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O, păcat a lui Adam, darorită ție a murit Cristos, 
care ți-a nimicit și me-a adus mântuirea! 

 
 
 
Introducere 
 
Modul corect de a vorbi despre păcat şi dificultăţile sale. O confruntare sumară între 
conştiinţa de astăzi a păcatului şi aceea din timpul trecut ne dă un rezultat paradoxal. 
Evul Mediul a cunoscut o dezvoltare în practica penitenţială şi a dat naştere la discuţii, 
de exemplu, când este vorba de a determina ce este păcatul venial şi păcatul de 
moarte. Însă păcatul ca atare nu era o problemă. Orice om se cunoştea pe sine destul 
de clar ca un păcătos, unul care are nevoie de milostivirea divină. Mii de persoane 
făceau pelerinaje obositoare pentru a obţine dezlegarea de păcate sau iertarea 
pedepselor datorate păcatelor. Când bogatul medieval simţea că se apropie de moarte, 
lăsa adesea ca moştenire Bisericii mari bogăţii, cu speranţa de a-şi asigura astfel 
bunăvoinţa lui Dumnezeu. 
 
Evul Mediu deşi este caracterizat de o conştiinţă vie despre păcat, reflectă puţin sau 
deloc asupra mecanismelor şi asupra structurilor răului capabile de a determina şi de a 
aliena omul. 
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Lumea prezenta o ordine stabilită de Dumnezeu în care omul trebuia să dea probă de 
sine; dacă avea o lipsă la această ordine, aceasta era semnul că a cedat tentaţiilor 
diavolului şi a devenit un păcătos. 
 
Timpul nostru în schimb este sensibil mai ales la faptul că lumea şi oamenii sunt expuşi 
puterilor abisale ale răului. Literatura modernă se complace în a discuta despre 
ademenirea tuturor de către rău. Psihologia, ştiinţele sociale şi cele despre 
comportament sunt angajate în examinarea mecanismelor şi structurilor răului, în 
speranţa că, o dată cunoscute, devine posibilă prezentarea strategiilor pentru depăşirea 
răului. Paralel cu aceasta se pare că conştiinţa păcatului se fărâmiţează. Cu cât omul 
de astăzi cunoaşte mai mult răul, cu atât mai mult păcatul devine pentru el o problemă. 
 
Pierderea conştiinţei păcatului. Într-un radio-mesaj adresat Congresului Catehetic 
Naţional al SUA, Pius XII afirma în 1946: „Poate păcatul cel mai mare al lumii de astăzi 
este acela că a început să piardă simţul păcatului”. Această afirmaţie dramatică nu 
trebuie generalizată. Acel „poate” iniţial ne atrage atenţia să nu o facem. Dar în aceeaşi 
măsură este un indiciu al unei tendinţe ce nu se poate nega. 
 
Faptul că conştiinţa păcatului dispare se constată în primul loc pe planul limbajului. 
Astăzi cuvântul „păcat” apare mai puţin frecvent decât mai înainte în limbajul de fiecare 
zi. Însă problema nu stă propriu-zis aici. Indiciul cel mai elocvent este că şi în domeniul 
religios conceptele care disting omul ca păcătos par să piardă mereu mai mult din 
conţinutul lor concret. Mulţi credincioşi nu se mai descurcă cu distincţiile tradiţionale 
dintre păcatele veniale, grave sau mortale sau nu vor să mai ştie de aceste gradaţii. 
Conceptul de păcat original este supus neînţelegerilor de orice gen. Terminologia 
tradiţională legată de pedepsele păcatului – purgator, iad, indulgenţă – nu mai este 
adesea înţeleasă. 
 
Secularizare, ca aspect care defineşte lumea actuală, recere o nouă impostaţie a temei 
păcatului. De aceea vom încerca să ajungem la o formă corectă de prezentare acestei 
teme din punct de vedere teologic şi să găsim acea formulare care să fie fidelă 
exigenţelor credinţei şi urgenţelor momentului de faţă. Vom căuta mai întâi să 
surprindem în valorile credinţei mesajul fundamental al Scripturii referitor la păcat, 
evaluând într-un al doilea moment formulările în vigoare în teologie şi în pastorală 
despre culpabilitatea etico-religioasă. La sfârşit – consider foarte necesar pentru 
studenţii teologi de la noi din ţară din cauza contextului istoric în care trăim – vreau să 
prezint păcatul în practica şi în tradiţia orientală. 
 
 
 
1. PĂCATUL ÎN VECHIUL TESTAMENT  
 
 
 
Biblia cunoaşte în profunzime realitatea păcatului. Atunci ce semnificaţie are păcatul în 
ambientul biblic? În ce mod omul biblic trăieşte şi experimentează sentimentul de 
vinovăţie? Deci ce rezonanţă are în el păcatul? 
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1. Câteva precizări referitoare la contextul teologic 
 
Cu toate că Biblia cunoaşte realitatea păcatului, nu aceasta este tema sa proprie. 
Tematica principală a Sfintei Scripturi este lauda şi glorificare acelui Dumnezeu, care a 
creat lumea şi omul pentru a putea intra într-un raport de iubire cu creaţia sa şi pentru a 
face totul spre a tutela şi slava acest raport, chiar cu „golirea” sa cea mai radicală. 
 
Biblia nu vorbeşte de aceea nici întâmplător nici principial despre păcat, chiar dacă-l 
menţionează la fiecare pagină. 
 
Pentru a evita falsele perspective este important să nu pierdem din vedere două 
aspecte:  
 
a) Punctul de plecare al credinţei poporului lui Israel este experienţa istorică cu 
Dumnezeu. De aceea Gen 1 şi 2 se plasează doar aparent la începutul credinţei 
biblice. De fapt la începutul credinţei poporului israelit nu stau relatările despre 
creaţie, ci crezul Alianţei, care ulterior a trebuit să fie extins până la a cuprinde şi 
creaţia. Cine vrea să înţeleagă cu adevărat Biblia nu trebuie să o citească doar de la 
prima pagină la ultima. 
 
O remaniere asemănătoare trebuie făcută şi în ceea ce priveşte înţelegerea 
păcatului. Şi aici lucrurile urmează un mod diferit de cel care ar putea apare la o 
privire superficială. Gen 3 face parte desigur din textele cele mai vechi ale Scripturii, 
dar aceasta nu înseamnă că Biblia, după relatările creaţiei, ar adăuga imediat 
doctrina păcatului (original), punând apoi tot ceea ce urmează sub acest semn. 
Lucrurile s-au desfăşurat în mod obiectiv în sens invers. Totul stă sub premisa că 
Dumnezeu vrea să intre într-o istorie de iubire cu poporul său şi cu toţi oamenii. Dar 
din partea omului aceasta este chiar de la început o istorie de nestatornicie, de 
infidelitate şi cădere. De aceea, chiar dacă Vechiul Testament este constrâns să 
vorbească chiar de la început şi practic la fiecare pagină despre păcat, niciuna din 
paginile sale nu a fost scrisă din motivul păcatului. Păcatul este şi rămâne o temă 
derivată şi este deci secundară. 
 
b) Acelaşi curs se regăseşte şi în Noul Testament. Totul tinde să surprindă figura lui 
Isus Cristos şi să ilustreze misterul său salvific. Isus nu propune nici o teorie despre 
ispăşire, care ar trebui să potolească mânia lui Dumnezeu faţă de o omenire 
păcătoasă. Dimpotrivă, anunţă vestea cea bună a venirii Împărăţiei lui Dumnezeu, 
care conţine şi chemarea la convertire. Pe fondalul acestei invitaţii dezinteresate 
omul egocentric apare deci ca un păcătos care trebuie salvat. Dar întrucât este rău 
(Mt 7,11; 12,34), şi nu poate să se elibereze singur de vina sa şi să stea apoi 
înaintea lui Dumnezeu (Lc 18,13), mizeria sa cea mai mare în faţa evenimentului 
Împărăţiei lui Dumnezeu este vina, şi chiar Isus i-a învăţat pe ucenici să se roage 
pentru iertarea păcatelor (Lc 11,4). 
 
Nici chiar Paul nu se preocupă în primul loc să propună o doctrină despre păcat. 
Celebra sa paralelă Adam-Cristos nu-şi propune să reamintească condamnarea 
omului în păcat, dar serveşte la lauda mântuirii definitive şi universale în virtutea 
belşugului harului. 
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Oriunde Scriptura vorbeşte despre păcat, vorbeşte cu referinţă la vestea cea bună a 
mântuirii şi a harului şi numai în această lumină este posibil să surprindem 
adevăratul sens al cuvintelor sale. Tot ceea ce pune în mişcare relaţia şi istoria lui 
Dumnezeu cu omul este harul. Păcatul apare ca un fondal obscur al acestui proces. 
Iar noi reuşim să încadrăm şi această obscuritate a sa numai pentru că în ea 
străluceşte deja puterea salvatoare a iubirii lui Cristos; reuşim deci să deliniem 
teologia biblică a păcatului numai dacă în acelaşi timp facem să strălucească în 
manieră infinit mai tare teologia biblică a harului. 
 
2. Principalele concepte de păcat în Vechiul Testament 
 
Profunditatea de conţinut şi varietatea nuanţelor ideii de păcat sunt scoase în 
evidenţă de autorii sacri prin folosirea foarte frecventă a unui mare număr de termeni. 
Cei mai comuni şi poate şi cei mai caracteristici sunt trei: péša`, hattă't, (hattă'ăh), 
'ăwăn. 
 
a) Termenul pesha este poate cel mai tare şi mai expresiv dintre toţi; deşi nu apare 
în VT cu aceeaşi frecvenţă ca celelalte două concepte principale, este conceptul cel 
mai activ şi cel mai puţin formalizat pentru a indica actul de a păcătui. Este un termen 
juridic şi înseamnă mai mult sau mai puţin „delict” interpersonal. Este „un concept 
general pentru a exprima infracţiuni contra proprietăţii (ca răpire, furt) sau leziuni 
corporale, chiar suprimarea vieţii altuia” (Gen 50,12; Am 1,3-2,16). 
 
La rădăcină înseamnă că „unul o rupe cu altul şi deci cu o comunitate existentă, că 
se sustrage ei sau îi scoate ceva ducând în altă parte”. Acest mod de a se comporta 
faţă de comunitate este într-adevăr criminal pentru mentalitatea solidară israelită, 
oricare ar fi forma concretă a crimei. Acest „a se sustrage” este pus clar în lumină în 
semnificaţia sa profană. Atunci când israeliţii se sustrag, fug de sub puterea lui Aram 
(2Re 13,5); sau despre Dumnezeul lui Israel se spune că el a sustras poporul său de 
sub puterea lui faraon (2Re 17,7). 
 
Când acest „a se sustrage unei legături” este aplicat lui Dumnezeu, atunci în sens 
teologic „înseamnă a o rupe cu Dumnezeu, a se sustrage total lui”; termenul 
dobândeşte sensul de ruptură a Alianţei, sensul de trădare. Aşa se plânge Isaia: 
„Auziţi cerurilor, ascultă pământule, ce spune Domnul: „Am ridicat şi am făcut să 
crească fii, dar ei m-au trădat” (pesha – „s-au sustras de la mine”) (Is 1,2). Ca păcat 
pesha înseamnă deci ruptura de Dumnezeul alianţei, întrucât Israel se sustrage 
clauzelor acestei suveranităţi exclusive a lui Yahveh şi devine astfel infidel.  
 
Prin urmare pesha este considerat conceptul cel mai precis şi mai grav despre păcat 
(cf. F. Boeckle). Predomină în el – spre deosebire de celelalte două concepte 
principale unde prevalează aspectul obiectiv – elementul moral personal liber 
(aspectul volitiv), adică libera decizie a voinţei în actul de a păcătui. Este tipic 
teologiei profetice să sublinieze un element religios şi moral: rebeliunea individului şi 
a naţiunii împotriva lui Dumnezeu (Is 43,27; Ier 2,29; 3,13; Ez 18,31; 20,38; Os 7,13; 
8,1; Ps 5,11). Aşadar pesha indică ruptura dintre „eu-l” uman şi „Tu-ul” divin. Dar în 
ruptura omului cu Dumnezeu şi comunitatea, omul rupe relaţia sa intrapersonală, 
adică se ucide pe sine însuşi. 
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b) Termenul hata’t este cel mai frecvent în Biblie. Septuaginta îl traduce cu hamartía. 
Toate sensurile rădăcini hata’t se centrează în jurul sensului fundamental: „a greşi 
ţinta” sau „a pierde (lipsi) scopul”. Acest sens primitiv, luat adesea în sens fizic (Pr 
8,36; 19,2; Jud 20,16; Is 65,20; Ps 25,8; 109,7), se dezvoltă în mod insensibil spre 
sensul moral şi religios, care sfârşeşte prin a se impune: este lipsă personală faţă de 
Dumnezeu (Ps 51,6). Semnificaţia fundamentală şi contextele arată că acest termen 
nu indică o încălcare a anumitor porunci, ci violarea unui raport de comuniune dintre 
Dumnezeu şi popor şi între om şi om. Hata’t înseamnă deci falimentul unei relaţii 
personale, care angajează şi obligă. Astfel David mărturiseşte fidelitatea sa faţă de 
Saul arătându-i bucata de haină pe care i-a tăiat-o în ascuns, şi-i spune: 
„Recunoaşte aşadar şi vezi că nu este în mine nici un plan răutăcios, nici răzvrătire şi 
că nu am nimic lipsă împotriva ta” (1Sam 24,12). Cu referinţă la Yahveh hata’t 
înseamnă deci: lipsă contra unei legături personale, pe care Israel a strâns-o cu 
Yahveh, şi prin urmare a păcătui. Astfel în timpul judecătorilor israeliţii loviţi de 
flagelul războiului strigă către Domnul: „Am păcătuit împotriva ta, pentru că l-am 
părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit Baalilor” (Jud 10,10). Păcatul este deci lipsă 
contra unui partener, cu care cineva a strâns legături.  
 
Şi hata’t este un concept pe linie de relaţie, care face referinţă la un raport de alianţă. 
Această lipsă prin natura sa se răsfrânge asupra celui păcătos, întrucât îl împiedică 
să-şi atingă destinul (Gen 20,6; Ex 9,27; 10,16-17; Ios 7,20; 1Sam 2,25; 7,6; 
15,24.30; 2Sam 12,13; 24,10.17). A păcătui înseamnă astfel a se pierde, a se 
judeca, a se condamna singur. 
 
c) Termenul 'awōn este de origine profană şi înseamnă: „a fi îndoit”, „curbat” sub 
ceva, „a devia”, „a rătăci calea”. Exprimă mai curând starea de păcat. Păcătosul este 
îndoit. Aceasta în primul rând în sens fizic. Păcatul apasă atât de mult încât îl 
constrânge pe om să meargă îndoit. „Nelegiuirile mele au depăşit capul meu, ca o 
greutate mare m-au apăsat” (Ps 38,5). Păcatul ca awōn depăşeşte apoi semnificaţia 
sa doar fizică pentru a arăta greutatea apăsătoare a vinovăţiei, dobândind în mod 
preponderent o semnificaţie moral-religioasă (Ps 31,10-11; 51,7; Is 65,7; Mih 7,19). 
Astfel Cain mărturiseşte după uciderea fratelui: „Este prea mare vina mea (awōn) 
pentru ca eu să o pot duce” (Gen 4,13).  
 
Awōn introduce dezordinea pe calea celui drept şi a binelui. Se traduce cu 
„nelegiuire” (anomía, asébeia), cristalizând în mod plastic monstruozitatea păcatului 
cu tot ceea ce este legat de el: pagubă, suferinţă, greutate sub care omul este 
aplecat, încovoiat. 
 
Şi termenul awon include ruptura unei relaţii personale. Omul aplecat din cauza 
vinovăţiei nu vrea să-l mai cunoască pe Dumnezeu ca partenerul său, aşa încât 
profetul este constrâns să spună: „Nelegiuirile voastre (awanot) sunt un zid 
despărţitor între voi şi Dumnezeul vostru” (Is 59,2). Această înconvoiere cuprinde 
deja sensul pe care creştinismul l-a exprimat mai târziu în fraza devenită clasică de 
„incurvato in se ipsum”: omul vinovat îndoit în sine însuşi, care nu mai poate deci să-l 
ajungă pe Dumnezeu”. Plasat în cadrul Alianţei, prin awon păcătosul este în starea 
de păcat, pentru că a păcătuit împotriva Alianţei, a deviat de la calea luată în Alianţă. 
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Aceşti trei termeni din Vechiul Testament, traduşi de Septuaginta mai ales cu 
hamartía, adikía, anomía, asébeia pentru a arăta ce este păcatul, nu formează o 
gradaţie sau subordonare teologică. Atunci când se află toţi trei împreună în acelaşi 
context indică într-un fel noţiunea completă de păcat (Ex 34,7; Iob 13,23; Ps 32,1-2; 
Is 43,24-25; 64,4-8; Ez 21,29; Mih 17,18-20). 
 
3. Păcatul în contextul istoriei mântuirii  
 
Studiul vocabularului este de folos, dar insuficient. Misterul păcatul în Vechiul 
Testament îl vom înţelege numai având în vedere toată istoria biblică formată din 
relatări şi evenimente; şi în primul rând trebuie să ştim ce gândeau despre 
Dumnezeu autorii sacri. Fiind un concept relativ, în esenţa sa păcatul depinde de 
împotrivirea faţă de voinţa lui Dumnezeu, norma oricărei moralităţi. 
 
Pentru Vechiul Testament nu este distincţie între religie şi morală. Morala este 
orientată de la început în sens existenţial religios. Asemenea preceptelor morale şi 
religioase sau practicilor rituale, şi obiceiul este impus de Yahveh şi este expresia 
voinţei sale. Cine violează obiceiul îl ofensează pe Dumnezeu (Ios 7,1 ş.u.; 1Sam 
15,3.18 ş.u.; 2Sam 21,1 ş.u.).  
 
