată: viaţa conform adevărului. Aici ne interesează aspectul 
cognoscitiv pentru formarea conştiinţei. Acesta este momentul care ne permite să 
vedem mai bine bunurile şi datoriile noastre de fiecare zi în raport cu vocaţia noastră 
creştină şi personală. Această conştiinţă iluminată se dobândeşte prin învăţătură, 
prin experienţă personală din primii ani de viaţă, studiu şi discernământ, adică 
dobândirea ştiinţei morale creştine. Conştiinţa morală a creştinului trebuie să ţină 
seama de viziunea unitară a vieţii sale. Ioan Paul II vorbeşte despre aceasta în 
constituţia apostolică Depositum fidei la începutul Catehismului Bisericii Catolice: 
„misterul creştin este obiectul credinţei (partea I-a); este celebrat şi comunicat în 
acţiunile liturgice (partea a II-a); este prezent pentru a-i lumina şi a-i susţine pe fiii lui 
Dumnezeu în acţiunea lor (partea a III-a); constituie fundamentul rugăciunii noastre… 
(partea a IV-a)”. Ştiinţa morală a creştinului este conţinută în istoria mântuirii care 
începe cu ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu (Shemá Israel), din care se naşte 
credinţa: fides ex auditu (Rom 10,17). Dacă credinţa stă la baza moralei creştine, pe 
drept putem spune că cunoaşterea conţinutului credinţei, exprimată în mod 

                                            
19 Asupra deformărilor conştiinţei vezi R.A. LUNO, Etica General, Eunsa, Pamplona 1991, 292 ş.u.; 
asupra emoţionalizării ei, vezi K. WOJTYLA, Persona e atto, 73-79; 275-287; despre ignoranţă şi 
concupiscenţă în actul voluntar, vezi TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, 6, 7-8; 22-48; iar 
despre păcatul care întunecă judecata dreaptă, vezi TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, 86, 2. 
20 H. JUROS, „Formazione della coscienza ed etica” în Concilium 6 (1977), n. 10, 69-81: „Conştiinţa 
este totdeauna examinată şi concepută în natura sa şi în datoria sa în legătură cu problemele «ce 
este morala? Ce este omul?»” (73). Morala poate fi considerată sau ca viaţă morală – faptul moral 
(accentul cade pe activitate) – sau ca ştiinţă morală filosofică şi teologică (accentul cade pe teorie). 
Dacă vorbim despre viaţă ne întrebăm în ce constă? Răspunsurile sunt destul de nuanţate şi uneori 
acceptate în mod inreflexiv. Se consideră uneori că viaţa morală constă în mod fundamental în a 
gândi (adică este o afacere doar a conştiinţei), în a voi (este o afacere doar a deciziei), în a simţi 
(autenticitate sau spontaneitate afectivă), în a acţiona (practica). Poziţia cea mai conformă cu 
experienţa consideră că viaţa morală constă în toate aceste momente luate integral, conform 
principiului: bonum ex integra causa. Ştiinţa morală filosofică sau teologică consideră în schimb toate 
aceste momente în ordinea lor cu practica. Ştiinţa morală nu poate să se intereseze doar de problema 
ce-i de făcut, ci trebuie să indice cum trebuie făcut ceea ce este bun şi trebuie făcut, cu ce dispoziţii 
interioare, pe scurt trebuie să indice clar ce tip de om-persoană vrea să formeze. 
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prescurtat în Catehismul Bisericii Catolice, este necesară pentru formarea conştiinţei 
morale a creştinului. Esenţa perfecţiunii creştine constă în Iubirea-dăruire, dar iubirea 
pentru a forma întreaga personalitate creştină are nevoie de credinţă. „Viaţa noastră 
morală îşi află izvorul în credinţa în Dumnezeu care ne revelează iubirea sa” (CBC 
2087). Credinţa, născută din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, oferă o viziune a 
vieţii în care locul central îl are Dumnezeu: principiul şi scopul ultim al vieţii şi 
activităţii creştine care ne conduce la el prin Cristos în Duhul Sfânt şi în Biserică. În 
plus, Dumnezeu transcendent există şi acţionează în imanenţa umană şi mondană 
cu o mare discreţie; prin legea sa, prin harul Duhului Sfânt, prin daruri şi carisme, prin 
adevăr, bunătate şi frumuseţe (VS 6). Cuvântul lui Dumnezeu este interpretat în mod 
autentic de Magisteriul Bisericii sub acţiunea Duhului Sfânt (2Pt 1,19-21). 
Conţinuturile morale care trebuie împlinite se află în întreaga Evanghelie, dar mai 
presus de toate într-o mică sinteză, adică în Predica de pe Munte şi în Fericiri (Mt 5-
7). Fără cunoaşterea lor şi practica conformă lor, ar fi imposibilă formarea conştiinţei 
creştine drepte. Este necesară lectura continuă a Sfintei Scripturi: „ignoranţa Sfintelor 
Scripturi înseamnă ignorarea lui Cristos” (S. Ieronim). Astfel ajunge la creştin 
învăţătura Evangheliei şi a Bisericii. „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 răului este 
cel care se aude în răspunsul Bisericii. În cuvântul rostit de Biserică răsună, în 
intimitatea fiinţei, glasul lui Dumnezeu, care «singur este  Bun» (Mt 19,17), care 
singur «este iubire» (1In 4,8.16)” (VS 117). 
 
Dar numai creştinul singur poate să hotărască asupra acţiunii sale, să judece 
adevărat şi corect asupra ei, şi numai el poate lua decizia în baza judecăţii 
adevărate, luată în conformitate cu virtuţile teologale şi morale. Numai de el depinde 
comuniunea personală trăită cu Dumnezeu şi cu fraţii. Actualizarea concretă a 
preceptelor divine (mai ales a celor două porunci ale iubirii şi a celor Zece Porunci), 
care sunt indicatorii principali ai bunurilor fundamentale, are loc în viaţa virtuoasă. 
 
Pentru creştinul contemporan mai este necesară dobândirea cunoştinţelor propriei 
culturi şi ştiinţelor umane pe care poate să şi le însuşească în propriul context socio-
cultural. Nu se poate confunda cunoaşterea Evangheliei, care unită cu iubirea devine 
înţelepciune divină, cu ştiinţele lumii. Ştiinţa divină se dobândeşte cu contemplarea 
Cuvântului lui Dumnezeu (a misterelor creştine) şi cu rugăciunea, în schimb ştiinţa 
lumii cu deprinderea scolastică şi personală. Creştinul de astăzi care vrea să aibă o 
conştiinţă bine formată nu poate nici să se dispenseze de cunoştinţele lumii 
contemporane. Ignoranţa este răul omului; niciodată nu poate fi fundament pentru 
judecata şi alegerea sa morală. 
 