De-a lungul întregului Vechi Testament, păcatul este o neascultare faţă de 
Dumnezeu, o răzvrătire faţă de poruncile sale (Gen 13,13; 20,6; 38,9-10; 39,7ş.u.; Ex 
10,16; 32,33; Num 14,9; Dt 28,15 ş.u.; Ios 7,11; Iud 2,11; 3,7; 1Sam 1,12-25; 7,6; 
12,17; 2Sam 11,27; 12,9 ş.u.). Judecata scriitorilor sacri asupra moralităţii acţiunilor 
păcătoase este exprimată într-o mulţime de formule, dintre care două – „a face rău în 
ochii lui Yahveh” (Gen 13,13; 38,10; 39,9; Iud 2,11; 4,1; 6,1; 10,6; 2Sam 11,27; 12,9) 
şi „a păcătui împotriva lui Dumnezeu” (Gen 39,9; Ex 32,33) – sunt în mod deosebit 
semnificative. Păcatul în definitiv este împotriva lui Dumnezeu, şi de-a dreptul numai 
împotriva lui Dumnezeu, cum se exprimă autorul lui Miserere (Ps 51,5). În păcat, 
psalmistul deplânge mai ales ofensa adusă lui Dumnezeu, oricare ar fi obiectul său 
imediat: aproapele, legile morale, prescrierile rituale, legile dreptăţii. Întrucât păcatul 
este „ceva rău în ochii lui Yahveh”, de aceea nu poate să nu-i displacă. Răzvrătire 
Împotriva lui Dumnezeu, infidelitate, dispreţ, părăsire a lui Yahveh, uitare a 
binefacerilor sale, apostazie, ingratitudine, etc. – cu acestea şi alte nenumărate 
expresii este desemnat păcatul în Vechiul Testament – păcatul, de nepătruns pentru 
răutatea sa, este mysterium iniquitatis, întrevăzut de profeţi, în special de Ieremia. 
Păcatul, ca îndepărtare de Dumnezeu, este acel aversio a Deo a Sfântului Augustin, 
a Sfântului Toma, a Scolasticilor, într-o primă fază, unită inevitabil cu a doua: 
conversio ad creaturas, exprimată în limbaj biblic cu idolii, lucruri deşarte şi fără 
consistenţă. Orice ar căuta omul în afara lui Dumnezeu este nimicul, golul absolut. 
Cu o frază lapidară, Samuel îi îndeamnă pe concitadinii săi: „Nu vă îndepărtaţi de 
Yahveh... nu rătăciţi astfel după lucruri deşarte care nu pot să vă folosească la nimic, 
nici să vă salveze, pentru că sunt lucruri de nimic” (1Sam 12,20).     
 
4. Păcatul ca trădare a Alianţei  
 
Toate cele trei concepte fundamentale pe care le-am analizat vorbesc despre păcat 
făcând referinţă la un raport personal care leagă. Păcatul constă în a se sustrage în 
mod infidel partenerului, în a lipsi cu ceva legăturilor strânse cu el, în a merge 
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încovoiat sub greutatea propriei culpe şi a nu putea întâlni partenerul faţă în faţă. 
Contextul determinant, în interiorul căruia are loc un atare păcat, este pentru cea mai 
mare parte a Vechiului Testament Alianţa dintre Dumnezeu şi poporul său. O dată cu 
încheierea Alianţei pe Sinai, Yahveh şi Israel au devenit parteneri, care şi-au asumat 
în mod solemn angajamente reciproce şi şi-au jurat fidelitate veşnică (cf. Ex 20,24). 
  
Mai ales profeţii sunt aceia care prezintă păcatul ca ruperea Alianţei din partea 
omului şi scot în evidenţă diferitele atitudini care poartă aici. Pe măsură ce în Israel 
se aprofundează ideea de Dumnezeu, dobândeşte profunzime şi ideea de păcat ca 
ofensă a Dumnezeului Drept (care în Amos înseamnă ingratitudine), a Dumnezeului 
Iubire (care în Osea înseamnă infidelitate), a Dumnezeului Sfânt (care în Isaia 
înseamnă prezumţie, iar în Ieremia ostilitate care clocoteşte în intimul inimii); păcatul 
este pentru profeţi ofensa Dumnezeului fidel promisiunilor sale (Ez 16,58-59; 44,6 
ş.u.; Os 6,7; Am 2,9-12; Mih 6,11 ş.u.; Mal 2,10). 
 
Toate aceste aspecte sunt ca nişte reflectoare, care fac să apară din diferite laturi 
păcatul ca ruptură a Alianţei. Esenţa păcatului devine vizibilă din punctul focal al 
violării Alianţei. Israel este în toată istoria lumii locul în care se manifestă în maniera 
cea mai directă esenţa şi gravitatea păcatului. 
 
Ca atare, doar prin intermediul dramei iubirii divino-umane din Alianţă putem intra în 
natura sau esenţa păcatului, într-un mod „natural”, „simplu” şi eficace. Prin profeţi 
Dumnezeu vorbeşte limbajul uman şi foloseşte aceeaşi semantică a iubirii inocente şi 
fidele1. 

Simbolismul matrimonial, folosit de profeţi, pătrunde toată Scriptura, toată revelaţia, 
toată istoria mântuirii. Simbolismul matrimonial al profetului Osea introduce primul în 
mod explicit drama iubirii sponsale dintre Yahve-Soţul inocent şi foarte fidel, şi Israel-
soţia infidelă, adulteră, ba chiar prostituată. În ciuda tuturor, Soţul iartă soţiei 
prostituţia sa, restituindu-i inocenţa iubirii de la început. 
 
Vom analiza în acest sens mărturia a patru profeţi: Osea, Isaia, Ieremia, Ezechiel. 
 

a) Osea a trăit după 753 î.C.; cartea sa este prima dintre cărţile celor doisprezece 
profeţi minori2. 
 
Istoria lui Osea este o istorie a infidelităţii. Căci Osea ia de soţie pe prostituata 
Gomer, dar când vede infidelitatea ei se desparte de ea. „Dar îşi dă seama că o 
iubeşte prea mult ca să admită o separare definitivă şi caută să-i recucerească 
iubirea. Vocaţia sa profetică se uneşte cu conştiinţa că iubirea lui Yahveh pentru 
Israel este asemănătoare iubirii sale faţă de femeia infidelă: atât de mare încât îi iartă 
infidelitatea, dacă ea ar vrea să se întoarcă la el, şi gata să pornească din nou de la 

                                            
1 FUCEK I., Il peccato oggi. Riflessione teologico-morale, PUG, Roma 1991, 111 se întreabă despre 
oportunitatea acestui limbaj astăzi: dacă „omul timpului nostru în care iubirea sponsală este banalizată, în 
care creşte divorţul, adulterul, avortul, deci iubirea trădată sub toate aspectele, este capabil de a înţelege 
acest limbaj al iubirii? Şi nu numai limbajul iubirii umane inocente, dar cel al iubirii divine batjocorite?”. 
2 Pentru o analiză mai aprofundată a problematicii exegetice a lui Osea vezi McKENZIE J.L., „Osea”, 
Dizionario Biblico, Cittadella, Assisi 1973. 
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începutul iubirii lor (pustiul). Aceasta devine nota dominată în fragmentele oracolelor 
care urmează”3. 
 
Gomer prostituata – Israel prostituat: „Acuzaţi pe mama voastră, acuzaţi-o pentru că 
ea nu mai este femeia mea şi eu nu mai sunt soţul ei! Să-şi ia de pe faţă semnele 
prostituţiei sale şi semnele adulterului său de pe piept” (Os 2,4). 
 
Gomer infidelă – Israel infidel: se subliniază acelaşi gând, adică „mama lor s-a 
prostituat... Ea a zis: «Voi merge după amanții mei»” (Os 2,7), „şi mergea după 
amanţii săi şi mă uita pe mine! Spune Domnul” (Os 2,15). 
 
Osea iubeşte foarte mult - Yahveh iubeşte foarte mult Israelul, în ciuda infidelităţii şi 
prostituţiei sale: „De aceea, iată, o voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi îi voi 
vorbi la inimă” (Os 2,16). „Ca în zilele tinereţii ei, ca atunci când a ieşit din ţara 
Egiptului. Şi se va întâmpla în acea zi – spune Domnul – că mă vei chema: Soţul 
meu” (Os 2,17-18). 
 
Osea se împacă cu femeia sa prostituată – Yahveh se împacă cu Israel prostituat: 
„Te voi face soţia mea pentru totdeauna..., te voi logodi cu mine în fidelitate şi tu vei 
cunoaşte pe Domnul..., şi o voi iubi pe cea Ne-iubită; şi celui care Nu-este-poporul 
meu îi voi spune: Poporul meu, şi el îmi va spune mie: Dumnezeul meu” (Os 2,21-
25). 
 
Simbolismul este clar. Păcatul este ruperea de iubirea lui Yahveh care este tandru în 
iubire până la „slăbiciune”. Yahveh caută această prostituată. Această căutare este 
în mod exclusiv o iniţiativă a sa. Yahveh iartă păcatul lui Israel, îl împacă cu sine, ca 
în timpurile tinereţii sale (simbolismul primei fidelităţi a iubirii în pustiu). Yahveh 
devine deci din nou soţul acceptat şi Israel din nou soţia fidelă. Se face de multe ori 
aluzie explicită la inima omului, sediul acestei drame, pentru că păcatul înainte de 
toate distruge pe cel păcătos. 
 
b) Isaia îşi desfăşoară activitatea la Ierusalim din 742 până în 701 î.C. Cartea sa este 
un compendiu de genuri profetice din diferite perioade. E „o colecţie de colecţii”. Noi 
ne ocupă doar de capitolele 60-62, în care se vorbeşte despre noul Ierusalim, cel 
care arată un anumit naţionalism. Căci „restului lui Israel” i-a părut rău de răzvrătirea 
şi apostazia sa (Is 59,20). De aceea cu ton solemn este vestit Ierusalimul reconstruit 
din timpul postexilic şi gloria epocii escatologice. 
 
Şi la Isaia este prezent simbolismul matrimonial într-un poem dens de imagini în care 
se cântă învierea Ierusalimului. Reapare metafora căsătoriei care uneşte pe Yahveh 
cu Cetatea ca pe un „tânăr mire cu mireasa sa”. „Nu ţi se va mai spune «Părăsită!», 
pentru că te vei numi «Plăcerea mea este în ea», şi pământul tău «Căsătorită», 
pentru că Yahveh va afla plăcere în tine, şi pământul tău va avea un soţ” (Is 62,4; cf. 
1,26; 60,15). 
 
Apoi urmează acel „verset minunat” care descrie figura căsătoriei, a iubirii profunde şi 
„bucuria fierbinte a lui Yahveh pentru Cetatea construită” (S. Virgulin, Isaia, 339). 

                                            
3 J.L., McKENZIE, „Osea”, 676. 
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După păcat, după infidelitate, după pocăinţa exilului, după iertarea din partea Soţului-
Yahveh, după reconciliere va trăi din nou iubirea tinerească dintre mirele tânăr şi 
mireasa inocentă şi fecioară. „Da, aşa cum un tânăr ia de soţie o fecioară, te va lua 
de soţie cel care te construieşte; şi cum se bucură soţul de soţia sa, aşa se va 
bucura de tine Dumnezeul tău” (Is 62,5). 
 
c) Ieremia cel melancolic primeşte vocaţia profetică pe la anul 626 î.C. pe când este 
încă tânăr, avea aproape 20 de ani. Unicul necăsătorit dintre profeţi. Viaţa sa se 
desfăşoară în timpul anilor dificili care se încheie cu distrugerea Ierusalimului. În 587 
Nabucodonosor asediază şi cucereşte Cetatea, care a fost rasă de pe faţa 
pământului. 
 
În capitolele 30-31, adică în „cartea consolărilor”, este dezvoltat simbolismul său 
profetic: Yahveh-soţul/Israel-soţia. Care este procesul păcatului şi al iertării? 
 
Israel, care a săvârşit „marea nelegiuire” (Ier 30,15), care a „înmulţit... păcatele” (Ier 
30,15), acum este părăsit de toţi: „toţi amanţii tăi te-au uitat, nu te mai caută” (Ier 
30,14). Israel este repudiat. 
 
Dar nu este părăsit de Soţul-Yahve: „Da, eu voi îngriji rana ta şi te voi vindeca de 
rănile tale – spune Yahveh! – cu toate că te numesc «Repudiata» Sion, «cea care nu 
are cine să o caute!»„ (Ier 30,17). Imaginea este clară: Israel, pentru păcatele sale 
este expus batjocurii tuturor, ca soţie repudiată şi nemaidorită de nimeni. 
 
Ba chiar Yahveh pare de-a dreptul slab în iubire pentru Israel: „De departe Yahveh 
mi-a apărut: «Cu iubire veşnică te-am iubit, de aceea te-am condus cu iubire. Din 
nou te voi construi şi vei fi construite, o fecioară a lui Israel»„ (Ier 31,3-4). 
 
„De departe”: Yahveh era departe pentru că Israel s-a îndepărtat de el prin 
infidelitatea faţă de Pactul Alianţei. Niciodată nu este Dumnezeu cel care se 
îndepărtează de păcătos, ci păcătosul este cel care se îndepărtează de Dumnezeu. 
„Cu iubire veşnică te-am iubit”. Yahveh iubeşte cu o iubire tandră, „foarte sensibil” şi 
totdeauna foarte fidel. In acest verset se simte palpitând inima Soţului. 
 
„Fecioara Israel”. Acest cuvânt adresat Israelului are caracter teologic, bazat pe 
imaginea relaţiei matrimoniale Yahveh-Israel şi este folosită în contextele cele mai 
variate; în cele care dojeneau infidelitatea sa (Ier 2,32; 18,13), care ameninţau cu 
pedeapsa (Ier 14,17), care vesteau restaurarea (vv. 31,3-4 şi 31,21) ca şi în cele în 
care fecioara Israel, puternică din cauza protecţiei lui Yahveh, insultă şi râde de 
duşmanii săi (Is 37,22). 
 
d) Ezechiel este profetul căruia i se atribuie cartea a treia din rândul cărţilor profeţilor 
majori. A fost deportat de Nabucodonosor în Babilon în 597 î.C. 
 
Este cel mai explicit dintre toţi profeţii în utilizarea simbolismului matrimonial. Tot 
capitolul 16 este o plângere teribilă despre Poporul-soţie infidelă cu descrieri 
detaliate şi drastice. 
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„Ideea aridă a soţiei lui Yahveh nu mai era nouă. Fusese prezentată deja cu 200 de 
ani mai înainte de către Osea (Os 1,2 şi 2,4). Este accentuată în Is 1,21 şi dezvoltată 
de Ieremia 3,6-25. Dacă Ezechiel a preluat-o, aceasta o face din cauza unui bogat 
umanism şi a unei profunde sensibilităţi şi se vede bine exprimat aici misterul alegerii 
lui Israel, gravitatea infidelităţii umane pe de o parte şi măreţia iubirii lui Dumnezeu 
pe de altă parte; iubire care merge dincolo de defectele omului. Imaginile adulterului 
folosite de profeţi şi dezvoltate mai ales în Ex 16 şi 23 ne fac să reflectăm nu numai 
asupra destinului poporului evreu, dar şi... a fiecărui om în faţa lui Dumnezeu: asupra 
îndepărtării insensibile şi fatale de el care caracterizează periodic viaţa spirituală a 
fiecăruia în lucruri grave sau în lucruri mai puţin grave. Caracterul ciclic al acestor 
îndepărtări va fi subliniat mai ales în Ez 20” (E. Cortese). 
 
Merită să fie citite şi meditate capitolele 16,20,23 pentru a înţelege mai bine 
perspectiva profetică a iubirii respinse. Perspectiva este aceea a lui Dumnezeu care 
descoperă gândul său despre păcatul omului ca şi despre iubirea respinsă. Păcatul 
nu se înţelege dacă nu se înţelege drama iubirii batjocorite. Dar Dumnezeu iartă 
totdeauna: chiar în capitolul 16, poate cel mai dramatic din Biblie, întâlnim o pericopă 
cu adevărat mângâietoare cu promisiunea Restaurării şi a Legământului veşnic al lui 
Dumnezeu. 
 
Găsim fraze ca acestea: „Te-ai prostituat şi ţi-ai revărsat prostituţiile peste toţi 
trecătorii” (Ez 16,15), „cu podoabele elegante de aur şi argint pe care ţi le-am dat ţi-ai 
făcut imagini de bărbaţi cu care te-ai prostituat” (Ez 16,17). În această aluzie la 
„imaginile de bărbat” se reproşează cultul cananeilor la care a participat Israel. 
 
Profetul Ezechiel apoi enumeră sacrificiile, în care Israel oferea pe fiii şi fiicele sale 
pe „înălțimi” (rama`). Se referă de fapt la practicile de prostituţie cultuală de la 
cananei. „La fiecare încrucişare de stradă ţi-ai făcut o ridicătură făcând abominabilă 
frumuseţea ta” (Ez 16,25). 
 
După ce a amintit prostituţia cu Egiptenii şi cu Asirienii Yahveh spune: „Femeia care 
este adulteră faţă de soţul său, îşi ia plata” (Ez 16,32). Începând cu v. 33 până la v. 
52 se citeşte condamnarea teribilă a prostituatei, pe care însă Yahve o iubeşte ca 
odinioară. 
 
Urmează kerigma consolatoare: „Desigur! Aşa spune Yahveh, Domnul meu. Îţi voi 
face ceea ce meriti, tu care ai dispreţuit jurământul şi ai rupt legământul. Însă eu îmi 
voi aminti de legământul meu cu tine, cel din timpul tinereţii tale şi voi stabili cu tine 
un legământ veşnic. Şi tu îţi vei aminti de comportarea ta şi îţi va fi ruşine, când va 
trebui să primeşti, una de aici, alta de dincolo, pe surorile tale, cele mai mari şi cele 
mai mici... Voi stabili legământul meu cu tine şi vei recunoaşte că eu sunt Yahveh, 
aşa încât îţi vei aminti şi te vei ruşina şi nu vei mai îndrăzni să-ţi deschizi gura în faţa 
ruşinării tale, după ce te voi fi purificat de tot ceea ce ai făcut – spune Yahveh” (Ez 
16,59-63). 
 

Aşadar, pe de o parte perspectiva iubirii lui Dumnezeu care se autocomunică, se 
dăruieşte total, oferă harul, cheamă, alege, încheie alianţă şi se pune ca garant al ei, 
face totul pentru om; pe de altă parte perspectiva îndepărtării de Dumnezeu, fuga de 
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Dumnezeu, separarea de el, ruperea, răzvrătirea, neîncrederea, dispreţul de 
Dumnezeu: omul se arată ca rival, cu gravele consecinţe ale nudităţii, sărăciei, 
ruşinii, fricii, singurătăţii, neliniştii, vinovăţiei. Apare pe de o parte drama lui 
Dumnezeu, pentru că păcatul nu-l loveşte pe Dumnezeu ci pe cei pe care Dumnezeu 
îi iubeşte, deci loveşte pe Dumnezeu în planul său (S. Lyonnet); pe de altă parte 
drama omului care refuză alianţa iubirii, se încovoie în sine însuşi şi astfel se 
condamnă pe sine la moarte, în sens escatologic. Cu fiecare păcat, în mod continuu, 
moartea intră în lume, nu numai cu primul păcat. Şi numai Dumnezeu este cel care 
salvează, pentru că este unicul care poate salva. 

5. Păcatul este a voi să fii ca Dumnezeu 

Motivul fundamental care poartă continuu la trădarea alianţei cu Dumnezeu este 
orgoliul plin de prezumţie, care ar vrea să se pună în locul lui Dumnezeu şi prin 
urmare să nu-l mai recunoască pe Dumnezeu ca pe un interlocutor care stă în faţă şi 
pe care se fondează de fapt această relaţie. Vechiul Testament a dat această 
definiţie păcatului, care devine ca un prototip, atunci când vorbește pentru prima dată 
în termeni generali despre păcat (Gen 3). 
 
Dar cu acest capitol nu ieşim din sfera alianţei? Ca atare mai există vreun raport 
intrinsec între acest capitol (Gen 3) şi tot ceea ce am vorbit până acum în termeni de 
alianţă? 
 
Fără îndoială Gen 3 stă la începuturile istoriei umane, care îmbrăţişează toţi oamenii 
anterior oricărei alianţe din istorie. Cu toate acestea relatarea din Gen 3 este 
concepută pe fondalul ideii de alianţă4. Deci ceea ce se pune în Gen 3 şi în capitolele 
vecine pleacă de la ideea alianţei. 
 
Raportul original dintre Dumnezeu şi om este descris de Scriptură ca un raport de 
prietenie, de încredere şi de familiaritate. Dumnezeu a creat lumea şi omul din iubire 
(Înţ 11,24-25), pentru a da curs unei istorii de iubire între el şi creatura umană. 
Această realitate este exprimată mai ales prin faptul că omul este modelat ca 
imagine a lui Dumnezeu, pentru ca să fie capabil să răspundă chemării modelului 
originar. 
 
Dacă omul este creat pentru a intra în relaţie cu Dumnezeu, aceasta presupune deja 
şi libertatea. Iar libertatea este presupusă de porunca pe care Dumnezeu o dă 
omului (Gen 2,16). Pentru Scriptură porunca nu este un instrument de opresiune, ci 
serveşte la a face posibilă libertatea concretă. „Porunca deschide o posibilitate de a 
lua o atitudine în faţa celui care porunceşte. Acesta este de fapt sensul autentic al 
poruncilor în Biblie. O dată cu porunca omul este considerat capabil de ceva; el se 
vede astfel pus într-un spaţiu de libertate, pe care nu o posedă animalul: prin 
poruncă el poate lua poziţie într-un mod sau altul faţă de cel care porunceşte... 
Libertatea acestui comportament izvorăşte numai din poruncă şi nu ar exista fără ea” 

                                            
4 Mai ales A. Schoekel şi N. Lohfink au demonstrat că şi relatarea jahvistă a căderii în păcat este 
structurată după modelul fundamental al formularului Alianţei. Ceea ce de altfel în Scriptură apare ca 
ordine a creaţiei este deja întreţesut de ordinea istorico-salvifică a alianţei. K. Barth a sintetizat această 
corelaţie într-o frază caracteristică: „Alianţa este de altfel scopul creaţiei şi creaţia calea spre alianţă”.  
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(C. Westermann, Creazione, 152). În sensul: eu te recunosc ca o fiinţă liberă: te pun 
în faţa unei alegeri. 
 
Porunca face deci posibilă libertatea – în sensul de liber arbitru – dar în acelaşi timp 
şi delimitează spaţiul. Porunca pune limite şi clarifică raporturile. În ea se manifestă 
cel care este creatorul şi cel care este creatura, cine este dătătorul originar şi cine 
este cel care primeşte. Porunca arată că în relaţia dintre Dumnezeu şi om există o 
denivelare. Este vorba de o relaţie liberă. Ea nu elimină diferenţa fundamentală 
dintre om şi Dumnezeu. Numai Dumnezeu este puterea creatoare care cheamă din 
nimic la viaţă. Tot ceea ce nu este Dumnezeu se datorează numai lui. În această 
datorie-faţă-de-El (se datorează numai Lui, vine de la El) constă fiinţa oricărei 
creaturi; în această datorie-faţă-de-El este cuprinsă şi libertatea omului care ia 
poziţie în faţa lui Dumnezeu. Porunca defineşte deci raportul de libertate dintre 
Dumnezeu şi om încadrat la o diferenţă de nivel între creator şi creatură. Diferenţa 
de nivel este un dat de fapt (aşa este, nu depinde de tine această denivelare), de 
care omul nu dispune.  
 
Pentru Gen 3 păcatul constă în faptul că Adam (omul) şi Eva (mama tuturor celor vii, 
cf. Gen 3,30) se răzvrătesc împotriva unei atari diferenţe de nivel. Omul nu vrea să 
fie „o libertate” care se datorează pe sine însuşi altuia. Nu vrea să fie o libertate, care 
stă în raport cu un altul şi care numai prin intermediul acestui raport este ceea ce 
este. Nu vrea să stea sub porunca ce creează un astfel de raport. De aceea încalcă 
porunca ce-i zicea că nu poate mânca din pomul cunoaşterii binelui şi a răului. 
Această cunoaştere a binelui şi a răului include în Gen infinit mai mult decât un 
proces pur intelectual. Ea constă în „a deveni capabil de a domina toate lucrurile şi 
mistere, căci binele şi răul aici nu sunt înţelese doar în sens moral, ci în sensul de 
tot” (C. Westermann). Deci omul vrea să fie stăpânitor a toate, să fie ca Dumnezeu. 
 
Păcatul înseamnă aşadar: omul vrea să fie prin putere proprie „totul”. Nu vrea să fie 
în relaţie cu Dumnezeu, ci „să fie ca Dumnezeu”. Omul păcătos nu vrea să ştie că se 
datorează pe sine însuşi altuia. Anticipând aici terminologia neotestamentară putem 
spune: omul păcătos nu vrea să fie fiu (cf. Lc 15). Aşa îşi face păcatul intrarea. 
Dumnezeu nu mai poate fi văzut ca Tată sau ca partener, care face posibilă şi 
susţine libertatea umană. Acum este în mod necesar văzut ca rival şi unul care 
ameninţă libertatea. Cu păcatul originar relaţia de iubire dintre Dumnezeu şi om se 
întrerupe. Omul păcătos întoarce spatele lui Dumnezeu. 
 
6. Păcatul este cădere în gol  
  
În Gen 3 mai descoperim o altă trăsătură - o trăsătură complementară – a păcatului. 
Această componentă esenţială a păcatului poate fi ilustrată cu ajutorul şarpelui. În 
istoria religiilor şarpele îmbracă un simbolism pe cât de variat pe atât de 
contradictoriu. Şi Gen 3 îl prezintă într-o lumină destul de ambiguă: pe de o parte îl 
caracterizează simplu ca un animal (Gen 3,1), iar pe de altă parte îi atribuie un 
comportament care depăşeşte cu mult lumea animală. Şarpele vorbeşte cu omul într-
un mod care îl face să apară mult mai isteţ decât alte animale şi chiar decât omul. El 
dă de înţeles că cunoaşte misterul vieţii şi al morţii şi chiar misterul lui Dumnezeu 
(Gen 3,3-5). Şi jahvistul îl înconjoară cu o enigmatică splendoare divină, aşa cum 
făceau multe religii şi culte care înconjurau Israelul. Însă o face pentru a demasca 
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într-o manieră tot atât de radicală această splendoare ca falsă, întrucât şarpele este 
condamnat să se târască pe burtă şi să mănânce ţărână (Gen 3,14). Cu aceasta 
jahvistul vrea să spună: nu vă lăsaţi orbiţi de şarpele care este venerat ca zeu în 
religiile înconjurătoare. Cel care-şi atribuie divinitatea este în realitate doar un animal 
care se târăşte pe pământ; cine îl urmează, cade în gol. 
 
Ceea ce este spus despre şarpe, este valabil şi pentru păcat. 
 
Şarpele se prezintă de fapt ca seducătorul care conduce la păcat. Aşa cum şarpele 
se înconjoară cu aureolă divină, la fel şi omul cu păcatul întinde mâinile spre 
împărăţia divină. 
 
Aşa cum trufia şarpelui sfârşeşte prin a se descoperi o minciună, în spatele căreia nu 
este nimic, la fel şi omul care vrea „să fie ca Dumnezeu” (Gen 3,5) cade în gol. 
Atunci când omul cu păcatul său iese din relaţia cu Dumnezeu, se pierde pe sine 
însuşi; atunci când omul păcătos în libertatea sa nu vrea să ştie că se datorează pe 
sine altuia, îşi trădează libertatea şi demnitatea. 
 
Gen 3 ilustrează aceasta cu simbolul nudităţii. „Atunci li s-au deschis ochii la 
amândoi şi şi-au dat seama că erau goi” (Gen 3,7).  
 
Ar fi total greşit să interpretăm această nuditate în sens sexual. Simbolul vrea să 
indice pierderea demnităţii originare a omului, demnitate bazată pe relaţia sa unică 
cu Dumnezeu. „Ei şi-au dat seama că erau acolo goi! Nuditatea este un semn de 
ruşine şi de dezonoare, de neputinţă şi de mizerie. Omul care se întinde înainte 
lacom spre împărăţia Elohimilor, se simte dintr-o dată aruncat în umanitatea sa nudă, 
care singură nu este în stare de nimic” (H. Renckens). 
 
Imaginea exprimă aici ceea ce înseamnă hata’t: a greşi ţinta. Omul care păcătuieşte 
poate să viseze lucruri minunate, dar în realitate aleargă în gol. Israel va preciza 
acest comportament al păcătosului, atunci când va spune despre toţi zeii că sunt 
nimic: „Toţi zeii popoarelor sunt un nimic” (Ps 96,5). „Iată, toţi aceştia sunt nimic; 
nimic sunt operele lor, vânt şi gol idolii lor” (Is 41,29). La fel şi păcatul este o 
prezumţie, căreia nu-i corespunde nimic în realitate. Păcătuind omul nu-şi orientează 
libertatea spre Dumnezeu, care este plinătatea a toate, dar şi-o proiectează în gol. 
Păcatul este o iluzie goală, este o minciună. 
 
7. Păcatul este libertate trădată, dar nu pierdută  
 
Cu prezumţia sa păcătoasă de a voi să fie ca Dumnezeu omul trădează libertatea sa, 
întrucât o face să iasă din raportul care o fondează. Ar fi totuşi o concluzie greşită să 
faci din trădarea libertăţii o pierdere a libertăţii. Aceasta nu corespunde descrierii din 
Gen 3. Textul ne prezintă omul în neputinţa despuierii şi goliciunii sale. Totuşi omul 
păcătos continuă să stea în raport cu Dumnezeu şi să ia poziţie cu privire la el. 
Aceasta apare din interogatoriul la care îl supune Dumnezeu (Gen 3,8-14). 
Dumnezeu continuă să recunoască în omul păcătos imaginea sa dotată cu libertate, 
altfel nu ar putea să-l cheme să dea cont şi să-i recunoască astfel o responsabilitate. 
Totuşi faptul că omul ştie să se apere arată clar că se bucură încă de un spaţiu de 
libertate. 
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Cu toate acestea acum libertatea sa este redusă în mod dureros între propriile limite. 
Cu păcatul omul voia să elimine diferenţa de nivel dintre creator şi creatură. Sentinţa 
de condamnare înfige acum ca şi un piron această denivelare în realitatea sa. Omul 
păcătos, care a ieşit din relaţia de iubire şi de protecţie cu Dumnezeu, 
experimentează acum finitul creatural cu toate limitele sale ca o ameninţare. Aceasta 
este adevărat în primul loc despre moarte. Pedeapsa adevărată şi proprie Gen 3 o 
descrie însă ca şi alungarea omului din grădina Eden (3,21-24). Cu aceasta este 
doar ratificat ceea ce a năzuit omul prin păcat: raportul originar dintre Dumnezeu şi 
om este întrerupt: „Alungarea din grădină arată deci propriu-zis experienţa de 
îndepărtare de Dumnezeu în realitatea terestră a omului. Ceea ce descrie relatarea 
ca îndepărtare locală arată o îndepărtare de Dumnezeu experimentată în existenţă, 
în durere şi în vină...” (C. Westermann). 
 
Astfel deja Gen 3 rezumă în mod paradigmatic ceea ce va fi păcatul pentru Vechiul 
Testament care urmează, ba chiar pentru toată Scriptura. Păcatul este atitudinea 
omului care nu vrea să se accepte în raportul său cu Dumnezeu, dar vrea să fie ca 
Dumnezeu. Păcatul este omul care trădează libertatea sa, pentru că în timp ce vrea 
să fie ca Dumnezeu cade din ceea ce îl constituia şi se pierde în nimic şi în gol. 
 
8. Păcatul distruge relaţia cu semenul (Gen 4-11) 
 
Dacă acum inserăm sumar Gen 3 în complexul istoriei originilor, putem nota: atunci 
când omul rupe cu păcatul relaţia cu Dumnezeu, pentru că vrea să fie el măsura 
tuturor lucrurilor, sfârşeşte prin a răsturna şi raportul său cu aproapele şi cu lumea 
întreagă. Gen 4-11 descrie cum păcatul pătrunde treptat toate domeniile omului şi 
ale lumii. 
 
Acolo unde omul nu recunoaşte că se datorează pe sine însuşi altuia, dar pretinde să 
fie măsura tuturor, chiar şi raportul său cu fratele devine un raport de concurenţă. 
Aceasta poartă la asasinarea fratelui (Gen 4,1-17). Că omenirea păcătoasă nu va 
ajunge niciodată să trăiască în pace cu sine însăşi într-un raport de acceptare 
mutuală ne dă mărturie teribilul jurământ de răzbunare al lui Lamech (Gen 4,23-24). 
Gen 11,1-9 descrie deci falimentul oamenilor pe plan social în general. Este vorba de 
repetarea textului din Gen 3 într-un context politic. Oamenii pretind din nou să se 
înalţe în mod titanic până la cer şi astfel nu mai ajung să se înţeleagă. Din zborul lor 
păcătos în înălţimi cad încă o dată în gol şi în disperare. Depăşirea nelegiuită a 
limitelor dintre lumea umană şi lumea divină este descrisă încă o dată în Gen 6,1-3, 
şi în acest context păcatul poartă la distrugerea întregii lumi prin potop. 
 
Gen 3 se prezintă astfel ca celula germinală a păcatului. Istoria originilor (Gen 4-11) 
se formează apoi ca şi trupul, un trup în care celula germinală poartă înainte 
acţiunea sa distrugătoare. 
 
În complexitatea sa Gen 1-11 prezintă o omenire care ademenită fără speranţă într-
un păcat care distruge totul, dar care în ciuda tuturor este păstrată în viaţă de 
Dumnezeu (Gen 8,20-9,18) şi vede promiţându-i-se din partea Lui un viitor (Gen 
11,27-32). 
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9. Universalitatea păcatului  
 
Vechiul Testament nu a elaborat o teologie sistematică despre păcat. Este plin însă 
de imagini şi de aluzii care arată cum fiecare om este întotdeauna implicat într-un 
mod sau altul în realitatea păcatului. 
 
Vechiul Testament subliniază insistent universalitatea păcatului chiar de la 
începuturi, întrucât dedică mult spaţiu căderii omului deja în istoria originilor (Gen 1-
11). Istoria originilor are în vedere orizontul universal al lumii şi al omului şi indică 
trăsăturile a tot ceea ce va urma. Aceste caracteristici includ fără îndoială omul care 
greşeşte. Istoria originilor relatează pas cu pas acest comportament greşit al omului 
faţă de Dumnezeu, începând cu Adam şi Eva, primii reprezentanţi ai omenirii, până 
la mândria construirii turnului Babel. Însă numai cu evenimentul istoriei mântuirii 
propriu-zise şi cu încheierea Alianţei, comportamentul greşit al omului devine păcat 
în sensul adevărat al cuvântului: acum păcatul înseamnă ruperea relaţiei cu 
Dumnezeu sigilată de Alianţă, rupere provocată de răzvrătire, infidelitate, apostazie 
şi uitare. Profeţii dau mărturie despre universalitatea acestui păcat în Israel: „Ei sunt 
toţi răzvrătiţi, semănători de calomnie, toţi sunt corupţi” (Ier 6,28). Osea o descrie 
chiar în cuvinte mişcătoare în lumina iubirii lui Dumnezeu. Această universalitate 
păcătoasă este  un adulter, depravarea celei iubite la starea de prostituată. E greu să 
prezinţi în termeni mai drastici un popor adâncit în mocirla păcatului până la gât. 
 
Acelaşi cadru - de universalitate - este şi în literatura sapienţială: „Nu este om drept 
pe pământ care să facă binele şi să nu păcătuiască” (Eccl 7,20). În disputa dintre Iob 
şi prietenii săi este evocat faptul că în faţa lui Dumnezeu fiecare om este un păcătos 
din cap până în picioare (Iob 4,17-21; 15,14-16; 25,4-6). Apare clar exprimată şi în 
Ps 51: „Iată, în vină m-am născut şi în păcat m-a zămislit mama mea” (v. 7). 
Concentrată asupra unui singur om şi în acelaşi timp îl transcende: paralelismul 
dintre mamă şi fiu înseamnă: nu numai de la naştere există o vină, care apoi îşi face 
simţite efecte în fiecare om, dar există dincolo de omul individual o ademenire în 
păcat care este transmisă o dată cu conceperea şi naşterea. O astfel de 
universalitate a păcatului nu este pusă în legătură directă cu doctrina păcatului 
original şi nici corelată cu căderea în păcat din Gen 3, căci însăşi experienţa ne se 
spune acelaşi lucru: omul este cufundat de la naştere într-o stare de păcat, pentru că 
păcatul domină pe toţi oamenii şi este transmis din generaţie în generaţie. 
 
10. Dimensiunea socială şi individuală a păcatului 
 
 Pentru înţelegerea acestui aspect poate să ne vină în ajutor expresia creată de H.W. 