De aceea, fidelitatea faţă de adevărul obiectiv, dobândită în mod uman sau prin 
credinţa creştină, este unul din punctele importante în formarea conştiinţei morale. 
Omul ca fiu adoptiv al lui Dumnezeu poate să crească şi să se maturizeze după 
imaginea lui Cristos numai trăind şi acţionând în adevăr şi cu adevărul. Numai astfel 
poate respecta propria demnitate personală şi pe aceea a altora. În ciuda tuturor 
dificultăţilor pe care creştinii le întâlnesc împreună cu întregul neam omenesc 
(egoismul personal, naţionalismul şi rasismul, tendinţele de a-l exclude pe cel străin 
de la bunăstare, considerarea celuilalt ca duşman), în timpurile noastre a crescut şi 
s-a maturizat atât conştiinţa cât şi sensibilitatea faţă de dreptatea şi de pace, atât în 
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cadrul unui popor cât şi între popoare până la dimensiune planetară. De la publicarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului au trecut doar 40 de ani; de la Conciliul 
Vatican II, care le-a primit pentru Biserica Catolică, 25 de ani şi de la Conferinţa de la 
Helsinki doar 19. Toate aceste momente ne fac să sperăm şi să ne gândim că în 
morala umană în general şi în cea creştină în special, există încă atâtea resurse şi 
atâtea posibilităţi încă nerealizate pe deplin şi chiar care nu pot fi prevăzute cu 
anticipaţie. 
 
b. Conştiinţa morală sensibilă: viaţa conform adevăratului bine realizat de virtuţi. 
Orice formator mai întâi, şi orice persoană care trebuie formată mai apoi, trebuie să 
ţină cont de temperamentul său, de toate elementele psihice înnăscute, adică primite 
ca moştenire de la părinţii săi, atât intelectuale cât şi volitive şi afective. Ele sunt 
materia-bază pentru formarea conştiinţei şi sensibilităţii. „Este neapărat necesar să 
existe un Gen de « conaturalitate » între om şi adevăratul bine. O asemenea 
conaturalitate se înrădăcinează şi se dezvoltă în dispoziţiile virtuoase ale individului 
însuşi: prudenţa şi celelalte virtuţi cardinale, şi în primul rând virtuţile teologale ale 
credinţei, speranţei şi iubirii. În acest sens a spus Isus: «Cel care înfăptuieşte 
adevărul vine la lumină» (In 3,21)” (VS 64). Conştiinţa, care este capacitatea 
cognoscitivo-valutativă a persoanei, poate să se formeze dacă întreaga structură 
complexă internă personală (voinţa şi afectivitatea) va fi întărită de virtuţi. Primatul 
absolut al iubirii de Dumnezeu şi de aproapele ca şi speranţa provin din ascultarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Formarea conştiinţei, pentru care punctul de referinţă este 
iubirea faţă de adevăr, este adesea abordată de Ioan Paul II21. Fără formarea voinţei 
şi a afectelor, subiectul care acţionează (chiar creştinul bun ca preotul şi levitul din 
parabola Bunului Samaritean) riscă să perceapă bine adevărul despre binele care 
trebuie făcut, dar, din cauza slăbiciunii voinţei şi a dezordinii afectelor, nu va fi 
capabil să se lase mişcat în faţa nevoilor celorlalţi şi să aibă suficientă putere de a 
lua o decizie justă şi să-i ajute în mod concret; conform principiului „qualis 
unusquisque est, talis finis videtur ei” 22, capacitatea de a surprinde scopul, binele de 
împlinit, depinde de cum este fiecare. Aici intră atunci întregul discurs despre virtuţile 
morale, mai ales despre prudenţă, umilinţă, sinceritate, dreptate, tărie şi cumpătare. 
Judecata dreaptă, atât universală cât şi particulară, există „per connaturalitatem”, 
adică prin personalitatea formată de virtuţi, atât morale cât şi teologale23. După 
modesta mea părere, discursurile de astăzi despre formarea simţului responsabilităţii 
şi a conştiinţei fără a vorbi despre virtuţi sunt discursuri cărora le lipseşte mult. De 
aceea formarea caracterului moral al virtuţilor teologale şi morale trebuie considerat 
un alt punct important pentru formarea conştiinţei creştine, fără de care conştiinţa 
rămâne inoperantă. Cred că niciodată în istoria omenirii şi a Bisericii conştiinţa nu a 
fost atât de pregătită să respecte demnitatea umană, care pentru noi creştinii este 
demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, creaţi după chipul şi asemănarea sa, mântuiţi de 
Fiul său Isus Cristos în Duhul Sfânt. Numai o conştiinţă sensibilă, adică formată de 
virtuţi, devine într-adevăr operantă în Biserică şi în lume. „După cum se vede, 
formarea conştiinţei se termină prin a coincide cu formarea întregii personalităţi 
creştine”24. 

                                            
21 IOAN PAUL II, Audienţa Generală, 24 august 1983, Insegnamenti, VI, 3 (1983). 
22 ARISTOTEL, Eth. Nic. III, c. 5, 17; TOMA DE AQUINO, In Eth., III, lec. 13; 1-2, 9, 2. 
23 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, 2, 3 ad 2; II-II, 45, 2; 51, 3 ad 1; 151, 2 ad 2. 
24 C. CAFFARRA, „Indicazioni teologiche per la formazione della coscienza morale” în Rivista del 
Clero Italiano, 57 (1976), 603. 
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c. Conştiinţa disponibilă şi docilă la ajutorul altuia. Dacă conştiinţa creştină are un 
caracter dialogal, atât în ambientul raportului creştinului cu sine însuşi cât şi în acela 
al relaţiei cu alţii şi cu Dumnezeu, şi formarea sa nu poate să aibă loc în alt mod 
decât în deschiderea la comuniune, la dialog, la compasiune faţă de fraţi, dar nu faţă 
de păcat (VS 58 şi 117). Dincolo de efortul personal de formare a conştiinţei, atât prin 
viaţa conformă adevărului cât şi prin experienţa personală a realizării adevăratului 
bine în virtuţi, trebuie să subliniem importanţa pentru formarea conştiinţei creştine a 
docilităţii şi disponibilităţii faţă de sfatul altuia. Principiul romanilor „nemo iudex in 
causa sua” este valid mai ales în formarea conştiinţei morale. Respectul pentru părul 
alb, adică pentru înţelepciunea bătrânului, a dispărut în cultura contemporană. Omul 
modern, datorită cuceririlor sale ştiinţifico-tehnice, este tentat, pe de o parte, de 
autosuficienţa morală, adică, de o atitudine de fariseu şi pelagiană, care transferă 
atitudinea creativă a cuceririlor sale tehnologice în sfera vieţii religioase şi morale, 
excluzând nevoia harului lui Dumnezeu pentru mântuire sau pentru realizarea binelui 
moral. Pe de altă parte, mai mult ca în trecut din cauza complexităţii raporturilor sale, 
el experimentează imposibilitatea de a observa poruncile Domnului. 
 