Robinson: personalitate corporativă care poate desemna individul sau grupul, dar 
totdeauna unul cu referinţă la celălalt. Se poate ilustra aceasta cu istoria patriarhilor 
din Geneză. Patriarhii în caracteristicile lor personale şi în experienţele lor personale 
arată acele trăsături care erau considerate proprii Israeliţilor şi prefigurau 
evenimentele grupului care descindea din ei. Relaţiile lui Iacob cu Esau şi cu Laban 
reflectă raporturile dintre Israel cu Edom şi cu Arameii. Alianţa dintre Israel şi Yahveh 
este proiectată înapoi în Alianţa dintre Avram şi Yahveh în care Avram apare 
partenerul ideal al legământului. Cucerirea ţării Canaan împlinită înainte de monarhie 
este schiţată în peregrinările lui Avram, Isac şi Iacob. Şi regele este, în acest sens, o 
personalitate corporativă: el rezumă în sine soarta şi destinul lui Israel. Personalitatea 
corporativă sintetizată astfel în persoana individuală a capului poate fi concepută şi 
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separat de el. Întrucât grupul este o personalitate singură Ez 20 poate trece în revistă 
istoria răzvrătirii lui Israel de la începuturi până în prezent: păcatele părinţilor au fost 
pedepsite în fii (20,5). Amos îi interpelează pe contemporanii săi ca pe familia pe care 
Yahveh a scos-o din Egipt (Am 3,1). Generaţia lui Ieremia este soţia infidelă a lui 
Yahveh (Ier 2,2). Osea vede în contemporanii săi necinstea lui Iacob, strămoşul lor 
de la care îşi au numele (Os 12,2-4), copilul devenit un om nerecunoscător (11,1-7). 
Grupul este responsabil de ceea ce el este din punct de vedere istoric aşa cum un 
individ este responsabil pentru ceea ce este el; nici grupul nici persoana nu pot să 
fugă de trecutul lor decât printr-o distrugere completă a caracterului. La fel viitorul 
mesianic al lui Israel este viitorul lui Israel ca şi grup şi nu ca persoană singulară (cf. 
J.L. McKenzie, „Aspetti del pensiero del VT”, Grande commentario biblico, 
Queriniana, Brescia 1974, p. 1799). 

 
Înainte de exil. Conştiinţa profundă despre universalitatea păcatului a contribuit fără 
îndoială ca în Israelul preexilic mai ales să prevaleze caracterul colectiv al păcatului, 
fără ca prin această să se uite caracterul personal. Aspectul colectiv a găsit cu 
siguranţă un teren favorabil în organizarea tribală a Israelului primitiv. Fiecare se 
vedea şi se concepea numai în funcţie de familia patriarhală. Aceasta constituia 
spaţiul său vital. Prin urmare, fiecare era legat de această familie atât în bine cât şi în 
rău. În mod invers: acţiunea fiecăruia se răsfrângea direct asupra tuturor. Un 
exemplu elocvent al acestei mentalităţi tribale ne este dat de cazul Avram, Abimelech 
şi Sara, relatat de Gen 20. Abimelech, regele din Cedar, decide să o ia de nevastă 
pe Sara, crezând că este sora lui Avram. Dar Dumnezeu îi apare în somn şi-i 
porunceşte să i-o dea înapoi imediat lui Avram: „Dacă tu nu i-o dai înapoi, să ştii că 
vei fi demn de moarte cu toţi ai tăi” (Gen 20,7). Avram mijloceşte pentru el şi îl 
vindecă împreună cu soţia şi slujitoarea, „aşa încât puteau să mai nască. Pentru că 
Domnul făcuse sterile pe toate femeile din casa lui Abimelech din cauza Sarei, 
femeia lui Avram” (Gen 20,17-18). În bine ca şi în rău fiecare şi comunitatea sunt 
legaţi în mod strâns. 
 
Caracterul colectiv al păcatului se arată şi în faptul că este transmis de la părinţi la fii. 
Părinţii nu se limitează să dea un exemplu rău fiilor, dar vina unui străbun are 
repercusiune asupra descendenţilor. Vechiul Testament cunoaşte multe exemple de 
astfel de legătură păcătoasă. Ieremia o sintetizează când se roagă: „Recunoaştem, 
Doamne, nelegiuirea noastră, nelegiuirea părinţilor noştri; am păcătuit împotriva ta” 
(Ier 14,20). 
 
În plus, Vechiul Testament pune în lumină caracterul colectiv al păcatului atunci când 
declară un oraş întreg păcătos în totalitate. Cetatea devine ca să spunem aşa, 
metafora păcătoşeniei colective în diferitele sale aspecte. Sodoma şi Gomora 
reprezintă o perversiune sexuală colectivă (Gen 19). Babelul din Gen 11 devine 
expresia unei iluzii colective, care induce oamenii din toate timpurile să se înalţe 
până la culmile divinului în virtutea muncii lor. 
 
În Isaia şi mai ales în Ieremia, Babilonul devine expresia acelui păcat colectiv care 
ameninţă cu anihilarea pe poporul ales de Dumnezeu. De aceea Babilonul va sfârşi 
ca Sodoma şi Gomora (cf. Is 13,19; cf. tipologia analogă neotestamentară a cetăţii 
Babilonului în Apocalips 14-19). Chiar şi Ierusalimul poate fi definit o Sodomă (Is 
1,7.10) pentru a arăta că tot poporul a căzut sub păcat cu excepţia unui mic rest, aşa 
încât fiica Sionului este asemenea unei colibe dintr-o vie (Is 1,8). 
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Perioada exilului. În perioada exilului, distrugerea Ierusalimului şi prăbuşirea vechii 
ordini a zguduit profund şi ideile religioase tradiţionale ale israeliţilor. În contextul 
nostru aceasta înseamnă: aspectul colectiv al păcatului nu dispare, dar trece pe 
planul doi. Şi cum trec pe prim plan destinele evreilor exilaţi, astfel sunt foarte mult 
accentuate responsabilitatea şi caracterul individual al păcatului. Acelaşi Ieremia, 
căruia îi este foarte familiară viziunea colectivă a păcatului, intonează noua 
accentuare: „În acele zile nu se va mai spune: părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li 
s-au strepezit dinţii! Dar fiecare va muri pentru propria sa nelegiuire; fiecărei 
persoane care mănâncă aguridă i se vor strepezi dinţii” (Ier 31,29-30). Marele herald 
al acestei etici cu accente individuale va fi Ezechiel. 
 
Faptul că în Vechiul Testament au existat perioade care au accentuat mai mult 
aspectul colectiv al păcatului şi perioade care s-au oprit asupra aspectului individual 
nu trebuie să ne ducă în mod greşit să le contrapunem unele altora. Ambele sunt 
prezente de-a lungul întregii Scripturi.  
 
 
2. PĂCATUL ÎN NOUL TESTAMENT  
 
 
Nici Noul Testament nu-şi propune să formuleze o teorie sistematică despre păcat, 
însă pune într-o lumină nouă păcatul. El presupune doar puterea păcatului şi multele 
forme ale păcatului.  
 
Sinopticii nu-şi propun o doctrină explicită despre păcat, în special despre natura sa, 
ci proclamă iertarea păcatelor ca element esenţial al misiunii lui Isus Cristos. Scopul 
misiunii lui Cristos este acela de a elibera pe oameni de păcat, de Împărăţia Satanei 
şi de întuneric şi a-i chema la Împărăţia lui Dumnezeu. El cunoaşte că toţi sunt 
păcătoşi (Lc 11,4-13; 13,3 ş.u.); arată o predilecţie autentică faţă de cei păcătoşi (Mc 
2,17; Lc 15) şi cheamă la convertire (Mc 1,15; Fap 2,38; 3,19); are puterea de a ierta 
păcatele şi efectiv le iartă (cf. Mc 19,1-10; In 8,10-11; Mc 7,36-50); şi mai presus de 
toate îşi dă viaţa pentru mântuirea tuturor (Mc 10,45; 14,24).  
 
Învăţătura lui Isus reia şi aprofundează concepţia religioasă proprie VT cu privire la 
păcat. Atât Isus cât şi comunitatea primară se leagă de înţelegerea păcatului 
transmisă de scrierile veterotestamentare. „Necredinţa” care va duce la refuzarea lui 
Mesia este criticată de Isus însuşi (Mt 23) şi de Ştefan (Fap 7) ca o continuare a 
păcatelor părinţilor. În scrisoarea către Romani, Paul începe învăţătura sa despre 
mântuire descriind păcătoşenia păgânilor şi a iudeilor şi ajunge la concluzia că toţi 
sunt sub mânia lui Dumnezeu: „Nu este nimeni care să fie drept, nici chiar unul 
singur” (Rom 3,10). Această preînţelegere a universalităţii păcatului moştenită de la 
Vechiul Testament poartă şi Noul Testament la folosirea multor termeni, imagini şi 
concepte atunci când se vorbeşte despre păcat şi păcate. 
 
1. Termenii şi liniile principale în Noul Testament 
 
Termenii cei mai frecvenţi şi conceptele de care se foloseşte Noul Testament pentru 
a desemna păcatul sunt multipli: hamartía, anomía, adikía, precum şi cei folosiţi de 
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Paul mai ales: parábasis („încălcare”), paraptāma („ pas greşit”, „cădere”) şi parakoé 
(„neascultare”). Aici nu putem explica tot acest vocabular tehnic, dar ne vom mărgini 
să ilustrăm unul sau altul dintre conceptele fundamentale, indicând astfel şi linia 
principală. 
 
a. În Sinoptici 
 
a) Rădăcina cea mai folosită este fără îndoială hamartía cu diferitele sale derivate. 
Asemenea termenului veterotestamentar hata`at, indică la origini greşirea ţintei, în 
perspectiva Alianţei această ţintă nefiind alta decât Dumnezeul Alianţei. Isus poartă 
Noua Alianţă proclamând evenimentul Împărăţiei şi a suveranităţii lui Dumnezeu (Mc 
1,15). Acest eveniment se verifică în cuvântul şi în opera lui Isus; venirea sa 
înseamnă venirea suveranităţii lui Dumnezeu. El este misterul suveranităţii lui 
Dumnezeu în persoană. Irumperea suveranităţii divine este marcată de oferta iertării 
păcatelor oamenilor, ofertă care e însoţită de chemarea la convertire şi la pocăinţă. 
 
Termenul este folosit în general la plural (hamartía) totdeauna în Apocalips şi de 
preferinţă în formule fixe ca: „mărturisirea păcatelor (Mc 1,5; Mt 3,6; 1In 1,9; Iac 
5,16), „iertarea păcatelor” (Mc 1,4; Lc 3,3; Mt 12,31; In 20,23; Fap 2,38; Col 1,14; Iac 
5,15; 1In 1,9; 2,12), Cristos salvează poporul său de păcate (Mt 1,21) sau „a murit 
pentru păcatele noastre” (1Cor 15,3; Gal 1,4; 1Pt 3,18; 1In 2,2; 3,5; 4,10; Apoc 1,5) 
şi în citate luate din Vechiul Testament (Rom 4,7 ş.u.; 11,27; 1Pt 2,22-24). Acest 
plural indică diferite acţiuni păcătoase. Pentru a reda un astfel de concept – acţiuni 
păcătoase – Noul Testament foloseşte alte cuvinte ca: „pas greşit” (paráptoma), 
întâlnit mai ales la plural (Mc 11,24 ş.u.; Mt 6,14 ş.u.; 2Cor 5,19; Gal 6,1; Rm 4,25; 
Col 2,13; Ef 1,7; 2,1) sau „încălcări” (parábasis), întâlnit doar în sf. Paul şi în 
scrisoarea către Evrei: indică păcatul ca încălcare a legii (Gal 3,19; Rm 2,23; 4,15; 
5,14; 1Tim 2,14; Evr 2,2; 9,15). 
 
Când se foloseşte singularul – hamártema – se referă la un păcat deosebit, „păcatul 
veşnic” comis împotriva Duhului Sfânt (Mc 3,29).  
 
b) Matei şi Luca folosesc deseori termenul adikía. Utilizat de nenumărate ori ca 
substantiv, înseamnă:  
 
→ cel care trăieşte conştient şi nepăsător în contrast cu legea (Mt 5,45), adversarul 
celui pios atât de frecvent menţionat în Vechiul Testament;  
 
→  cel care exercită o profesiune cu faimă rea din cauza pericolelor sale morale sau 
a necinstei sale (Mt 9,10);  
 
→ oricine nu este fariseu, care nu trăieşte după principiile farisaice, omul care 
provine din am ha-arez` la care aparţine şi Isus.  
 
Mai ales primul şi al treilea sens arată ulterior linia fundamentală a înţelegerii 
neotestamentare a păcatului. Isus a fost fără îndoială un prieten al vameşilor şi al 
păcătoşilor. El s-a îndreptat în primul rând spre cei care în ochii celor drepţi – fariseii 
şi cărturarii – se îngrijeau puţin de mântuirea lui Israel şi nu căutau serios să asculte 
de Torah. Isus nu spune că aceştia nu au păcate. Ei însă, cunoscând propriile 
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slăbiciuni, sunt deschişi mesajului său şi chemării sale şi devin astfel părtaşi de 
iertarea păcatelor, legată de evenimentul suveranităţii lui Dumnezeu. Adevăraţii 
păcătoşi apăreau astfel în mod paradoxal cei care se considerau drepţi. Această 
răsturnare a categoriilor curente provoacă nu rareori în Noul Testament murmur şi 
cârteală din partea fariseilor, lucru care îi îngăduie lui Isus să expună, în disputa care 
urmează, viziunea sa despre păcat (cf. de exemplu Lc 15,2 ş.u.; 7,36 ş.u.; 18,9 ş.u.). 
Astfel apare clar că Isus nu situează păcatul în observarea exterioară a prescrierilor 
religioase şi culturale, ci în inima omului, adică în adâncul şi în ascunzişul intimului 
persoanei (cf. Mc 7,14.19-22; Mt 12,35b; 15,18; 23,28). 
 
c) Un alt termen principal anomía este utilizat doar de Matei dintre Sinoptici. El 
cuprinde rădăcina nómos (lege). De aceea este tradus de obicei cu „violarea legii”, 
„renegarea legii”, „ilegalitate”, „încălcarea legii” şi expresii similare. Prin urmare 
înseamnă falimentul unei legi divine. Chiar şi aici pe primul plan nu stă un aspect 
legalistic, ci unul istorico-salvific. Prin lege nu se înţelege în primul rând norma 
exterioară, ci revelaţia voinţei lui Dumnezeu în Fiul său Isus5. De aceea anomía este 
voinţa de a nu da atenţie chemării de har adresată în Isus, este o împietrire interioară 
care caracterizează omenirea la sfârşitul timpurilor. Totdeauna în cele patru pasaje, 
Matei foloseşte termenul într-un context escatologic. În ziua judecăţii, Cristos va 
spune: „Nu v-am cunoscut niciodată, îndepărtaţi-vă de mine, răilor” (Mt 7,23); astfel 
în acea zi „Fiul omului va trimite pe îngerii săi şi ei vor aduna pe toţi adepţii 
scandalurilor şi pe făcătorii de nelegiuire” (Mt 13,41). Atunci când Isus spune 
fariseilor, în acea acuză renumită: „La fel şi voi: pe dinafară păreţi drepţi lumii, dar pe 
dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi de nedreptate” (Mt 23,28), termenul este pus 
într-o perspectivă escatologică cum apare în context: „Voi şerpilor, soi de vipere, cum 
puteţi fugi de condamnarea gheenei?” (Mt 23,33). În cele din urmă sfârşitul timpurilor 
este descris clar în cuvintele lui Isus: „şi, înmulţindu-se nedreptatea, se va răci 
dragostea multora” (Mt 24,12). 
 
În linii generale putem spune că în Sinoptici, afirmaţiile despre păcat sunt destul de 
puţin sistematizate. Aceasta nu doar pentru că ei folosesc un anumit număr de 
termeni disparaţi, dar şi pentru că atunci când acesşti termenii sunt folosiţăi ca 
substantive, sunt cel mai adesea la plural. Aceasta arată că Sinopticii gândesc în 
primul rând la acţiunile păcătoase, care pot fi împlinite în mod concret în diferite 
moduri. 
 

                                            
5 Trebuie amintit că sensul unui termen nu este determinat numai de etimologia sa, ci ţi de folosirea sa. În 
greaca clasică anomia are sensul etimologic de „încălcare a legii”, de aceea înseamnă „dezordine”, 
„anarhie”, dar este de notat că legătura cu „legea” dispare în testul biblic. Mulţi termeni ebraici care indică 
păcatul sunt traduşi de LXX cu hamartia şi anomia şi trebuie să notăm că acesta din urmă practic devine 
sinonim cu primul. De aceea înseamnă „păcat” fără vreo referinţă la lege. Şi în Noul Testament găsim 
acest sens general mai ales în citatele din Vechiul Testament în care termenul este folosit mai ales la 
plural (Rom 4,7; Ps 32,1; Ev 1,9; Ps 45,8; Ev 10,17; Ier 31,14). În plus dobândeşte o anumită semnificaţie 
escatologică. Se întâlneşte astfel într-o scriere apocrifă, Testamentul celor doisprezece Patriarhi şi mai 
ales în documentele de la Qumran. Anomía este nedreptatea sau răutatea în care s-au împietrit fiii lui 
Belial, cei care merg pe urmele Satanei la sfârşitul timpurilor şi de care fiii dreptăţii trebuie să se menţină 
liberi. Această „nelegiuire” sau „răutate” nu este niciodată pusă în contrast cu legea cât mai ales cu voinţa 
salvifică a lui Dumnezeu indicată ca adevăr (cf. SCHOONENBERG P., La potenza del peccato, 
Queriniana, Brescia 19713, 33). 
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b. În sfântul Paul 
 
a) Tendinţa fundamentală a lui Paul în doctrina sa despre păcat. Afirmaţiile 
apostolului Paul despre păcat se inserează într-un cadru mai amplu. El vesteşte pe 
Cristos ca Răscumpărătorul care-l eliberează pe om de păcat şi vede opera 
răscumpărării într-o perspectivă istorico-salvifică foarte vastă. Pentru a sublinia 
necesitatea răscumpărării aduse de Cristos şi eliberarea creştinului de păcat, descrie 
cu trăsături puternice situaţia omenirii păcătoase înainte şi în afara lui Cristos. 
„Scriptura a închis toate sub păcat” (Gal 3,22) afirmă el pentru a arăta starea omenirii 
nerăscumpărate. Paul vede timpul petrecut înainte de Cristos nu atât ca o perioadă 
de pregătire la venirea Răscumpărătorului, cât mai ales ca o opoziţie stridentă la 
dreptatea lui Dumnezeu revelată în Cristos: „Dar unde a abundat ofensa, a 
supraabundat harul” (Rom 5,20). La această viziune a contribuit în bună parte 
probabil şi trăirea sa personală şi experienţa avută de Paul însuşi. Din înverşunat 
persecutor al lui Cristos şi al ucenicilor săi, a devenit ca dintr-o dată apostol. La 
porţile Damascului, Cristos însuşi i-a arătat greşeala şi păcatul vieţii duse de el până 
atunci, eliberându-l de culpă: „Cristos Isus a venit în această lume să salveze pe cei 
păcătoşi, dintre care primul sunt eu” (1Tim 1,15). Oricum ar fi, pentru Paul apare clar 
numai în lumina Revelaţiei ce este păcatul şi în ce constă el cu adevărat. 
 