Biserica a moştenit de la Cristos un instrument minunat pentru formarea conştiinţei 
morale: învăţătura morală (care indică scopul ultim şi căile de a ajunge prin virtuţi, 
precepte, sfaturi, îndemnuri, admonestări, consolări, promisiuni şi sancţiuni) şi 
sacramentele credinţei, mai ales sacramentele Reconcilierii şi Euharistiei. O 
importanţă fundamentală pentru formarea conştiinţei creştine are sacramentul 
reconcilierii cu Dumnezeu, cu fraţii şi cu noi înşine. Iertarea păcatului şi apropierea 
de Dumnezeu prin harul Duhului Sfânt şi sfatul confesorului ajută mult în procesul 
formativ al conştiinţei. Formarea conştiinţei, aşa cum este imposibilă fără o viaţă 
virtuoasă, este la fel de imposibilă fără acţiunea harului divin şi fără ajutorul pe care îl 
oferă Domnul în sacramentul Reconcilierii. Este necesar ca păstorii să reflecteze 
asupra cauzei pentru care credincioşii, atât tineri cât şi adulţi, nu profită de acest 
instrument pentru formarea conştiinţei lor. De ce nu caută ajutor – sfat – la părintele 
spiritual ci mai degrabă la psihoterapeut? De ce nu simt nevoia harului Duhului Sfânt 
şi a darurilor sale când trebuie să înfrunte dificultăţi? Unul dintre aspectele cele mai 
uitate de contemporanii noştri, este tocmai acela al darurilor Duhului Sfânt, care ne 
permit să avem în viaţa noastră morală centralitatea lui Dumnezeu cu indicaţiile sale, 
atât în forma iluminării, cât şi în aceea a inspiraţiei25. Asemenea conştiinţei morale, şi 
formarea sa trebuie să se desfăşoare nu în prezenţa Domnului, ci mai ales cu 
prezenţa sa, având conştiinţa prezenţei în noi a Preasfintei Treimi. Nu există 
medicină mai bună pentru a vindeca pretenţia autosuficienţei omului, pe de o parte, 
şi slăbiciunea sa, pe de alta, decât harul vindecător şi înălţător al Domnului şi 
învăţătura sa oferită credincioşilor de Biserica sa. 
 
În sacramentul Reconcilierii, dincolo de prezenţa Domnului cu harul prieteniei 
(caritatea), creştinul întâlneşte în persoana preotului nu doar un judecător, ci şi pe 
părintele milostiv, prietenul compătimitor, consilierul fidel şi directorul atent la sufletul 
său. Să nu uităm însă că confesorul este de mare ajutor în formarea conştiinţei, dar 
că nu substituie creştinul care nu se apropie de el. 

                                            
25 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, 68, 1-8. Dumnezeu acţionează în noi prin Duhul său. 
Despre actul lui Dumnezeu şi al nostru în justificare şi în acţiunea bună, vezi TOMA DE AQUINO, De 
Virt. In com., a. 2 ad 18, ad 19 şi ad 20. 
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3. Influenţa formativă a ambientului asupra conştiinţei 
 
În procesul formativ al conştiinţei trebuie să ţinem cont de influenţa ambientului în 
care se trăieşte, adică de familie, de Biserică, de şcoală, de mass-media. Impactul 
formativ al celui care urmează să fie educat cu învăţăturile răspândite prin cuvinte, 
prin povestiri, prin norme, prin valori, prin idealuri care sunt în vigoare în societate, şi 
mai ales cu exemplele de viaţă oferite de persoane, este de importanţă fundamentală 
pentru formarea conştiinţei creştine. Atât Biserica cât şi Statul îşi dau seama de 
importanţa pe care o are familia pentru formarea atât a credincioşilor cât şi a 
cetăţenilor. Declaraţia Naţiunilor Unite şi a Bisericii, din 1994, dă mărturie în mod 
explicit despre rolul pe care se vrea a-l da familiei pentru formarea generaţiilor 
viitoare. Biserica dintotdeauna consideră familia ca celula fundamentală a Bisericii şi 
a societăţii. Ajunge să amintim constituţia pastorală Gaudium et spes, Sinodul 
Episcopilor despre familie, îndemnul apostolic Familiaris Consortio şi Scrisoarea 
către Familii. Toate aceste documente pun accentul pe faptul că familia este 
ambientul cel mai necesar şi mai natural pentru formarea conştiinţei atât creştine cât 
şi civice a omului. 
 
Biserica insistă, azi, şi asupra importanţei pe care mijloacele de comunicaţie socială 
o pot avea în noua evanghelizare, dar şi atrage atenţia împotriva manipulării 
ideologice a acestui mijloc puternic. Creştinul trebuie să înveţe să folosească mass-
media de la părinţii săi acasă, de la învăţătorii săi la şcoală, de la catehişti şi păstori 
la Biserică, care trebuie să arate cum se privesc, se judecă şi se discerne cu spirit 
critic ceea ce este adevărat, bun şi frumos, distingând falsul, răul şi urâtul, oferit de 
mass-media. Se subliniază pe drept interdependenţa dintre viaţa socio-politică-
culturală şi formarea conştiinţei mai ales prin mass-media care se prezintă astăzi ca 
a patra putere socială. Este aşadar datoria formatorilor să ia în consideraţie 
importanţa acestui mijloc puternic în formarea conştiinţei morale creştine şi fiecare 
persoană care se formează trebuie să fie conştientă şi sensibilă la rolul pe care-l 
poate avea pentru conştiinţa sa întâlnirea cu mijloacele de comunicaţie socială. 
 