În scrierile sale apare o tendinţă clară de sistematizare. Aceasta rezultă din faptul că 
apostolul neamurilor, cu puţine excepţii, foloseşte hamartía la singular. Pe măsură ce 
tradiţia Noului Testament înaintează, dobândeşte o semnificaţie tot mai specială: 
astfel atenţia lui Paul este atrasă nu de păcate, ci de păcat, văzut ca ceva care 
aparţine tot mai mult intimului omului. Cu aceasta el spune că pentru dânsul nu 
există păcate cât mai ales „păcatul” ca un principiu care manifestă o orientare 
generală greşită şi coruptă a întregii persoane.  
 
b) Păcatul ca o putere personificată. Reflectând asupra mântuirii în Isus Cristos, Paul 
vede păcatul ca o stare a omului şi a lumii; ba chiar ca „puterea” celui rău, puterea 
morţii care şi-a făcut intrarea în lume ca urmare a neascultării lui primului Adam. 
Păcatul a apărut pe scena lumii ca o putere funestă care a reuşit să se stabilească în 
această lume. Păcatul personificat (hamartía, aproape totdeauna cu articol, mai ales 
în Scrisoarea către Romani) este ca un tiran care îl subjugă pe om (Rom 6,12.14), îl 
predomină (Rom 6,16-20), îl înşeală, îl seduce şi îl ucide (Rom 7,11), locuieşte într-
însul (Rom 7,17.20) şi lucrează în el, de exemplu trezind în el dorinţe perverse (Rom 
7,8). Oamenii sunt „sclavii păcatului” (Rom 6,6.17.20), „vânduţi păcatului” (Rom 7,14) 
sau „răscumpăraţi de păcat” (Rom 6,22). Păcatul îşi plăteşte salariul (Rom 6,23) şi 
are legea sa, „legea păcatului care stăpâneşte buzele mele” (Rom 7,23; 8,2). „El vine 
în om” (Rom 7,7-20). Acesta este motivul pentru care natura noastră concretă este 
„trupul păcatului” (Rom 8,3) şi e motivul pentru care trupul omului nerăscumpărat 
este „un trup al păcatului” (Rom 6,6), aşa cum trupul celui care a fost mântuit este 
„un membru al lui Cristos” (1Cor 6,15). „În om păcatul moare şi retrăieşte” (Rom 7,8 
ş.u.). Aşadar, este mai mult decât suma „încălcărilor”, „greşelilor” sau „lipsurilor” 
noastre. 
 
Conform sfântului Paul, păcatul este o realitate vastă şi ramificată, care informează 
fiinţa şi acţiunea omului, adormită în el pentru a se aprinde apoi la timpul oportun. 
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Asediază comunitatea oamenilor în totalitatea sa ca şi pe fiecare în parte. Este tipic 
omului, dar poartă în sine în acelaşi timp şi trăsături demoniace.  
 
Păcatul este în luptă împreună cu alte puteri, care şi ele sunt personificate de către 
Paul: „carnea”, legea şi moartea. Carnea  este omul care provine din păcat şi 
dominat de el, care se face cunoscut ca atare prin mereu noi păcate. Legea a dus 
păcatul la trufie deplină, căci omul păcătos ajunge să se ridice împotriva prescrierilor 
poruncilor lui Dumnezeu, devenind astfel unul care le încalcă în mod deschis. Astfel 
păcatul ucide omul, purtându-se crunt cu el până la „a domni în moarte” (Rom  5,21). 
 
c) Păcatul ca îndepărtare şi împotrivire lui Dumnezeu.  Omul slujeşte lui Dumnezeu 
sau păcatului. De aceea cei botezaţi, care trăiesc conform botezului lor, sunt liberi de 
păcat şi slujitori ai lui Dumnezeu (Rom 6,22). Cu păcatul, în schimb, omul se aşează 
în mod conştient în opoziţie cu Dumnezeu devenind duşmanul său (cf. Rom 8,7). Ca 
atare, cel care trăieşte pentru păcat este mort pentru Dumnezeu, exact aşa cum cel 
care trăieşte pentru Dumnezeu este mort păcatului (Rom 6,11). 
 
Păcatul fundamental stă în îndepărtarea de Dumnezeu, din care nasc ca dintr-o 
rădăcină aberaţiile morale verificate în diverse domenii, aşa cum vede Paul când îi 
priveşte pe păgâni. Întrucât ei „nu se preocupă să aprofundeze cunoaşterea lui 
Dumnezeu, El i-a abandonat gândurilor lor perverse, încât să facă lucruri necuvenite, 
plini de tot felul de nedreptate, răutate, lăcomie şi stricăciune...” (Rom 1,28-29). 
Aceste aberaţii poartă în sine caracterul de împotrivire lui Dumnezeu. În toate 
păcatele omul schimbă gloria Dumnezeului netrecător cu imaginile şterse ale 
creaturilor sale (Rom 1,23). Prin aceasta creştinul care păcătuieşte lăsându-se în 
voia necurăţiei şi lăcomiei,... cade din nou în practica idolatriei (1Cor 6,9 ş.u.; Ef 5,5). 
 
Expresia „din nelegiuire în nelegiuire” (Rom 6,19) nu este atât de clară la prima 
vedere, dar în alte pasaje în care apostolul foloseşte termenul anomía, regăsim din 
nou acelaşi sens de împotrivire aşa cum e prezentă şi în documentele de la Qumran, 
transportată în ambient creştin: „Nu vă reîntoarceţi sub jugul viciilor cu necredincioşii. 
Ce relaţie poate fi între dreptate şi nelegiuire? sau ce unire poate fi între lumină şi 
întuneric? şi ce acord între Cristos şi Belial? sau ce are împreună credinciosul cu 
necredinciosul? ce raport este între Templul lui Dumnezeu şi idolii?” (2Cor 6,14 ş.u.) 
Perspectiva escatologică apare atunci când Paul vorbeşte despre „aşteptarea 
fericitei speranţe şi a manifestării glorioase a marelui Dumnezeu şi Mântuitor al 
nostru Isus Cristos, care s-a jertfit pe sine pentru noi, pentru a ne răscumpăra de 
orice nelegiuire şi a-şi pregăti un popor ales, zelos în fapte bune” (Tit 2,13-14). 
Anomía este prezentată în mod foarte clar, ca ne-penitenţă la sfârşitul lumii, legată 
de Anticrist „nedreptul” („ho ànomos”), care se prezintă ca împlinire a „misterului 
nelegiuirii” deja în acţiune (2Tes 2,7). 
 
d) Universalitatea păcatului. Păcatul domină întreaga lume pre-creştină şi extra-
creştină. Acolo unde nu străluceşte şi unde nu este primită în mod conştiincios 
lumina lui Cristos, se măreşte într-un mod de neoprit întunericul păcatului. „Am arătat 
deja că toţi, Iudei şi Greci, sunt sub stăpânirea păcatului, după cum a fost scris: «Nu 
este nimeni care să fie drept, nici chiar unul singur»” (Rom 3,9-10). „Căci toţi au 
păcatul, aşa încât toţi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” (Rom 3,23). „Dar Scriptura 
a proclamat clar că toţi suntem sub păcat, pentru ca promisiunea să fie dată celor 
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credincioşi prin credinţa în Isus Cristos” (Gal 3,22).  „Scriptura” arată aici intervenţia 
lui Dumnezeu care este revelată de Scriptură (cf. Rom 11,32).  
 
Nimeni nu poate să se scuze din cauza acestei universalităţi a păcatului spunând el 
nu reuşeşte să reziste sub presiunea păcatului prezent peste tot. Paul presupune că 
oamenii „înăbuşă adevărul prin nelegiuire” (Rom 1,18). În acelaşi fel nu poate fi 
scuzat nici iudeul păcătos: „tu nu te poţi scuza, pentru că judecându-i pe alţii, te 
condamni pe tine însuţi: căci... tu comiţi acelaşi acţiuni” (Rom 2,1). 
 
Universalitatea generalizată a păcatului se manifestă în universalitatea morţii, căci 
sclavia păcatului conduce la moarte (Rom 6,16). Termenul „moarte” nu arată aici în 
primul loc şi în mod exclusiv moartea corporală, cât mai ales moartea veşnică a 
îndepărtării de Dumnezeu: „Pentru că plata păcatului este moartea; darul gratuit al lui 
Dumnezeu este în schimb viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru” (Rom 6,23). 
 
e) Cristos a distrus stăpânirea păcatului. Păcatul şi puterile obscure legate de el 
(Satana, demonii, moartea, legea şi existenţa carnală a omului) sunt distruse de viaţa 
şi moartea lui Cristos, mai ales în punctele sale culminante: moartea pe cruce, 
învierea, înălţarea la cer şi marea revenire proiectată în viitor. Paul vorbeşte rar 
despre „iertarea” păcatelor, când este vorba de opera răscumpărării (Ef 1,7; Col 
1,14). Căci, întrucât păcatul pătrunde cele mai adânci structuri ale lumii, pentru a-l 
anihila nu ajunge un act juridic de amnistie, este necesară o transformare ontologică 
a lumii. Această transformare are loc într-adevăr atunci când Cristos vine în figura 
cărnii păcătoase, supunându-se pe cruce sentinţei care trebuia să fie pronunţată 
asupra ei (Rom 8,3). Astfel păcatul, moartea şi existenţa umană căzută în voia lor au 
luat sfârşit. Din acel moment a început viaţa nouă pentru Dumnezeu, aşa cum se 
manifestă în învierea lui Cristos (Rom 6,9). În această perspectivă a gândirii sale, 
Paul numeşte Răscumpărarea mai mult cu numele de „eliberare” decât de „iertarea 
păcatelor” (Rom 6,18.22; 7,6.24; 8,2.21). 
 
f) Victoria lui Cristos asupra păcatului este comunicată fiecăruia în botez. Cu botezul 
omul este introdus în victoria repurtată de Cristos asupra păcatului şi asupra altor 
puteri ostile. Sub semnul salvific al botezului, el moare cu Cristos pentru păcat şi 
învie la o viaţă nouă: „Ştim bine că omul nostru vechi a fost răstignit cu el pentru ca 
trupul păcatului [adică întreaga existenţă umană până în dimensiunile sale fizice, 
întrucât este intoxicată de păcat] să fie distrus şi noi să nu mai fim sclavii păcatului; 
pentru că cel care a murit, este liber de păcat” (Rom 6,6). Cu aceasta ni se spune 
implicit că păcatul, ca putere cosmică, până la marea revenire escatologică a lui 
Cristos nu este complet scos din joc.  
 
g) Păcatul este o ameninţare continuă. Păcatul rămâne ca moment posibil în 
antropologia creştină a sfântului Paul. Creştinul este creatură nouă, dar în el continuă 
să dăinuiască omul cel vechi. Atâta timp cât trăieşte în lume este continuu ameninţat 
de păcat; trăieşte într-un timp „intermediar” în care este posibil păcatul; trăieşte într-
un timp în care lucrează forţa mântuirii şi forţa păcatului. Cel îndreptăţit este mereu 
un păcătos în potenţă. De aceea apostolul nu mai conteneşte să adreseze celor 
botezaţi îndemnurile sale la lupta pentru bine: „Să nu domnească deci păcatul în 
trupul vostru muritor... Nu abandonaţi mădularele voastre păcatului, ca să nu devină 
instrument de nedreptate” (Rom 6,12). Creştinul trebuie să reziste neobosit la 
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insinuările celui rău (Ef 6,11) şi să stea mereu de veghe (1Tes 5,4-11). Mai ales că 
Paul constată cu durere că păcatul a pătruns efectiv în comunităţile sale (de exemplu 
în cea de la Corint). Astfel mereu în scrisorile sale „indicativul” se transformă în 
„imperativ”. 
 
c. În sfântul Ioan 
 
Învăţătura despre păcat este ulterior perfecţionată în evanghelia şi în scrisorile sf. 
Ioan. El vorbeşte mai degrabă despre păcat decât despre păcate. Deja faptul că în 
scrierile sale hamartía este folosit la singular (din 31 de ori hamartia, de 25 de ori la 
singular) lasă de înţeles că păcatul nu este conceput ca o simplă şi singură lipsă - 
adică un act singular - ci mai ales ca o orientare generală, o situaţie.  
 
a) Păcatul ca „anomia”. Spre deosebire de Paul, Ioan vede în păcat o stare prezentă 
în intimul omului. Natura unei astfel de stări este revelată mai bine în prima scrisoare 
a sf. Ioan, unde „păcatul” se identifică cu he anomía: „Cine comite păcatul, comite 
chiar anomía şi păcatul este chiar anomía” (1In 3,4b). E singurul pasaj în Ioan unde 
păcatul se identifică cu anomía. Aici, ca şi în textele pe care le-am citat mai sus, 
termenul nu este cu referinţă la lege; aici pe primul loc nu stă aspectul legalistic, ci 
cel istorico-salvific. De aceea traducerea etimologică de „ilegalitate” este lipsită de 
fundament. Unii comentatori presupun că Ioan ar dori să amintească cititorilor săi că 
încălcarea legii este un păcat chiar şi pentru creştini, o idee pe care o întâlnim şi în 
evanghelii (cf. Mt 5,17-19; Lc 16,17), dar pentru o astfel de explicaţie nu avem nici un 
fundament aici. Pentru a susţine această semnificaţie ar trebui poate spus 
„ilegalitatea este păcat”, folosind o ordine a cuvintelor care ar fi contrară celei folosite 
de Ioan („păcatul este chiar anomía”). Din aceste consideraţii se deduce că anomía 
ar trebui mai degrabă tradus cu „nelegiuire” sau „răutate”, cu tot sensul pe care acest 
concept îl are în textele deja amintite. Atunci cuvintele lui Ioan dobândesc o 
semnificaţie care concordă perfect cu tot contextul. Aşa cum speranţa în Cristos se 
manifestă în puritatea sa (1In 3,3), aşa cum a rămâne în Cristos se exprimă prin a nu 
păcătui (3,6), aşa cum a fi drepţi se exprimă în practica dreptăţii (3,7), aşa cum a fi 
născuţi din Dumnezeu comportă să nu păcătuim sau chiar nici nu se poate păcătui 
(2,6), la fel, pe de altă parte, cel care comite păcatul este de la diavol, pentru că 
diavolul a păcătuit de la început. Motivul pentru care vine Fiul lui Dumnezeu este ca 
să distrugă operele diavolului (1In 3,8). La fel spune Ioan şi în textul pe care l-am 
considerat (3,4): „Aşa cum acţiunile noastre bune sunt expresia fiinţei născute din 
Dumnezeu, ale dreptăţii noastre cauzate de el, la fel orice păcat este manifestarea 
nelegiuirii sau a răutăţii care provine de la Satana de la început şi care va continua 
până la sfârşit”6. 
 
Deci păcatul este o „nelegiuire”, o „răutate” care se manifestă prin respingerea 
voinţei lui Dumnezeu de mântuire a omului revelată în Cristos. Asemenea lui Paul şi 
Ioan vorbeşte despre păcat pornind de la considerarea vieţii creştinului în lupta 
împotriva ereticilor. În scrierile sf. Ioan „Sitz im Leben”-ul este acea erezie, care nu 
vrea recunoaşterea lui Isus Cristos venit în trup. Ereticii îşi arogau o cunoaştere 
directă a lui Dumnezeu şi o apropiere de el, considerându-se perfecţi: „Eu îl cunosc” 

                                            
6 Cf. SCHOONENBERG P., La potenza del peccato, 333-34. 
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(1In 2,4), „Eu îl iubesc pe Dumnezeu” (1In 4,20). Păcatul grav pe care îl comit ereticii 
constă în renegarea adevăratei întrupări a Fiului lui Dumnezeu (cf. docetismul) şi 
poziţia sa centrală în opera salvifică: „Cine este mincinos, dacă nu cel care spune că 
Isus nu este Cristos? Acesta este Anticristul care neagă pe Tatăl şi pe Fiul. Cine îl 
neagă pe Fiul nu-l are nici pe Tatăl; cine, în schimb, îl mărturisește pe Fiul îl are şi pe 
Tatăl” (1In 2,22; cf. 4,2.14; 5,1.5.10). 
 
Şi în evanghelie negarea lui Cristos apare ca „păcatul” prin excelenţă. Păcatul, de 
care Duhul Sfânt va convinge lumea, este acesta: „că ei nu cred în mine” (In 16,9). 
Cristos continuă să le spună în faţă iudeilor acest păcat (In 3,19; 8,24; 15,22.24), şi 
despre acelaşi păcat vorbeşte deja în prolog (In 1,5.10). 
 
„Păcatul” fundamental constă deci în refuzul de a recunoaşte şi a mărturisi adevărata 
natură a lui Isus Cristos. Este „răutatea de a nu crede în Cristos sau de a respinge 
lumina (acesta este păcatul esenţial al necreştinilor). „Căci atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său unul născut, ca oricine crede în el să nu 
moară, ci să aibă viaţa de veci” (In 3,16 cf. 1In 4,9). 
 
b) Păcatul ca neiubire în contextul raportului lumină-întuneric. Esenţa lui Dumnezeu 
cuprinde şi iubirea sa, vizibilă în Isus (1In 4,7). În mod coerent cu aceasta, prima 
scrisoare aşează lângă păcatul negării întrupării lui Cristos acela al urii împotriva 
fratelui (2,9-11). Această ură nu este altceva decât o anticipare a asasinării, care 
duce cu sine la pierderea vieţii veşnice (3,14). Falsa mistică a ereticilor gnostici se 
demască singură prin lipsa absolută a iubirii: „Cine spune că este în lumină şi urăşte 
pe propriul frate, este încă în întuneric” (1In 2,9; cf. 3,10; 4,7.12.20). Iar întunericul în 
terminologia lui Ioan este în contrast cu Dumnezeu, care este lumină. Reprezentantul 
întunericului este diavolul, căruia In 16,11 îi dă titlul de principele acestei lumi. Lumea 
întreagă zace sub puterea celui rău, este întuneric şi supusă verdictului păcatului. 
Astfel conceptul de „lume” dobândeşte un sens negativ sub profil etic şi religios. Cine 
iubeşte lumea se află în contrast cu iubirea lui Dumnezeu (1In 2,15). În acest sens 
scrierile ioanice prezintă un cerc închis: pe de o parte păcătosul este responsabil de 
păcatul său, poartă vina drumului său în întuneric şi în calitatea sa de fiu al diavolului 
nu poate face altceva decât să greşească. Păcatul este deci în acelaşi timp cauză şi 
efect, element constitutiv şi fenomen care îi urmează. Numai o cale poartă afară din 
acest cerc vicios: credinţa în Isus. Evanghelia lui Ioan o ilustrează amplu şi cu 
elocvenţă în relatarea despre vindecarea orbului din naştere (In 9). Numai Isus şi 
credinţa în el pot pune lumină în întunericul din inimă, pentru că Isus este lumina 
lumii. În schimb cine consideră că poate vedea fără Isus sau ignorându-l, rămâne în 
păcat (In 9,41). Refuzul conştient de al vedea pe Isus şi de a-l primi cu credinţă 
poate duce la moarte (cf. 1 In 5,16). Acest păcat nu se poate ierta pentru că cine 
neagă că în Isus a apărut Dumnezeu însuşi, deşi ştie că este aşa, acesta contestă 
că Dumnezeu este iubire.  
 
2. Aspecte ale păcatului în Noul Testament 
 
O cunoaştere minimă a terminologiei biblice cu privire la păcat şi a sensului său este 
indispensabilă pentru a putea înţelege concepţia neotestamentară despre păcat. Dar 
dacă ne-am limita la a reflecta asupra termenilor şi conceptelor şi la a-i confrunta 
între ei, am reduce prea mult câmpul cercetării. Biblia nu este un manual de termeni 
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tehnici. Ea prezintă mesajul său cu multe imagini şi parabole, schiţează figura lui Isus 
făcându-l să vorbească şi arătându-l în acţiune. De aceea trebuie să dăm atenţie şi 
la bogăţia complexă a imaginilor sale, povestirilor, acţiunilor dacă vrem să pătrundem 
mai bine concepţia sa despre păcat. Acest mod de a proceda ne va ajuta să punem 
mai plastic în lumină şi să aprofundăm unul sau altul din aspectele păcatului. 
 
a. Păcatul este închidere în faţa venirii lui Dumnezeu în Isus 
 
Cum se ştie, Isus se prezintă în public cu mesajul: „Timpul s-a împlinit şi Împărăţia lui 
Dumnezeu este aproape; convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie” (Mc 1,15). Fără 
îndoială că în Noul Testament venirea acestei suveranităţi a lui Dumnezeu este 
legată de persoana lui Isus. În apariţia lui Isus, în predica sa şi în persoana sa 
lucrează Dumnezeu însuşi. În schimb nu este simplu să definim cu precizie în ce 
constă Împărăţia sau suveranitatea lui Dumnezeu. Isus nu ne dă niciodată o definiţie. 
Spune doar că Împărăăia lui Dumnezeu este aproape şi presupune evident că 
auditorii săi înţeleg ceea ce intenţionează să spună.  
 
Desigur, şi în timpul lui Isus, existau diferite concepţii cu privire la modul în care s-ar 
fi realizat concret suveranitatea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, dincolo de toate 
opiniile divergente, putem indica drept linie comună fundamentală aceasta: Împărăţia 
lui Dumnezeu era „compendiul speranţei mântuirii”. De fapt venirea sa coincidea cu 
realizarea acelui shalom escatologic, a păcii între popoare, între oameni, în om şi în 
tot universul. Această pace universală internă şi externă poate să fie, dacă cu 
Împărăţia lui Dumnezeu sunt depăşite toate formele de rău şi de păcat. Isus ştie 
aceasta, şi de aceea, îşi însoţeşte mesajul cu multe miracole şi vindecări. În plus 
vindecările sunt însoţite de iertarea păcatelor. Astfel, cel care voia să participe la 
mântuirea integrală şi universală, care a ajuns o dată cu Împărăţia lui Dumnezeu, 
trebuia să dea ascultare celui care proclama această Împărăţie şi să se îndrepte spre 
cel care era în persoană această Împărăţie: Isus. De aceea mesajul sosirii Împărăţiei 
lui Dumnezeu este unit cu invitaţia la „metanoia”: de aceea păcatele puteau fi iertate 
numai la acei oameni care erau dispuşi să se convertească. Faptul că Împărăţia lui 
Dumnezeu poate veni numai dacă este primită în inimi şi în libertatea credinţei cere 
deschidere şi disponibilitate de a asculta invitaţia lui Isus şi tocmai în aceasta constă 
„metanoia”. 
 
În această perspectivă a ofertei mântuirii păcatul apare nu atât ca o încălcare a 
anumitor prescrieri, cât mai ales ca duritate de urechi, închidere şi indisponibilitate de 
a răspunde la chemare de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu şi de a înfăptui 
convertirea pe care o cere. O astfel de închidere se poate masca sub un 
comportament, care conform mentalităţii tradiţionale este perfect în ordine şi deci 
ireproşabil. În parabolele şi discursurile sale Isus a scos în evidenţă de mai multe ori 
acest fapt.  
 
Invitaţia de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu este descrisă poate cel mai plastic în 
parabola marelui ospăţ (Lc 14,15-24). Dumnezeu invită şi, când ospăţul este gata, 
repetă invitaţia trimiţându-l pe slujitorul său (Isus) la fiecare ca să-i spună: „Veniţi, 
pentru că totul este gata” (v. 17), dar toţi au o scuză (v. 18-20). Astfel de scuze, din 
punct de vedere uman, pot fi plauzibile şi în complexul lor reprezintă activităţi demne. 
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Şi totuși Isus califică drept păcătoşi pe toţi cei care au refuzat invitaţia. Nici unul 
dintre ei nu va gusta Împărăţia lui Dumnezeu (v. 15.24). 
 
Păcatul constă în siguranţa de sine şi în nepăsarea celor care refuză invitaţia. Ei sunt 
astfel preocupaţi cu ei înşişi, consideră atât de importante planurile lor şi lucrând 
pentru împlinirea lor se simt atât de siguri încât devin orbi şi surzi în faţa faptului că 
lucrul cel mai important este oferit lor în invitaţia de a intra în Împărăţie. Păcatul nu 
este deci înainte de toate o încălcare sau un comportament greşit cu privire la o 
normă concretă. Şi tocmai în acest punct Isus se distanţează chiar de farisei şi de 
cărturari. Păcatul este în schimb acea atitudine fundamentală caracterizată de 
miopie, care nu consideră necesar să privească dincolo de propriul orizont, care 
consideră realitatea cea mai apropiată ca deja totul, aşa cum Eva a luat drept totul 
fructul care atârna în faţa ochilor săi. Păcatul este acea lene care consideră în mod 
clar ca cel mai important lucru ceea ce posedă unul. Atare siguranţă de sine şi o 
astfel de închidere în tine te face apoi în mod necesar orb şi surd în faţa sosirii 
Împărăţiei lui Dumnezeu în Isus Cristos. 
 
Acest fapt fundamental pentru concepţia neotestamentară despre păcat este pusă 
foarte clar în lumină în context escatologic. Întrebat de farisei cu privire la momentul 
venirii Împărăţiei lui Dumnezeu, Isus răspunde: „Cum s-a întâmplat pe timpul lui Noe, 
aşa va fi în zilele Fiului omului: mâncau şi beau, se însurau şi se măritau până în 
ziua în care Noe a intrat în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. Tot aşa s-a 
petrecut şi pe timpul lui Lot: mâncau şi beau, cumpărau şi vindeau, plantau şi 
construiau. Dar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din 
cer şi i-a ucis pe toţi” (Lc 17,26-30). 
 
Şi acest fragment enumeră activităţi care fac parte din viaţa de fiecare zi cea mai 
normală. A mânca şi a bea, a se însura, a cumpăra, a vinde, a planta şi a construi... 
sunt componente ale existenţei umane. Toate lucruri necesare şi utile. Şi cu toate 
acestea tocmai aici se poate verifica păcatul, când oamenii se pierd în „adevărurile 
lor evidente” până la punctul de a nu mai ţine cont de celălalt şi de ceva mai mare. 
Astfel este păcătos omul care vrea să trăiască numai în carapacea acestei lumi 
structurată de el şi consideră valide numai propriile măsuri („incurvatio in se ipsum”), 
omul care nu a scos nici o antenă pentru a primi în dar de la alţii şi mai precis nici 
chiar din partea venirii Împărăţiei lui Dumnezeu în Isus Cristos. 
 
Împotriva acestei surzenii Isus afirmă deseori: „Cine are urechi de auzit, să audă!” 
(Mt 11,15; 13,9.43; Mc 4,9; Lc 8,8; 14,35) în timp ce împotriva miopiei atrage atenţia 
de a veghea (Mt 24,42; Mc 13,33; Lc 21,36 etc.). O astfel de formă de păcat iese la 
iveală şi la judecată pentru că aceste persoane mioape şi închise vor întreba uimite: 
„Doamne, când te-am văzut noi...?” (Mt 25,44). 
 
Ei sunt păcătoşi pentru că nu şi-au dat seama de venirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos şi în aproapele. De aceea păcatul este înainte de toate o condiţie de orbire, 
surzenie, mutism, paralizie, care ţine omul departe de căutarea lui Dumnezeu, nu-l 
poartă să vadă semnele prezenţei sale în istorie... 
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b. Păcatul este refuzul de a fi fiu  
  
Omul păcătos îşi astupă urechile şi-şi acoperă ochii pentru că vrea să trăiască 
netulburat în autosuficienţa sa. A fi stăpânul necontestat în propria carapace, acesta 
este cuvântul său de ordine. 
 
Noul Testament aprofundează şi îmbogăţeşte această autosuficienţă, arătând că 
omul păcătos nu vrea să fie fiu; nu vrea să ştie că se datorează pe sine unui tată. 
Textul biblic care prezintă această idee este parabola fiului risipitor (Lc 15,11-32). 
 
a) Păcătui înseamnă a ieşi din economia darului. Punctul de plecare este ilustrat de 
un verset din a doua parte a parabolei, în care tatăl îi declară fiului mai mare: „Fiule, 
tu eşti totdeauna cu mine, şi tot ce este al meu este şi al tău” (v. 31). Aceasta este la 
început adevărat şi pentru fiul mai mic. Raportul dintre tată şi fii este un raport făurit 
de iubire şi de apartenenţă reciprocă: toţi trăiesc din faptul că primesc în dar orice în 
mod comunitar şi reciproc. Această situaţie se schimbă atunci când fiul mai mic cere 
de la tatăl său moştenirea pentru a se duce într-o ţară îndepărtată (v. 12-13). 
Exegeţii observă pe drept că această cerere nu este în sine nedreaptă şi că 
corespunde dreptului de atunci. Dacă însă suntem atenţi la firul roşu al parabolei, ar 
trebui să apară clar că această cerere modifică total punctul de plecare. Criteriul, 
care determină totul, este complet diferit: nu mai este iubirea, ci dreptul; nu mai sunt 
încredere şi dăruirea reciprocă cele care caracterizează raportul dintre tată şi fiu, ci 
mai curând dreptul de a cere partea mea şi de a organiza viaţa mea doar pe baza a 
ceea ce este al meu. Aşa cum apare, fiul mai mic se gândea că poate deveni liber şi 
că se poate realiza singur dacă s-ar îndepărta de casa tatălui şi ar fi luat exclusiv în 
mâinile sale propria viaţă. Aceasta are drept consecinţă că el nu mai vrea să trăiască 
din ceea ce primeşte în dar de la tatăl său, ci vrea să trăiască în modul său. Nu vrea 
să mai ştie că datorează viaţa altora, ci vrea să fie pe deplin autonom. Nu vrea să 
mai fie fiu, ci stăpân. A păcătui înseamnă a ieşi din economia darului.  
 
Reacţia tatălui la dorinţa fiului este o reacţie formată din respect profund şi coerent 
faţă de libertate. El dă fiului ceea ce doreşte şi îl lasă să plece. Dumnezeu respectă 
libertatea omului, chiar atunci când acesta se îndepărtează de el şi se orientează 
spre păcat. Acum însă fiul trebuie să plătească singur consecinţele acţiunii sale. 
Departe de tatăl, pierde capacitatea de a acţiona în mod raţional. Risipeşte bunurile 
şi, în loc să guste libertatea dobândită în mod arogant, cade într-o dependenţă 
degradantă (v. 13-16). O duce mai rău ca porci şi, dat fiind faptul că trebuie să se 
păzească de aceste animale, după ideile iudaice devine impur. Astfel nu putea să 
mai sfinţească Sabatul şi practic era constrâns să-şi renege continuu religia.  
 
Este un cadru cu adevărat dramatic, dar care descrie bine dinamica intrinsecă a 
păcatului. Ceea ce împinge la păcat este în fond ceea ce ilustra deja Gen 3 în cazul 
lui Adam şi Eva: dorinţa de a fi total autosuficienţi. În această perspectivă Dumnezeu, 
tatăl şi fratele apar în mod necesar ca rivali şi prin urmare trebuie să dispară de la 
orizont. Aceasta se verifică întrucât fiul mai mic întoarce spatele tatălui şi fratelui 
pentru a fi astfel unicul făurar a fericirii sale. Dar în locul fericirii intră mizeria cea mai 
amară. Îndepărtarea de tatăl, lipsa strictului necesar şi mai ales îngrijirea porcilor 
care te face necurat, sunt imagini care vor să arate cum păcatul nu este un câştig în 
plus de libertate, ci o trădare şi o mortificare a libertăţii. Fiul mai mic se regăseşte 
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într-o situaţie total degradantă. În loc să câştige totul, a căzut în gol. Stă acolo gol ca 
odinioară Adam şi Eva. Voia să trăiască singur dintr-al său, şi astfel acum este în 
singurătate completă. şi el a pierdut paradisul terestru al casei părinteşti. 
 
Atâta mizerie îi deschide ochii. Numai în mişcarea de convertire el îşi recunoaşte 
propriul păcat. El care nu a voit niciodată să trăiască într-un raport de iubire cu tatăl, 
ci într-un raport reglementat de drept, a pierdut dreptul de a fi fiul tatălui, căci nu a 
mai voit să trăiască din darurile făcute lui, ci în virtutea propriei autoafirmări. Astfel 
acum este constrâns să apară în faţa tatălui ca un muncitor plătit (v. 17-20).  
 
Dar tatăl îi aleargă înainte – deloc în concordanță cu figura orientalului care 
înaintează demnitos – şi i se aruncă în gât (v. 20), fără a-i spune vreun cuvânt de 
ocară. Ba chiar nici chiar conceptul de iertare nu servește aici să descrie ceea ce se 
întâmplă, în orice caz nu în sensul că tatăl mai întâi a stat ofensat şi s-a reconciliat 
doar după gestul de părere de rău şi de umilinţă din partea fiului. Tatăl se manifestă 
mai curând cel care trăieşte total, adică chiar şi cu referinţă la păcătoşi, din acea 
iubire care dă fără rezerve. Trei momente arată o astfel de iubire necondiţionată: a) 
haina cea mai frumoasă (v. 22): în Orient, când un rege voia să onoreze un demnitar 
plin de merite, îi dădea o haină preţioasă ridicându-l astfel la rangul de oaspete de 
onoare; b) inelul şi încălţămintea (v. 22): inelul este considerat ca inelul sigiliului; 
încredinţarea sa înseamnă încredinţarea transmiterii depline a puterilor (în Orientul 
antic încălţămintea era un lux: numai omul liber le purta; fiul „risipitor” nu trebuia deci 
să mai meargă desculţ ca un sclav). c) tăierea viţelului îngrăşat (v. 23) cuprinde 
acceptarea sărbătorească a celui întors în comuniunea ospăţului. 
 
Astfel în acest tată, Dumnezeu apare ca cel care cu iubirea sa necondiţionată 
îmbrăţişează chiar şi pe păcătos, ca cel care din cauza trădării libertăţii nu se retrage 
ofensat în fortăreaţa puterii sale, ci aşteaptă numai să poată reda fără rezerve 
adevărata libertate a filiaţiunii aceluia care a pierdut-o. Aceasta se subliniază cu 
claritate în a doua parte a parabolei. Fiul mai mare protestează împotriva acestei 
grăbite reabilitări a fiului risipitor, o reabilitare – după părerea sa – prea uşoară. „Sitz 
im Leben”-ul acestui protest este preocuparea iudeului evlavios de a salva 
seriozitatea convertirii şi de a nu vinde sub preţ iertarea păcatelor. În parabolă însă 
tatăl nu pare să se lase impresionat de un astfel de protest şi merge în întâmpinarea 
fiului mai mare cu aceeaşi iubire cu care l-a întâmpinat pe fiul mai mic. Iese din 
proprie iniţiativă din casă pentru a-l întâlni pe fiul furios (v. 28) şi pe care-l 
apostrofează cu un alint (v. 31: „teknon” = fiul meu drag). Nu ştim ce decizie a luat 
fiul mai mare. Tatăl îi lasă şi lui libertatea deplină. Cu toate acestea el se arată încă o 
dată animat de acea iubire care previne şi de acea iertare necondiţionată, care au 
scandalizat fără îndoială pe mulţi dintre contemporanii lui Isus şi a constituit pentru ei 
o provocare exact ca pentru fiul mai mare. Lor le spune parabola: atât de mare este 
iubirea lui Dumnezeu pentru fiii pierduţi şi voi sunteţi trişti, duri, nemulţumiţi şi 
îngâmfaţi. Fiţi în schimb milostivi! 
 
Parabola îl prezintă pe Dumnezeu ca tată. Este un tată care nu poartă în sine nici o 
trăsătură a Super-Eului freudian, care l-ar putea închide în sine şi oprima omul cu 
sentimentele sale de culpă. Nu este trăsătura unui comportament autoritar, nu se 
aude nici o dojană deschisă sau voalată, nu este avansată nici o cerere de pedeapsă 
sau de reparare, păcătosul nu vine fixat în acţiunea sa. Aici adevărata imagine 
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biblică a lui Dumnezeu Tatăl străluceşte într-o oglindă convergentă. Dumnezeu este 
tată pentru că este la originea tuturor. Dumnezeu în calitate de Tată este o fiinţă 
personală, care cunoaşte fiecare individ pe nume (Ps 90,14), care merge în 
întâmpinarea fiecărui om cu o iubire amabilă şi o compasiune necondiţionată, pentru 
că în toţi oamenii vede tot atâţia „fii” ai săi. Întrebarea fundamentală sună astfel: omul 
va accepta să fie fiu, va accepta ca libertatea sa să se realizeze în a fi fiu, adică în 
intrarea în relaţie cu Tatăl şi cu fraţii? Va accepta ca toate lucrurile decisive să-i fie 
date şi ca existenţa sa să fie fundamental o existenţă datorată altora? În acest 
context păcatul devine atunci refuzul de a fi fiu, refuzul de a trăi ca fiinţă dăruită şi 
recunoscătoare. Parabola tatălui iubitor şi a celor doi fii ai săi dezvăluie în mod 
impresionant acest păcat. Mai impresionant încă este însă modul în care Biblia 
vorbeşte aici despre păcat în contextul iertării şi a mântuirii.   
 