Un mare ajutor pentru formarea conştiinţei lor morale îl pot găsi credincioşii în 
învăţătura Bisericii (cf. VS 64). „De la Păstorii Bisericii se mai aşteaptă – după cum a 
amintit-o şi Sinodul - o cateheză despre conştiinţă şi formarea ei. Şi aceasta este o 
temă cât se poate de actuală având în vedere că, în perturbările la care este supusă 
cultura epocii noastre, prea adesea este atacat, pus la încercare, tulburat, întunecat 
acest sanctuar interior, adică ceea ce este mai intim în om: conştiinţa. Pentru o 
cateheză înţeleaptă asupra conştiinţei pot fi găsite îndrumări de mare preţ atât la 
Învăţătorii Bisericii cât şi în teologia Conciliului Vatican II, mai ales în cele două 
documente – despre Biserica în lumea contemporană şi despre libertatea religioasă. 
În această privinţă papa Paul VI a vorbit deseori pentru a ilustra natura şi rolul 
conştiinţei în viaţa noastră. Eu însumi, mergând pe urmele lui, n-am pierdut nici o 
ocazie de a pune în lumină acest element atât de preţios al măreţiei şi demnităţii 
omului, acest «Gen de simţ moral care ne face să deosebim binele de rău… ca un 
ochi lăuntric, vederea spiritului capabilă să ne călăuzească paşii pe calea binelui», 
subliniind necesitatea de a ne forma o conştiinţă creştină încât aceasta să nu devină 
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«o forţă distrugătoare a persoanei umane, când ea trebuie să fie de fapt un loc sfânt 
în care Dumnezeu îi dezvăluie adevăratul său bine»”26. 
 
Biserica – Învăţătoarea popoarelor – introduce în procesul educativ al creştinilor nu 
un adevăr exterior aspiraţiilor şi tendinţelor celor mai profunde ale inimii umane, ci 
tocmai un adevăr profund înrădăcinat în inima omului, propriul său adevăr, deşi, din 
cauza păcatului, de multe ori este greu pentru conştiinţă să-l cunoască şi să-l 
recunoască (cf. VS 64). Dincolo de învăţătura din Cuvântul lui Dumnezeu prin lectura 
Sfintei Scripturi, cateheză şi teologie, un rol foarte important revine sacramentelor şi 
tuturor acţiunilor liturgice. Rolul liturgiei – sacramentelor – pentru formarea conştiinţei 
morale a creştinilor nu a fost încă destul de explorat de teologii moralişti şi 
recunoscut de credincioşi în viaţa lor. 
 
Biserica, prin Magisteriu, nu poate doar „să îndemne conştiinţele” sau „să propună 
valori” aşa cum se afirmă în unele teorii etice moderne (cf. VS 4), ci mai ales „tinde 
să sprijine cu multă iubire pe toţi credincioşii în formarea unei conştiinţe morale care 
să judece şi să ducă la decizii conforme adevărului, după cum îndeamnă apostolul 
Paul: «Nu vă faceţi după chipul lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin reînnoirea minţii, 
pentru a putea deosebi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, plăcut lui şi 
desăvârşit» (Rom 12,2). În această acţiune, Biserica – şi în aceasta constă 
«secretul» ei formativ – se sprijină nu atât pe enunţuri doctrinale şi chemări pastorale 
la vigilenţă, cât pe privirea îndreptată mereu spre Domnul Isus” (VS 85). În acest 
context se înţelege mai bine ceea ce spune papa Paul VI în Evangelii Nuntiandi: 
„Biserica are nevoie mai mult de martori decât de învăţători” (n. 41). 
 
În concluzie:  Pentru a imposta în mod integrală formarea şi autoformarea conştiinţei 
creştine, este necesar să ţinem cont de contextul antropologico-teologic al omului în 
istoria mântuirii, adică de faptul că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, marcat 
de păcatul originar şi de propriile păcate, dar răscumpărat de Cristos şi cu o structură 
interioară şi facultăţi complexe, dificil de coordonat în viaţa morală. La nivelul 
psihologic al facultăţilor operative (raţiune, voinţă şi structurile afectivo-agresive) 
trebuie să amintim diviziunea şi slăbirea lor din cauza păcatului, dar şi forţele 
naturale, potenţate şi perfecţionate atât de virtuţile dobândite cât şi de cele infuze. 
 
Formarea conştiinţei creştine – cunoaşte-te pe tine însuţi! Să-l cunoşti pe Dumnezeu, 
pe tine şi raportul cu Dumnezeu, cu alţii şi cu tine însuţi – trebuie să fie însoţită în 
mod necesar de formarea caracterului moral al virtuţilor – construieşte-te pe tine 
însuţi! –  În  procesul formativ al conştiinţei morale, ca puncte importate, într-un mod 
puţin schematic putem individualiza angajarea personală pentru formarea conştiinţei 
iluminate, care se lasă formată de adevărul atât al credinţei cât şi al raţiunii, 
conştiinţa sensibilă, care se formează pornind de la adevăratul bine realizat în viaţa 
de virtute, conştiinţa disponibilă şi docilă la ajutor, atât ajutorul harului cât şi sfaturile 
altora şi în sfârşit conştiinţa atentă la influenţa formativă care vine de la ambientul 
eclezial, familial, social şi scolastic. 
 
Conchizând, putem constata că nu este posibilă o formare a conştiinţei creştine 
mature fără virtuţi, după cum nu se pot forma virtuţile fără conştiinţa morală. 
Conştiinţa, atât a principiilor cât şi a valorilor, rămâne inoperantă fără virtuţi; virtutea 
                                            
26 IOAN PAUL II, Îndemnul apostolic Reconciliatio et poenitentia, 2 decembrie 1984,  26. 
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în schimb, fără conştiinţa iluminată şi sensibilă, rămâne confuză şi insensibilă. Viaţa 
creştină bună cere de aceea o conştiinţă matură cu un puternic caracter moral format 
de virtuţi. Conştiinţa este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru viaţa bună şi 
dreaptă, aşa cum arată experienţa morală a contemporanilor noştri, fie ei şi creştini. 
Conţinuturile credinţei, cuprinse şi cele ale virtuţilor, ale valorilor şi ale normelor 
(Decalogul şi cele două porunci ale iubirii), cu harul Duhului Sfânt şi cu darurile şi 
carismele sale, fără nici o îndoială formează în mod lent capacitatea noastră de a 
judeca, de a simţi, de a evalua, de a prefera binele în faţa răului, devenind criterii de 
decizie pentru fiecare act, concret şi variabil în situaţiile personale ale vieţii. De 
aceea sensul deplin al eticii conştiinţei poate să se afle doar în etica virtuţilor. 
Formarea conştiinţei, ca şi formarea simţului-decizie a actelor, concrete şi variabile în 
situaţiile personale de responsabilitate, necesită formarea virtuţilor, adică a 
caracterului moral integral. În ultimă analiză pentru un creştin formarea morală nu 
constă atât în conformarea la un ideal, la o normă sau la o lege, ci la imaginea lui 
Cristos. De aceea, afirma pe drept C. Caffarra: „formarea creştină a conştiinţei 
presupune înainte de toate o profundă comuniune cu Cristos, o comuniune 
personală şi trăită de credinţă, de rugăciune şi de sacramente […], şi ascultarea 
cuvântului lui Dumnezeu interpretată autentic de Magisteriu, în atitudine de 
credinţă”27. 
 
5. Conştiinţă ca „iudicium” 
 
Am văzut că fenomenul conştiinţă este o realitate destul de complexă în om; 
conştiinţa este şi o judecată asupra binelui sau răului a unei acţiuni concrete pe care 
omul a săvârşit-o sau este pe cale să o săvârşească. Orice precept moral abstract, 
fie dedus în mod raţional din primele principii, fie impus de legea umană, fie impus de 
legea pozitivă divină, devine precept concret pentru fiecare prin lucrarea conştiinţei 
care face o judecată practică de tipul „tu trebuie să faci aceasta”. Conştiinţa ajunge 
aici prin confruntarea principiului formal cu o judecată de tip teoretic de felul „acesta 
este un bine”. Activitatea morală a omului poate fi reprezentată sub forma unui 
silogism: Binele trebuie făcut; acesta este un bine. Aşadar eu trebuie să fac acest 
bine.  
 
Premiza majoră este totdeauna prezentă în inima omului ca experienţă a valorii 
morale; premiza minoră este judecata teoretică, pe care omul o face fie cu raţiunea 
sa, fie cu credinţa sa în cuvântului lui Dumnezeu, şi aceasta atât pe plan general cât 
şi într-o situaţie concretă. Concluzia este judecata practică concretă, conştiinţa (ca 
„iudicium”).   
  
1. Distincţia dintre conştiinţa potenţială şi actuală 
 
Să intrăm mai în adâncul problemei. În conştiinţa ca „iudicium”, întregul proces de 
conştiinţă are formă de silogism. Ultima concluzie constituie judecata conclusivă. Iată 
un exemplu pentru exemplificare: 
 

(majora)  A ajuta pe săracul pe care îl întâlnesc este un lucru bun şi aceasta este 
 chemarea lui Dumnezeu pentru mine. 

                                            
27 C. CAFFARRA, „Indicazioni teologiche per la formazione della coscienza morale” în Rivista del 
Clero Italiano, 57 (1976) 603. 
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(minora)       Acest om este un sărac ce se îndreaptă spre mine.  
(concluzia)  A-l ajuta pe acest om este un lucru bun şi este chemarea lui Dumnezeu 

pentru adresată mie în acest moment. 
  
Realizarea acestui proces silogistic şi mai ales decizia conclusivă se cheamă 
conştiinţa actuală. Aceasta se sprijină pe nişte principii fără de care n-ar putea să 
existe. Aceste supoziţii de fond se cheamă conştiinţă potenţială. 
 
a. Conştiinţa potenţială 
 
Primul element al conştiinţei potenţiale: „syndèresis”. Baza cea mai profundă a 
conştiinţei înţeleasă ca „iudicium” constă în aşa-numita „sindereză”. Cu acest termen 
– synderesis28 – se înţelege – mai ales în sfântul Toma de Aquino – posedarea 
temeinică a principiilor de bază ale ordinei morale, mai ales a principiului: „trebuie să 
faci binele şi să eviţi răul”. Încă de copil când omul ajunge la ideea binelui şi a răului, 
acest principiu i se prezintă cu toată evidenţa, chiar dacă nu apareîn ochii tuturor cu 
aceeaşi claritate. În faţa evidenţei sale nimeni nu poate să se închidă, şi deci nu este 
posibilă nici o eroare. Ne-o demonstrează experienţa zilnică. Cum se comportă omul 
care se ridică împotriva acestui principiu? Sau caută să se justifice dând răului 
aspectul binelui; sau recurge la motive „bune” afirmând că a acţionat cu intenţie 
„bună”; sau admite, ruşinându-se că a făcut răul împotriva propriei conştiinţe şi 
împotriva ordinii morale fundamentale. În tot cazul, omul ştie că este făcut în vederea 
binelui şi că acţiunea rea reprezintă o infidelitate faţă de esenţa sa cea mai intimă. 
 
Omul nu numai că identifică prin raţiunea sa principiul fundamental „fă binele şi evită 
răul”, dar simte şi în voinţa sa impulsul spre bine şi aversiunea faţă de rău, chiar 
dacă nu o simte cu aceeaşi intensitate.  
 
Evidenţa principiului „fă binele şi evită răul” şi impulsul primordial spre bine, îl 
prezintă de fapt pe om ca imagine a lui Dumnezeu, imagine chemată la comuniune 
de viaţă cu el, Binele suprem. 

Al doilea element al conştiinţei potenţiale: cunoştinţele morale. În cursul vieţii omul îşi 
însuşeşte o cunoaştere specifică despre binele moral, sau despre valorile etice 
particulare. În această privinţă însă sunt multe diferenţe de la un individ la altul, 
amplitudinea conştiinţelor fiind la unii mai mare, la alţii mai redusă, la unii mai 
profundă, la alţii – cunoaştere morală – mai specifică. Profunditatea cunoştinţelor 
depinde mai ales de izvoarele de unde au fost culese. De exemplu, unul poate avea 
o convingere personală bine fundamentată datorită unei lungi experienţe îmbinate cu 
o reflecţie solidă; iar un altul depinde în mare parte de judecata altora. O stare de 
acest fel este normală în perioada copilăriei, pe când pentru un adult ar fi semnul 
lipsei de autonomie spirituală. Totuşi am avea de-a face cu o prezumţie imposibil de 
împăcat cu natura socială a omului, dacă în cunoaşterea valorilor morale cineva ar 
pretinde că se bazează numai pe judecata proprie, excluzând complet instruirea şi 
călăuzirea din partea altora. Mai mult, când e vorba de un catolic care ar voi să 
                                            
28 Termenii de synderesis sau syneidesis cu care se defineşte conştiinţa marchează diferenţa dintre 
Sfântul Toma de Aquino (şcoala dominicană) şi sfântul Bonaventura (şcoala franciscană): dacă prin 
conştiinţă trebuie să înţelegem facultatea intelectivă a omului sau facultatea sa volitivă. Cei doi 
vorbesc despre conştiinţa în sine, despre funcţiile care trebuie să-i fie atribuite, despre identificarea sa 
cu synderesis, înţeleasă ca funcţie intelectivă, sau cu syneidesis, înţeleasă ca funcţie volitivă (cf. S. 
PRIVITERA, La coscienza, Dehoniane, Bologna 1986, 49-49). 
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ignore Magisteriul Bisericii în probleme privind viaţa morală creştină, ar renega nu 
numai structura socială a omului dar şi bazele religiei revelate de Cristos. Sfântul 
Toma d'Aquino aminteşte înclinaţia de a se lăsa instruit (docilitas) printre 
componentele principale ale prudenţei creştine: cu cât un om este mai prudent, cu 
atât este mai docil29. 
 