 
3. REFLECŢIA TEOLOGICĂ CU PRIVIRE LA PĂCAT 
 
 
Reflexia teologică şi practica pastorală au supus analizei şi verificării tema şi 
realitatea păcatului în cadrul comunităţii creştine. De-a lungul istoriei, atât teologia 
cât şi viaţa eclezială, au încercat formulări teologice şi pastorale cu privire la 
elementul formal şi la realitatea păcatului. Această tradiţie seculară s-a condensat în 
formule sau definiţii care rezumă reflexia teologică şi condiţionează practica 
pastorală cu privire la păcat. Asemenea concepţii manifestă doctrina în vigoare în 
Biserică. Este necesar să facem o evaluare a acestor definiţii pentru a face o 
distincţie între valorile permanente şi formele istorico-culturale schimbătoare şi astfel 
să găsim formulările cele mai adecvate cu privire la păcat pentru o lume care se 
schimbă. 
 
Fără a pretinde de a aduna toate definiţiile pe care teologia şi cateheza le-au dat 
despre păcat, este important a aminti pe acelea care au influenţat în mare parte 
asupra conştiinţei creştine şi asupra practicii pastorale. 
 
1. Definiţii ale păcatului 
 
a. Păcatul – încălcare a legii veşnice 
 
Peccatum est factum vel dictum vel concupitum aliquid contra legem aeternam7. Pe 
scurt s-ar putea spune: păcatul este un act uman contrar legii divine, în ordinea fiinţei 
şi a harului.  
 
→ este un act uman: este păcat numai dacă există un act liber, adică, dacă există 
cunoaştere a ceea ce se face şi a răutăţii sale (cunoaşterea) şi dacă voinţa vrea să 
împlinească (consensul). Orice restrânge libertatea (neştiinţa, frica etc.) diminuează 
păcatul. Actul poate fi un act interior (gând) sau exterior (cuvânt sau faptă) sau şi o 
omisiune. 
 
→ contrar legii lui Dumnezeu: actul uman este bun atunci când este ordonat spre 
Dumnezeu ca scopul ultim; este rău, în schimb, când lipseşte astfel de ordine spre 
                                            
7 AUGUSTINUS, Contra Faustum, XXII, 27: PL 42, 418. 
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scopul ultim, adică atunci când omul merge împotriva legii morale: acesta este 
sensul termenului grec anomia, negarea legii, tradus în latină cu iniquitas (1In 3,4). 
Prin faptul că este împotriva legii divine, orice păcat este şi un act „împotriva raţiunii 
drepte”. A te opune legii lui Dumnezeu, care vrea numai binele nostru, înseamnă a 
merge împotriva fiinţei însăşi – este o autodistrugere – şi împotriva raţiunii drepte – 
care este participare la Înţelepciunea divină – şi, deci, împotriva demnităţii umane, 
împotriva bunătăţii noastre intrinsece: nu este niciodată raţional a păcătui. 
 
Scolasticii au adoptat această definiţie augustiniană, adaptând-o propriei lor 
metodologii8. De asemenea teologii din toate epocile au recurs la această definiţie 
pentru a expune esenţa păcatului.  Moraliştii actuali continuă să accepte definiţia lui 
Augustin, deşi dau o interpretare în acord cu orientarea personalistă a moralei de 
astăzi.  
 
Fără a nega valoarea definiţiei augustiniene, totuşi modul cum a fost însuşită de 
tradiţia creştină a dat loc la unele deviaţii. Concret, mă refer la tendinţele de a 
înţelege păcatul în termeni de „încălcare” sau de ruptură a unei norme sau legi, dând 
astfel loc unei viziuni legaliste despre sentimentul de vină, în plus, deschide calea 
unei consideraţii abstracte a păcatului. 
 
b. Păcatul – „aversio a Deo et conversio ad creaturas” 
 
În teologie şi în conştiinţa creştină a avut o mare influenţă o altă definiţie 
augustiniană: aceea care formulează păcatul în două momente complementare: 
„aversio a Deo” şi „inordinata conversio ad creaturas”9. Pentru sfântul Augustin omul 
este o tensiune de dorinţă. Inima lui trăieşte într-o nelinişte radicală de căutare. Va 
găsi odihna deplină şi totală în Binele care singur îl poate satisface: Dumnezeu. 
Păcatul este distorsiunea sau canalizarea rea a acestei dorinţe radicale: în loc să se 
orienteze spre Dumnezeu, inima omului se îndreaptă spre bunurile create.  
 
În păcat omul se separă de Dumnezeu. Este vorba de o „dezertare” sau de o 
abandonare a lui Dumnezeu, întrucât omul în nebunia sa vrea să se transforme într-
un zeu pentru sine însuşi. Pentru Augustin, începutul fiecărui păcat este înrădăcinat 
în egoism. A păcătui înseamnă a-l parodia pe Dumnezeu, pretinzând a fir pentru sine 
propria normă şi regulă. Rezultă că fiecare păcat prelungeşte şi reproduce într-un 
mod sau altul păcatul originar. A păcătui înseamnă refuzul de a rămâne în condiţia 
de creatură, ba mai mult, a păcătui înseamnă a se opune direct lui Dumnezeu, este o 
răzvrătire împotriva lui. De aceea păcatul presupune o încălcare a voinţei divine. 
 
Pe de altă parte, păcatul este o îndreptare – conversio – incoerentă spre creaturi. 
Dezordinea dorinţei constă în a abuza, în a transfera asupra unui obiect o iubire care 

                                            
8 Sfântul Toma se întreabă „dacă este bine definit păcatul, spunând că este un cuvânt, o faptă sau o 
dorinţă împotriva legii eterne”. Dându-i dreptate sfântului Augustin, examinează definiţia aprofundând 
unele elemente: plecând de la ideea de păcat ca act uman, descoperă în el două elemente esenţiale – 
proprii metodologiei sale scolastice – elementul material şi elementul formal: „De aceea sfântul 
Augustin a pus două lucruri în definiţia păcatului: primul aparţine substanţei actului uman în partea sa 
materială şi este caracterizată de cuvântul spus, făcut sau dorit; al doilea aparţine răutăţii actului şi 
constituie elementul formal al păcatului; a exprimat-o spunând « împotriva legii eterne »„ (Summa 
theologiae, I-II, a. 6, q. 7). 
9 AUGUSTINUS, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, I, 18: PL 40,122. 
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nu poate să se reverse decât în Dumnezeu; în aceasta constă dezordinea şi vina: în 
schimbarea obiectului iubirii. Acest al doilea aspect, Augustin îl explică în diferite 
moduri: ca o oprire pe calea spre Dumnezeu, ca o împrăştiere în multe lucruri 
neînsemnate neglijându-l pe cel mai important, ca o degradare a naturii spirituale a 
sufletului care se satisface cu bunurile inferioare, ca o oprire la semne sensibile în 
loc de a aspira la realitatea spirituală autentică: Dumnezeu. 
 
Această definiţie este sugestivă. Sfântul Augustin descrie păcatul pornind de la o 
antropologie a dorinţei şi a căutării radicale a binelui. Vorbeşte despre păcat pornind 
de la experienţa proprie: dorinţa frustrată de a găsi fericirea. Definiţia, nu numai că 
este o expresie adecvată a experienţei psihologice a celui ce păcătuieşte, dar 
formulează cu exactitate elementele teologice esenţiale ale păcatului. Sfântul Toma 
a folosit această definiţie pentru a vorbi despre păcatul de moarte.  
 
Această definiţie augustiniană a păcatului se poate acorda cu înţelegerea lui pe linia 
personalismului: este sinteza dintre elementul teocentric al păcatului, ca opoziţie la 
adresa lui Dumnezeu şi deformarea operei sale şi elementul antropologic, întrucât 
păcatul este un rău al omului pe calea deplinei sale realizări (personale, sociale şi 
cosmice). 
 
Totuşi acestei definiţii îi lipsesc unele elemente: poate fi interpretată în termeni prea 
individualişti, neglijând dimensiunea socială a vinovăţiei, iar insistând asupra 
aspectelor psihologice, există pericolul neglijării conţinutului păcatului ca deformare a 
realităţii. 
 
c. Păcatul – o acţiune dezordonată 
 
„Păcatul este un act uman rău. Un act este uman întrucât este voluntar… şi este rău 
pentru că este lipsit de măsura care trebuie luată totdeauna în ordinea unei reguli; 
îndepărtându-se de ea este păcat. Dar regula voinţei umane este dublă: una proximă 
şi omogenă – raţiunea – şi o alta îndepărtată şi primă – adică legea eternă”10. 
 
Sfântul Toma tratează în Summa theologiae, I-II, q. 1-5 despre actele umane, care 
sunt mijloace cu care omul urmăreşte scopul fericirii sau se îndepărtează de el. 
Plecând de la acest context al vieţii morale, definiţia tomistă a păcatului se plasează 
în cadrul categoriei de act, şi de act întrucât este sau nu măsurat de norma de 
moralitate. 
 
În viziunea tomistă despre păcat există, fără îndoială valori: păcatul constă într-o 
acţiune concretă; introducerea sentimentului de vină într-o schemă de referinţă la o 
normă, iniţial cu caracter raţional sau uman, şi în al doilea loc cu caracter religios sau 
transcendent. 
 
Totuşi, există şi anumite limite şi neajunsuri în această viziune: considerarea 
păcatului ca act a dus la tendinţa „atomismului” în viaţa morală (divizarea 
comportamentului uman – a comportamentului păcătos – în aşa fel încât se pierde 
sensul de referinţă la totalitatea persoanei. Astăzi există tendinţa depăşirii „moralei 

                                            
10 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 71, ad b. 
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actelor”, orientând-o spre o „morală a atitudinilor”. În afară de acea „atomizare” a 
vieţii morale există un alt risc, ce provine din considerarea exagerată a păcatului ca 
act: formalismul în reflexia asupra păcatului cu distincţia specifică a păcatelor, 
distincţia numerică care vor avea mare importanţă în pastorala spovezii şi în toată 
expunerea temei păcatului în comunitatea creştină. Apoi, referinţa la lege, ca formă 
de evaluare a acţiunii păcătoase, deşi în viziunea sfântului Toma nu are nici o nuanţă 
legalistă, totuşi există pericolul de a purta la legalism atunci când definiţia trece în 
conştiinţa creştină populară. 
 
d. Păcatul – o acţiune împotriva legii cu voinţă şi ştiinţă deplină 
 
Manualele de morală „cazuistică” dau această definiţie despre păcat şi uneori cu 
prea mare insistenţă, neglijând celelalte definiţii posibile. 
 
Aceşti moralişti, definind păcatul, o fac în perspectiva unei „morale a actelor”, căzând 
în defectele amintite: „atomizarea” (insistenţa asupra numărului păcatelor), 
formalismul (insistenţa asupra speciei şi circumstanţelor care schimbă specia), etc. 
 
Ceea ce caracterizează această definiţie este interesul asupra voluntarului şi asupra 
libertăţii. Plecând de aici, atenţia se îndreaptă spre a şti când se verifică păcatul în 
responsabilitatea persoanei şi când este imputabil.  
 
e. Păcatul – ofensă şi „debitum” faţă de Dumnezeu 
 
O altă definiţie care a avut mare influenţă asupra conştiinţei creştine este aceea care 
prezintă păcatul ca ofensă şi datorie faţă de Dumnezeu. Este definiţia care a pătruns 
cel mai mult în mentalitatea creştină şi a condiţionat modul de a predica pe tema 
păcatului şi de a celebra reconcilierea. 
 
În această definiţie sunt două elemente: cel vertical (religios) şi cel orizontal (etic). 
Toate formulările pastorale insistă asupra acestor aspecte.  
 
Catehismul Roman al Conciliului Tridentin explică conceptul de păcat - datorie 
prezentând a cincea cerere din rugăciunea Tatăl nostru: „şi ne iartă nouă greşelile 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Îi cerem lui Dumnezeu să ne libereze 
de păcatele noastre. Sfântul Luca interpretează cuvântul „datorie” prin cuvântul 
„păcat”. Şi pe bună dreptate – spune Catehismul Roman – pentru că prin păcat ne 
facem vinovaţi în faţa lui Dumnezeu şi rămâne supuşi datoriei de vină pe care trebuie 
s-o plătim fie ispăşind, fie suferind. De aceea Cristos a spus despre el însuşi prin 
gura profetului: „Trebuie să plătesc ceea ce n-am luat” (Ps 68,5). Aceasta 
demonstrează nu numai că omul este datornic, dar că este un datornic insolvabil, 
incapabil să repare vina prin puteri proprii. De aici necesitatea de a recurge la 
milostivirea divină, la meritele pătimirii lui Cristos, fără de care este imposibil să 
obţinem iertarea păcatelor… 
 
În lunga descriere a Catehismului Roman găsim toate aspectele care intră în 
concepţia despre păcat ca datorie: în păcat se vede o ofensă care trebuie plătită; se 
insistă asupra necesităţii reparării datoriei pe care a provocat-o acţiunea păcătoasă; 
se scoate în evidenţă că persoana care a adus ofensa nu este capabilă să achite 
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datoria, dar fiind că este vorba despre o ofensă adusă unei fiinţe infinite; se indică 
drept singura cale de ieşire recurgerea la un intermediar, care cu meritele sale să 
plătească datoriile contractate prin păcatul omului, adică abandonarea în sângele lui 
Cristos, pentru a şterge datoria contractată prin vina omului; în sfârşit, îndeamnă la 
recunoaşterea propriei nevrednicii şi neputinţe pentru a ieşi din păcat şi încrederea în 
milostivirea lui Dumnezeu care iartă prin Isus Cristos şi mai ales prin unele semne 
speciale, care sunt sacramentele. 
 
Această perspectivă este foarte accentuată de teologi. Pius al XII în Humani Generis 
şi mulţi moralişti actuali repetă aceleaşi idei făcând precizarea că nu este vorba 
despre o ofensă directă adusă lui Dumnezeu, astfel încât să-i cauzeze vreo 
„pagubă”, ci este vorba despre o „pagubă” provocată lui Dumnezeu în intenţia celui 
ce săvârşeşte păcatul, întrucât încearcă să-l priveze de o onoare pe care este dator 
să i-o dea. 
 
Punctul slab al acestei definiţii este că, prezentând păcatul cu ajutorul categoriilor de 
datorie şi ofensă, există riscul de a-l considera pe Dumnezeu la acelaşi nivel cu 
omul, ca şi cum acesta ar putea să-i provoace vreo pagubă. Pe de altă parte, păcatul 
rămâne încadrat în scheme excesiv juridice de „datorie” (debitum) şi de „reparare”. 
Această viziune despre păcat are urmări asupra pastoralei şi mai ales asupra 
celebrării Reconcilierii. 
   
2. Dimensiunile păcatului 
 

„Refuzând adesea să-l recunoască pe Dumnezeu ca pe principiul său, omul a frânt şi 
ordinea cuvenită în relaţie cu scopul său ultim şi, în acelaşi timp, întreaga armonie cu sine, 
cu semenii şi cu întreaga creaţie” (GS 13). 
 

Aceste cuvinte ale Conciliului Vatican al II-lea exprimă tripla dimensiune a păcatului: 
religioasă, socială şi personală. 
 
a. Dimensiunea religioasă 
 
Este prima dimensiune amintită de conciliu: păcatul este o realitate esenţial 
religioasă, o realitate în relaţia (religio) noastră cu Dumnezeu. Este aspectul 
fundamental, întrucât explică în cele din urmă celelalte aspecte: social şi personal. 
„Păcatul apare totdeauna conştiinţei fiecărui creştin nu numai ca o încălcare a legii 
divine, dar ca un dispreţ şi o desconsiderare a prieteniei personale dintre Dumnezeu 
şi om”11. David recunoaşte deschis: „Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit şi 
ceea ce este rău în ochii tăi am făcut” (Ps 51,6). 
 
Este o lipsă tipică secularismului tăcerea asupra faptului că răutatea principală a 
păcatului este aceea de ofensă adusă lui Dumnezeu. Mulţi oameni par să aibă mare 
sensibilitate în faţa nedreptăţilor şi crimelor care lezează demnitatea omului. Sunt 
indignaţi şi protestează împotriva „la ceea ce îl ofensează pe om. Dar este greşit a o 
rupe de ofensa adusă lui Dumnezeu. „E zadarnică deci speranţa ca un simţ al 

                                            
11 PAUL VI, Constituţia apostolică Indulgentiarum Doctrina, 1.1.1967, n. 2. 
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păcatului să capete consistenţă în raport cu omul şi cu valorile umane dacă lipseşte 
sentimentul de a-l fi ofensat pe Dumnezeu, adică adevăratul simţ al păcatului”12. 
 
Desigur Dumnezeu nu poate fi atins în sine însuşi, din cauza transcendenţei sale: 
„Dacă păcătuieşti, ce rău îi faci lui Dumnezeu?” (Iob 35,6). Omul săvârşeşte un act 
moral dezordonat, adică în afara ordinii morale, a planului lui Dumnezeu, se pune pe 
sine însuşi ca Bine suprem pentru om: de desprinde de Dumnezeu pentru a se 
îndrepta spre creatură. Se desprinde de Dumnezeu, nu-l mai consideră ca 
Dumnezeul mântuirii sale, şi se îndreaptă spre creatură, considerând-o un „zeu”, 
capabil să-i satisfacă orice aspiraţie. 
 
Da, creaturile sunt bune, pentru că în ele însele reflectă bunătatea Dumnezeului 
creator: dar păcătosul le iubeşte cu o iubire dezordonată, pentru că le pune într-o 
relaţie falsă cu Dumnezeu (nu mai sunt „creaturi” în slujba sa, ci „idoli”). Sfântul 
Augustin definea păcatul „a iubi un lucru bun cu o iubire care nu-i bună”13. 
 