În unele probleme morale, în ciuda bunăvoinţei de a ajunge la adevăr şi în ciuda 
docilităţii intelectuale, este posibilă însă eroarea. Aceasta fiind valabil şi pentru 
individ şi pentru colectivitate. În perioadele de tranziţie nu e uşor de găsit imediat 
soluţiile juste, clare, obiective. 

b. Conştiinţa actuală. Odată cu posedarea principiilor evidente şi a cunoştinţelor 
morale nu avem încă actul de conştiinţă propriu-zis. Acesta există atunci când „hic et 
nunc” conştiinţa ia poziţie faţă de acţiunea morală concretă proprie, când exprimă o 
judecată asupra binelui sau răului voinţei proprii interne, sau a acţiunii externe care a 
fost realizată sau urmează să fie împlinită. 
 
În actul deciziei concrete de conştiinţă îşi dau concursul mai multe elemente. Omul 
ajunge să-şi evalueze comportamentul pe baza principiilor evidente şi a cunoştinţelor 
morale dobândite, dar şi pe baza indiciilor luate din circumstanţele în care trebuie 
sau ar fi trebuit să acţioneze. Cu cât este mai mare măsura includerii acestor 
elemente în judecata de conştiinţă, cu atât aceasta este mai sigură. Dacă totuşi ar 
interveni o eroare aceasta s-ar datora lipsei cunoştinţelor morale obiective, nu 
faptului că situaţia nu este înţeleasă just, şi în consecinţa nu-i sunt aplicate principiile 
corespunzătoare. 
 
Judecata de conştiinţă nu este stadiul ultim din procesul actului moral. Ultimul stadiu 
îl avem în libera decizie: în armonia cu imperativul conştiinţei, sau în contrastul cu 
acesta, căci omul poate să aleagă răul împotriva propriei conştiinţe. 
 
2. Diferite forme ale conştiinţei actuale  
 
Conştiinţa actuală poate fi considerată: 

 
a)  din punct de vedere al timpului actului de conştiinţă: 

 - conscientia antecedens: se referă la o acţiune nerealizată încă; ea îndeamnă 
la fapte bune şi povăţuieţte să ne ferim de fapte rele; 

 - conscientia concomitens: se referă la o acţiune în curs de realizare; ea ne 
încurajează în timpul acţiunii bune şi ne mustră în timpul acţiuni rele; 

 - conscientia subsequens: se referă la o acţiune deja săvârşită; laudă acţiunea 
bună şi o condamnă pe cea rea. 

  
Adesea omul simte în mod deosebit conştiinţa subsecventă prin remuşcare pentru 
fapta rea. Formarea conştiinţei trebuie să fie făcută în aşa fel încât, judecata să nu 
vină numai „post factum”, dar să între în acţiune înainte de realizarea faptei. 

 
b) din punct de vedere al seriozităţii şi al efortului în care este făcut actul 
conştiinţei: 

                                            
29 Cf. TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 49, a. 3. 
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 - conscientia recta: când omul s-a străduit să ajungă la a decizie obiectiv justă, 
atât cât era posibil şi cât îi cerea importanţa obiectului; 

 - conscientia vitiosa: nu se preocupă suficient să descopere adevărul. 
  

c)  din punct de vedere al intensităţii consimţământului: 
 - conscientia certa: când judecata de conştiinţă nu întâlneşte obiecţii vrednice 

de luat în seamă, sau când nu există nici un motiv serios de îndoială. Adesea 
însă e imposibil de ajuns la o certitudine absolută. 

 - conscientia probabilis: conştiinţa care se bazează pe motive suficiente. 
- conscientia dubia: aceasta nu indică o judecată de conştiinţă propriu-zisă, 
întrucât dubiul ţine în suspensie judecata. Totuşi, dacă decizia de conştiinţă nu 
este considerată sub profil intelectualistic, şi-n conştiinţa dubie pot fi întâlniţi 
factori ai fenomenului „conştiinţă”: cel care dubitează este neliniştit pentru că 
îşi dă seama de seriozitatea alegerii dintre bine şi rău şi de înclinarea omului 
spre bine. 
 
d) din punct de vedere al raportului dintre judecata de conştiinţa şi ordinea 
morală obiectivă: 

 - conscientia vera: care consideră bun ceea ce este obiectiv bun; şi consideră 
rău ceea ce este obiectiv rău. 

 - conscientia erronea: consideră bun ceea ce este obiectiv rău, şi ia de rău 
ceea ce este obiectiv bun30.  

 
Diferitele forme ale conştiinţei actuale se pot întrepătrunde şi pot exista împreună în 
acelaşi subiect şi referitor la aceeaşi acţiune. Păstorul sufletesc este pus adesea în 
faţa unor conştiinţe de acest fel. Cine greşeşte „in bona fide” în ceea ce priveşte 
decizia de conştiinţă, trebuie lăsat în greşeala sa, ori trebuie instruit? 
 
Dacă se prevede că şi după instruirea primită cineva nu-şi va schimba atitudinea 
greşită din punct de vedere obiectiv, sau că va acţiona contrar adevărului cunoscut, 
mai bine să fie lăsat „in bona fide”, şi aceasta numai în cazul că nu există pericolul ca 
cel care greşeşte să contribuie la răspândirea greşelii respective. 
 

3. Diferite forme ale conştiinţei „potenţiale” 
 
a) ca atitudinea de fond (cunoaştere morală şi voinţă): 

 - conscientia delicata: exprimă o mare familiaritate cu valorile morale, o aleasă 
sensibilitate în a le percepe şi o puternică voinţă în a le realiza. 

 - conscientia laxa: este contrariul conştiinţei delicate. 
 - conscientia angusta (strâmtă) suferă din cauza constrângerilor mai ales prin 

faptul că în domeniul moral vede numai categoriile „poruncă, permis, 
nepermis, oprit, etc.”, fără să descopere niciodată elementul spontan, virtuos; 
vede mai mare domeniul opreliştilor decât domeniul celor permise; caută să 
evite ceea ce e interzis mai mult decât să întreacă răul prin bine. 

                                            
30 Amintim că eroarea este: „invincibilis” când cel care greşeşte este sigur de ceea ce face şi nici nu 
are posibilitatea să descopere că greşeşte; „vincibilis” când acela care greşeşte nu este sigur de fapta 
sa, şi ar fi trebuit să aibă în vedere posibilitatea greşelii, ar fi trebuit să se clarifice folosind toate 
mijloacele care-i stau la dispoziţie 
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 - conscientia pharisaica este un straniu amestec de conştiinţă laxă şi de 
conştiinţă strâmtă. Fariseul este corupt în intenţiile sale; laş în lucruri 
importante, iar în problemele mai puţin importante ca şi în normele externe se 
comport| în mod aparent corect (Mt 23,23-26). 

b) ca realitate marcată de temperament: 
 - conscientia activa: a celor decişi, întreprinzători, curajoşi, etc. 
 - conscientia passiva: a celor flegmatici, lenţi, zăbovitori, suspicioşi. 
 
3. Conştiinţa colectivă  
 
Se poate vorbi despre conştiinţa colectivă? Considerând conştiinţa în sens strict, nu 
s-ar putea vorbi despre o conştiinţă colectivă diferită de cea individuală şi personală. 
Când însă cu numele de conştiinţă sunt indicate judecăţile şi convingerile comune 
despre problemele morale, noţiunea de conştiinţă colectivă îşi are sensul ei aparte. 
În acest caz ea ne arată că majoritatea oamenilor iau aceiaşi atitudine influenţându-
se şi întărindu-se reciproc; influenţa reciprocă poate fi pozitivă, ducând astfel la 
formarea unei opinii publice bune în probleme morale. Acelaşi fenomen însă, se 
poate verifica şi în sens negativ. 
 
Departe de a fi complete, distincţiile făcute mai sus despre conştiinţă, ne pot ajuta 
totuşi să vedem ceva mai clar această problemă complexă. 
 
6. Conştiinţa dubie 
 
Conştiinţa dubie ridică următoarea problemă: nu ar fi un comportament responsabil 
dacă fiind nesigur de bunătatea sau răutatea unei acţiuni concrete, am săvârşit-o 
totuşi. Adoptând o astfel de procedură, noi ne-am comporta ca indiferenţi faţă de 
bine şi de rău: direct, în ceea ce priveşte o anumită problemă concretă, indirect, faţă 
de bine şi rău în general. Înainte de a trece la acţiune trebuie să facem o judecata 
concretă şi responsabilă asupra moralităţii acţiunii. Nu ne este permis să ne 
expunem pericolului de a păcătui.  
 
1. Diferitele feluri ale dubiului 
 

a) din punct de vedere al obiectului: 
 - dubium iuris, când dubiul planează asupra normei morale. De exemplu, când 

cineva nu ştie dacă sterilizarea directă este sau nu o acţiune rea în sine, şi 
deci rea în orice circumstanţă. Aici  vorbeşte norma morală însăşi. 

 - dubium facti, când dubiul priveşte un fapt oarecare despre care nu se ştie 
dacă intră sau nu sub o lege anumită. De exemplu cineva nu ştie, dubitează, 
dacă o determinată intervenţie chirurgicală constituie o sterilizare direct sau nu. 

b) din punct de vedere al subiectului: 
 - dubiul personal al individului în parte; 
 - dubiul colectiv, al grupului. 
 
În epoca modernă dubiul ia adesea proporţii sociale: nu numai individul, dar o 
mulţime de oameni pune în dubiu norma morală. Şi în acest caz este vorba de mulţi 
indivizi, care merg pe drumul dubiului, dar se consolidează reciproc în acest dubiu. 
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2.  Păstorii sufleteşti şi conştiinţa dubie31 
 
În acest timp de „plurslism” de opinii, păstorul de suflete este pus în situaţia să 
discute cu credincioşi care susţin o opinie diferită de a sa şi de cea tradiţională: 
opinie care nu este imună de dubiu, dar în a cărei favoare se pot aduce motivaţii 
plauzibile, sau cel puţin interlocutorul consideră in bona fide că le posedă. Păstorul 
de suflete trebuie să se călăuzească după următoarele criterii: 
 
a) Fiecare om care în caz de dubiu a ajuns în mod responsabil la o opinie care poate 
fi susţinută şi ţine această opinie, trebuie respectat în demnitatea conştiinţei sale. 
 
b) Când o opinie este obiectiv probabilă, preotul care nu este de aceeaşi părere, nu 
are dreptul să-şi impună propria părere altuia, spunându-i că aceasta obligă. De 
exemplu, ar fi detestabilă fapta preotului care ar nega dezlegarea unui penitent care 
nu este de aceeaşi părere cu el, susţinând o convingere contrară dar plauzibilă. 
 
c) Când cineva susţine o opinie greşită din punct de vedere obiectiv, dar el o 
consideră bună, dacă se prevede că se va îndrepta, trebuie ajutat şi lămurit; la fel 
dacă există pericolul să răspândească şi la alţii această greşeală. 
 
d) Preotul care vede o anumită soluţionare a dubiului şi în conştiinţă o consideră ca 
fiind sigură de susţinut, dacă nu poate aduce în favoarea acesteia un argument 
apodictic, nu are dreptul să recomande interlocutorului său o altă soluţie. Poate însă 
atrage atenţia că soluţia acestuia din urmă nu exclude o altă soluţie. 
 
e) Toţi trebuie să fie conştienţi de datoria de a căuta, în măsura în care pot, adevărul: 
toţi trebuie să se ferească de siguranţa falsă de sine în a judeca pe alţii. 
 
3. Atitudinea faţă de dubiul nerezolvabil  
 
Dacă cineva a încercat toate căile de ieşire din dubiu fără nici un rezultat, acţiunea în 
cauză va fi omisă, sau amânată până în momentul în care se va găsi o soluţie 
raţională. 
  
1. Când acţiunea nu poate fi amânată, trebuie aleasă calea cea mai sigură. Numai o 
decizie de acest fel este raţională şi acceptabilă, pentru că în acest fel subiectul în 
dubiu face tot posibilul să evite păcatul. Dacă se lasă dus de situaţie, sfârşeşte prin a 
acţiona în plin dubiu, arătându-se astfel indiferent şi faţă de bine şi faţă de rău. 
 
2. Conştiinţa perplexă. Când cineva consideră că orice cale de ieşire din dubiu duce 
la păcat, se află în stare de conştiinţă perplexă. Conştiinţa perplexă este o conştiinţă 
greşită: din punct de vedere obiectiv este imposibilă existenţa unui conflict al 
datoriilor. 
  
Păcatul este întotdeauna o nerecunoaştere a voinţei sfinte a lui Dumnezeu. Dacă ar 
exista de fapt situaţii în care omul în nici un fel nu ar putea să evite păcatul, şi ar 
păcătui în mod necesar, fie că ar acţiona într-un fel sau în altul, am avea următoarea 

                                            
31 Cf. A. GÜNTHÖR, Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale. I., Edizioni Paoline, Cinisello 
Balsamo 19896, 431-432. 
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contradicţie: Dumnezeu impune omului astfel de exigenţe că îl conduce la păcat. 
Împlinind un postulat al voinţei lui Dumnezeu, ar păcătui împotriva altuia. Contradicţia 
ar fi însuşi Dumnezeu care, voind binele, face să se întâmple răul.  
 
Sunt situaţii foarte complicate şi greu de rezolvat, dar nu există obiectiv nici un 
„trebuie să păcătuieşti”.  În situaţiile de conflict, primul lucru de făcut este analizarea 
cât mai completă a situaţiei concrete, analiză care va arăta căi ce nu sunt păcat, căi 
dintre care poate fi calea eroică, sacrificiul vieţii. 
  
3. Alegerea unui rău mai mic din partea conştiinţei perplexe Dacă este adevărat că 
din punct de vedere obiectiv este imposibil să existe un conflict de datorii, este la fel 
de adevărat că omul poate crede greşit că se află într-o astfel de situaţie. Dacă cel 
„perplex” nu este atât de tulburat încât să nu gândească responsabil, el 
demonstrează înclinarea sa spre bine chiar în starea sa subiectivă alegând răul 
moral mai mic, după părerea sa sau alegând ceea ce i se pare un păcat mai puţin 
grav. Este clar că în acest caz avem de a face cu aplicare denaturată a principiului 
alegerii răului mai mic. 
 
4. Principiul alegerii răului mai mic în câmp moral. Omul se vede adesea pus în faţa 
dilemei de a alege între un  rău şi altul, căci oricum, de unul tot nu scapă. „Adesea” 
nu înseamnă  „întotdeauna”; nu oricare decizie morală constituie o alegere între două 
rele. Nu se poate susţine că orice acţiune a omului denotă concomitent omisiunea 
alteia, că orice decizie constituie în acelaşi timp alegerea unei omisiuni. 
 
Noi oamenii suntem limitaţi şi de aceea suntem capabili să realizăm rând pe rând 
numai câte o valoare morală particulară. Iar realizarea unei anumite valori morale 
parţiale nu reprezintă  nicicum o omisiune vinovată în raport cu altă valoare parţială. 
Nu putem şi nici nu trebuie să realizăm concomitent toate valorile. 
 
O acţiune ar constitui o omisiune vinovată a alteia numai când ambele s-ar fi putut şi 
ar fi trebuit împlinite concomitent, sau când ceea ce a fost lăsat trebuia să fie făcut  în 
locul acţiunii realizate sau în curs de realizare. 
 
Principiul alegerii răului mai mic nu poate fi deci generalizat, deşi adesea suntem 
puşi în faţa situaţiei de a alege între două rele. Pentru aplicarea corectă a principiului 
alegerii răului mai mic se impun următoarele: 
 
a) Distincţia dintre răul fizic şi răul moral. Numai păcatul constituie adevăratul rău 
moral; în sens larg şi analog am putea aminti şi pericolul păcatului. Prin rău fizic se 
înţelege lipsa sau pierderea unui bun pământesc, fie trupesc, fie psihic. Bunuri fizice 
sunt valorile materiale, viaţa pământească, libertatea, echilibrul fizic, convieţuirea în 
bună înţelegere cu alţii. Astfel pierderea averii şi a vieţii, lipsirea de libertate, 
tulburarea echilibrului psihic, a bunei înţelegeri cu alţii, reprezintă diferite forme de 
rău fizic. 
 
Aici este de maximă importanţă convingerea că răul moral, respectiv păcatul, este 
mai mare decât oricare rău fizic. Numai omul carte cunoaşte superioritatea binelui 
moral faţă de oricare bine fizic înţelege că răul moral este incomparabil mai mare 
decât răul fizic. Este adevărat că în binele moral se exprimă direct o singură valoare 
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morală, însă indirect intră în joc autorealizarea esenţială a omului în faţa lui 
Dumnezeu, în timp ce bunurile materiale sunt limitate şi relative. Înţelegerea 
existenţială a acestui adevăr este posibilă numai cu ajutorul credinţei şi cu o anumită 
experienţă de viaţă. O mentalitate orientată numai spre lucrurile materiale nu va reuşi 
niciodată să înţeleagă că un singur păcat este un rău mult mai grav decât pierderea 
mai multor bunuri pământeşti. 
 
b) Este totdeauna exclusă alegerea dintre două rele morale sau dintre două păcate. 
Omul trebuie întotdeauna să evite păcatul; nu are voie să comită un păcat mai mic 
pentru a evita unul mai mare; nu poate să aleagă dintre două păcate dar trebuie să le 
evite pe amândouă. Atunci când conştiinţa perplexă se consideră în mod greşit 
obligată să aleagă între două păcate, căci după părerea sa nu există o altă cale 
posibilă, ea este victima unei iluzii. 
  
Nu putem nega faptul că uneori se ivesc conflicte dureroase de datorii însă acest 
lucru nu infirmă validitatea axiomelor enunţate mai sus. Când conflictul de datorii 
este creat de oameni, şi alţi oameni trebuie să se descurce, e de văzut adesea dacă 
nu cumva responsabilitatea o au alţii, şi nu cei forţaţi să facă alegerea; forţaţi, dar 
nimeni nu poate fi forţat în alegerea sa, chiar dacă nu rămâne decât calea 
eroismului. De exemplu, în lagărele de concentrare se cerea prizonierilor să divulge 
pe cei care au ucis un paznic. Dacă nu divulgau erau ucişi mai mulţi oameni. Puteau 
să nu divulge şi nu era responsabilitatea lor dacă erau ucişi mai mulţi. 
  
c) Când nu poate fi evitat altfel răul moral, trebuie suportat răul fizic. Nu este permisă 
niciodată comiterea unui păcat pentru a evita un rău fizic. De exemplu, nu poţi 
renega credinţa pentru a-ţi apăra bunurile pământeşti sau viaţa. Nu poţi să minţi 
pentru a scăpa de o daună, ori pentru a avea un avantaj. Poţi face însă o restricţie 
mintală, care este ascundere a adevărului dar nu o minciună autentică. 
  
d) Alegerea dintre un rău fizic mai mare şi un rău fizic mai mic. Pentru sine,din spirit 
de pocăinţă, se poate alege în mod raţional un rău mai mare fizic. Când este în joc 
însă persoana aproapelui trebuie ales răul mai mic. 
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