În această perspectivă se înţelege natura păcatului ca idolatrie, ca lipsă de credinţă 
şi de speranţă (refuzul de a se încredinţa planului lui Dumnezeu şi promisiunii sale 
de iubire şi de viaţă), ca opţiune fundamentală negativă: păcatul grav este refuzul de 
a-l iubi pe Dumnezeu mai presus de toate. Păcatul se ridică împotriva iubirii lui 
Dumnezeu faţă de noi şi îndepărtează de el inimile noastre. Ca şi în cazul primului 
păcat, este o neascultare, o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, din cauza voinţei de a 
deveni «ca Dumnezeu» (Gen 3,5), cunoscând şi determinând binele şi răul. Păcatul 
astfel este «iubire de sine până la dispreţul faţă de Dumnezeu»14.  
 
Păcătosul este de fapt un anti-Crist. În timp ce în Cristos întâlnim un Dumnezeu care 
se face om, în cel păcătos întâlnim un om care vrea să se facă Dumnezeu. Tendinţa 
acţiunii sale este de a face să dispară din lume gloria lui Dumnezeu, adică simţul 
harului: el nu vrea să fie dependent de Dumnezeu. 
 
Dacă viaţa morală creştină este autentică atunci când îl are pe Cristos ca model şi 
izvor al său, păcatul devine refuzul de a trăi existenţa morală conform lui Cristos, 
model şi viaţă. Cu păcatul, creştinul trădează fiinţa sa nouă, realitatea nouă primită o 
dată cu unirea sa intimă cu Cristos: el este „mort pentru păcat” (Rm 6,2) şi totuşi 
păcătuieşte; a înviat cu Cristos la o viaţă nouă ca să trăiască numai pentru 
Dumnezeu (Rom 6,4) şi cu toate acestea nu trăieşte viaţa cea nouă; a devenit 
făptură nouă (2Cor 5,17) şi „conform lui Dumnezeu” (Ef 4,24) iar acum duce o viaţă 
contrară. Definit „proprietatea” lui Cristos şi „mădular” al trupului său, acum refuză să 
aducă glorie lui Dumnezeu (1Cor  6,12-20).   
 
În construirea Împărăţiei lui Dumnezeu în istorie, păcătosul nu acceptă să fie de 
partea lui Cristos şi a „Principatelor” şi a „Puterilor” (Ef 3,10), ci trece de partea 
Satanei şi a „stăpânitorilor acestei lumi de întuneric” (Ef 6,12). În acest sens, păcatul 
nu este doar o simplă realitate negativă, o simplă opoziţie faţă de Cristos: se înscrie 
într-o alegere pozitivă, adică ia parte activă la împărăţia Răului. 
 

                                            
12 IOAN PAUL AL II-LEA, Îndemnul apostolic Reconciliatio et poenitentia, 18. 
13 AUGUSTIN, Contra Man. Sec., 16. 
14 AUGUSTIN, De civitate Dei, 14,28. 
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Dacă demnitatea primă a omului-persoană-fiu este de a fi imagine a lui Dumnezeu în 
Cristos, păcatul este deformarea imaginii. Astfel ofensa adusă lui Dumnezeu şi răul 
făcut omului merg împreună: păcatul ofensează pe Dumnezeu pentru că ruinează 
imaginea sa în om15. 
 
b. Dimensiunea personală 
 
Ruptura de Dumnezeu, rodul păcatul, marchează diviziunea chiar din interiorul 
fiecărui om: păcătosul este împărţit în sine însuşi. 

„Constituit de Dumnezeu în dreptate, omul, totuşi, împins de cel rău încă de la începutul 
istoriei, a abuzat de libertatea sa, ridicându-se împotriva lui Dumnezeu şi dorind să-şi atingă 
scopul în afara lui Dumnezeu. […] Refuzând adeseori să-l recunoască pe Dumnezeu ca pe 
principiul său, omul a frânt şi ordinea cuvenită în relaţie cu scopul său ultim şi, în acelaşi 
timp, întreaga armonie cu sine, cu semenii şi cu întreaga creaţie. 
 
Aşadar, omul este împărţit în sine însuşi. De aceea, întreaga viaţă a oamenilor […] apare ca 
o luptă, o luptă dramatică între bine şi rău, între lumină şi întuneric. Mai mult, omul se 
descoperă incapabil de a ieşi de unul singur biruitor asupra atacurilor răului, aşa încât 
fiecare se simte legat în lanţuri” (GS 13). 

Evident, păcătosul nu vrea negarea de sine însuşi. Aspectul personal fundamental al 
păcatului este tentativa omului de a se realiza în mod autonom. Dar această 
autonomie este căutată în mod fals: refuzând tendinţa profundă şi datoria primă de 
om, care constau în deschiderea şi în dăruirea de sine în iubire lui Dumnezeu şi 
fraţilor (să nu uităm că omul este „chip al lui Dumnezeu” întrucât este fiinţă „care 
dialoghează”), păcătosul se încovoie în sine însuşi în egoism. Dar refuzarea legăturii 
cu Dumnezeul Creator şi Răscumpărător face din păcătos o fiinţă solitară, goală, 
lipsită de rodnicie. 
 
Păcătosul nu realizează adevărata sa fiinţă, vocaţia sa, scopul său, misiunea sa. 
Păcatul introduce o adevărată şi proprie contradicţie între tendinţa fiinţei (creată şi 
răscumpărată) spre Dumnezeu şi refuzul acestei tendinţe: pe planul fiinţei, omul-
persoană-fiu este în întregime tendinţă radicală spre întâlnire şi dialog de iubire cu 
Dumnezeu, pe planul acţiunii el nu acceptă întâlnirea şi dialogul.  
 
Dacă iubirea este marele principiu al unificării omului, egoismul, izvor şi semn al 
păcatului, devine principiu de dezintegrare şi de divizare profundă.  
 
c. Dimensiunea socială 
 
Păcatul tulbură nu numai ordinea omului cu Dumnezeu, armonia omului cu sine 
însuşi, dar şi ordinea dintre om cu ceilalţi oameni şi cu lumea. Păcatul este o decizie 
„personală”, cea mai personală; dar influenţa sa este „socială”, în cel mai mare grad 
socială16. Relaţiile interpersonale nu sunt momente izolate, ba chiar mai mult, 
relaţionalitatea devine structură, şi astfel rezultatul relaţiilor interpersonale nu este 
altul decât realitatea structurată a relaţiei însăşi care se constituie astfel. Structurile 
sociale sunt relaţii intersubiective obiectivate şi exteriorizate în instituţii. Structurile 

                                            
15 Cf. D. TETTAMANZI, L'uomo immagine di Dio. Linee fondamentali di morale cristiana, Piemme, 
Casale Monferrato 1992, 220-223. 
16 D. TETTAMANZI,  L'uomo immagine di Dio, 223; cf. F. BUSSINI, L'uomme pecheur devant Dieu. 
Theologie et antropologie, Universite de Lille III, Paris 1979, 86-93. 
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păcatului sunt realitate a păcatului întrucât refuză Împărăţia lui Dumnezeu întrupat în 
istoria umană. 
 
Raportul dintre persoana concretă şi structurile de păcat. Nu există între oameni o 
„armonie de interese”, ci există o tendinţă de „absolutizare” a intereselor particulare 
ale persoanelor şi grupurilor. Astfel, după puterea pe care o are, fiecare grup va tinde 
să structureze societatea conform egoismelor sale de grup, cerând ca bine comun 
ceea ce nu este altceva decât binele său propriu. Aceasta este o formă de idolatrice 
pentru că presupune absolutizarea intereselor proprii. Situaţiile nedrepte, prin 
puterea legii devin încetul cu încetul „legitime” şi sfârşesc prin a fi protejate cu 
violenţă (adesea prin terorism) instituţional „legitimată”. 
 
Fiecare persoană marchează structurile, şi acestea, la rândul lor, marchează 
persoana într-o spirală permanentă. Aceasta se întâmplă întrucât structurile sociale 
funcţionează în măsura în care sunt „interiorizate” de membrii societăţii, care converg 
în obişnuinţele lor proprii şi permanente ceea ce reprezintă aceste structuri şi, la 
rândul lor, mai târziu „externează” în practici sociale17. 
 
Responsabilitatea în păcatul social este multiplă. Omul de astăzi nu se mai percepe 
ca un individ închis în sine însuşi şi contrapus societăţii, ci se percepe ca persoană 
deschisă raportului cu ceilalţi, integrată în societatea din care face parte integrantă. 
Omul nu se mai poate considera indiferent faţă de tot ceea ce se întâmplă în 
societate şi în cosmos întrucât, într-un anumit sens, îl priveşte direct. Astfel persoana 
umană nu este chemată numai să dea un răspuns destinului său, dar chiar şi aceluia 
al altora şi al cosmosului, pentru că nu poate trăi fără ei şi nu se poate realiza decât 
împreună cu ei. 
 
Această responsabilitate a omului în domeniul social şi în cel al lumii se manifestă în 
mod fundamental în atitudinea sa în faţa structurilor. Nici o structură nu este neutră 
faţă de responsabilitatea omului. Ea poate favoriza sau condiţiona negativ libertatea 
morală a persoanei. În faţa acestei situaţii omul trebuie să opteze între două 
posibilităţi: să o întărească în eficacitatea sa sau să o slăbească. Aceasta are loc 
prin acţiune sau prin omisiune, dar toţi suntem responsabili de susţinerea şide 
dezvoltarea structurilor de păcat în diferite moduri: creindu-le, alimentându-le, 
profitând de ele sau doar rămânând un „complice tăcut”18. 
 
Condiţionamentele persoanelor. Omul este liber. Această afirmaţie nu se pune în 
discuţie, chiar dacă libertatea sa nu este aceea a lui Dumnezeu. Nu este vorba de 
fapt despre o libertate „absolută” şi totală, ci despre o libertate creată, „situată”, 
limitată şi finită. Structurile istorice, sociale şi culturale au format pe parcurs un 
mănunchi ce apasă enorm, nu numai asupra indivizilor, ci şi asupra grupurilor 
sociale. Astfel omul este „fiul” culturii căreia îi aparţine şi care îl reprezintă de la 
început după „chipul şi asemănarea sa”. Libertatea fiecăruia se naşte şi se dezvoltă 
în cadrul culturii „sale”. În acest mod el primeşte, asimilează şi interiorizează „valorile 
dominante” pe care societatea i le comunică şi i le transmite. O dată cu acest proces 

                                            
17 Cf. I. FUCEK, Il peccato oggi. Riflexxione teologico-morale, PUG, Roma 1991, 226. 
18 Cf. I. FUCEK, Il peccato oggi, 226-227. 
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se primesc şi se asimilează şi structurile, în majoritatea cazurilor în mod „naiv”, adică, 
fără a intui răutatea lor, fără o conştiinţă critică19. 
 
Oricum, creşte forţa structurilor, creşte puterea lor de „a duce la păcat” şi cel care 
refuză să consimtă trebuie să plătească „preţul” unui mare sacrificiu. 
 
1) Scriptura şi păcatul lumii. Unul dintre aspectele cele mai misterioase ale Revelaţiei 
despre păcat este acela că se referă la păcatul lumii (In 1,29). Expresia este întâlnită 
numai o singură dată în Noul Testament, dar multe pasaje menţionează realitatea pe 
care o desemnează. După Ioan, păcatul lumii înseamnă respingerea lui Isus (cf. In 
15,18), refuzul de a crede în el (In 16,8-9; cf. In 3,19-21.36; 8,21-24; 9,41; 12,46; 
15,21-25), puterea ostilă lui Dumnezeu care persistă în fiinţa umană, „fondul păcătos 
al acţiunilor personale şi al proceselor sociale în istoria omului”20. Bărbaţi şi femei 
continuă să fie situaţi în cadrul unei realităţi care nu este încă sustrasă cu totul puterii 
morţii (cf. 1Cor 15,26), principelui acestei lumi (In 1,29; 12,31 ş.u.; 16,11.33; 1In 1,7-
10; 2,12; 3,5; 4,10; cf. Ap 1,5). Atât cât trăiesc, solidaritatea cu păcatul rămâne ca o 
componentă a orientării activităţii umane şi se manifestă în dificultatea pe care 
omenirea o experimentează când trebuie să primească lumina (cf. In 1,5; 3,19; 9,41). 
 
2) Magisteriul şi tema păcatului social. Şi Magisteriul Bisericii a subliniat solidaritatea 
umană în ceea ce priveşte păcatul. A dezvoltat tema „păcatului social” din diferite 
puncte de vedere doar de puţin timp. De la începutul Magisteriului Social al Bisericii, 
cu publicarea enciclicii Rerum Novarum (1891) până la Vatican II (1962) nu există 
nici un progres semnificativ în acest domeniu. Va începe rapid şi va fi considerabil 
doar o dată cu Vatican II.  
 
a. Conciliul Vatican II a evitat în mod deliberat să folosească termenul „păcat social”, 
deşi în GS 25 se vorbeşte despre interdependenţa reciprocă dintre persoană şi 
societate, şi despre cum acel „rău social”, care poartă omul spre rău, provine „în 
parte din tensiunile care există în cadrul structurilor economice, politice şi sociale”, 
dar clarifică imediat că acest rău provine înainte de toate „din mândria şi egoismul 
oamenilor”. „Acolo unde ordinea lucrurilor este tulburată de urmările păcatului, omul, 
înclinat din naştere spre rău, găseşte noi imbolduri la păcat, care nu pot fi învinse 
fără mari eforturi, cu ajutorul harului” (GS 25). 
 
b. Conferinţa de la Medellin (1968) a episcopilor din America Latină în prezenţa lui 
Paul al VI-lea redactează primul document important magisterial, care introduce 
conceptul de „păcat social”. În documentul final, în afară de folosirea termenilor 
concreţi, se spune cu multă tărie şi insistenţă că răul social atinge dimensiunea 
structurală. Astfel sunt identificate direct „situaţiile de nedreptate” cu „situaţiile de 
păcat”. Chiar dacă episcopii latino-americani nu lasă la margine dimensiunea 
substanţial personală a păcatului, scot în evidenţă faptul că originalitatea mesajului 
creştin se înrădăcinează pe drept în chemarea omului la convertire, dar această 
convertire trebuie să se traducă şi în schimbări profunde ale structurilor sociale. 
 
c. Puebla (1979). În călătoria sa în Mexic pentru a inaugura Conferinţa, Ioan Paul al 
II-lea, în omilia ţinută în Sanctuarul Nostra Senora de Zapopan, a afirmat că „ea 
                                            
19 Cf. I. FUCEK, Il peccato oggi, 228.  
20 IOAN PAUL AL II-LEA, Salvifici doloris, 15. 
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(Fecioara Maria) ne permite să depăşim nenumăratele structuri de păcat în care se 
află scufundată viaţa noastră personală, familiară şi socială”. În acest context, 
documentul final de la Puebla dezvoltă mult mai mult tematica. Se face referire 
constantă la această realitate de păcat care atinge, într-un mod sau altul, toţi oamenii 
şi toate activităţile lor. Pentru a spune aceasta, Conferinţa foloseşte o varietate de 
termeni, pe care îi putem împărţi în trei grupe: „păcatul social” (de trei ori), „păcatul 
instituţionalizat” (de două ori), „situaţie de păcat” şi echivalentele, care în document 
apar de nenumărate ori. 
 
d. Laborem exercens (1981) a lui Ioan Paul al II-lea nu menţionează nici unul dintre 
termenii care se referă la „păcatul social”. Cu toate acestea apar unele elemente 
care prin realitatea lor istorică şi prin contextul în care se află în document, fac să fie 
percepută o realitate de „rău-păcat” care trece dincolo de cea individuală (LE 5, 7, 8, 
16-19). 
 
e. Reconciliatio et paenitentia (1984). Îndemnul apostolic al lui Ioan Paul al II-lea are 
un întreg număr dedicat „păcatului personal şi păcatului social” (RP 16). De fapt este 
o învăţătură de acum sistematică unde apare o catalogare destul de precisă a 
„păcatului social” şi a relaţiei sale cu „păcatul personal”. 
 
Papa stabileşte de la început în mod clar că păcatul în „sens adevărat şi propriu” 
este totdeauna al persoanei şi niciodată al unui grup sau al unei comunităţi, afirmând 
că „o situaţie – cum este o instituţie, o structură, o societate” nu poate fi per se 
subiect al actelor morale, nici nu poate fi catalogată în ea însăşi ca bună sau rea. „La 
baza oricărei situaţii de păcat se află întotdeauna oameni păcătoşi”. Totuşi, din cauza 
tarelor şi obişnuinţelor personale, factorii externi pot condiţiona, presa, ba chiar 
împinge individul în aşa măsură încât să-i diminueze, într-un grad mai mare sau mai 
mic, libertatea, responsabilitatea şi vinovăţia. 
 

„Păcatul, în sens adevărat şi propriu, este întotdeauna un act al persoanei, deoarece este 
actul liber al unui om şi nu propriu zis al unui grup sau al unei comunităţi. Acest om poate fi 
condiţionat, presat, împins de mulţi importanţi factori externi precum şi de înclinaţii, tare, 
obişnuinţe legate de condiţia socială. Nu sunt rare cazurile în care astfel de factori externi şi 
interni îi pot ştirbi mai mult sau mai puţin libertatea şi, prin urmare, îi pot diminua 
responsabilitatea şi vinovăţia. […] Fiind act al persoanei, păcatul îşi manifestă primele şi cele 
mai importante consecinţe în cel care l-a comis: în relaţia acestuia cu Dumnezeu – care este 
fundamentul însuşi al vieţii umane – şi în spiritul omului, slăbindu-i voinţa şi întunecându-i 
mintea” (RP 16). 
 

Apoi RP vorbeşte despre păcatul social, care presupune „înainte de toate, a 
recunoaşte că, în virtutea unei solidarităţi umane, pe cât de tainică şi de 
imperceptibilă pe atât de reală şi sigură, păcatul fiecăruia se răsfrânge într-un anume 
fel asupra celorlalţi. Este cealaltă faţă a acelei solidarităţi care, în plan religios, se 
realizează în adâncul şi înaltul mister al împărtăşirii sfinţilor, datorită căreia s-a 
afirmat că « orice suflet care se ridică înalţă lumea ». Acestei legi a înălţării i se 
opune, din nefericire, legea coborârii, astfel încât se poate vorbi despre o comuniune 
a păcatului, datorită căreia un suflet care se înjoseşte prin păcat trage în jos, 
împreună cu sine, Biserica şi, într-un anume fel, lumea întreagă. Cu alte cuvinte nu 
există nici un păcat, oricât de intim şi ascuns, oricât de strict personal care să-l 
privească numai pe acela care l-a săvârşit. Orice păcat se răsfrânge cu mai multă 
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sau mai puţină violenţă, cu pierdere mai mare sau mai mică, asupra întregului Trup 
al Bisericii şi asupra întregii familii umane” (RP 16). 
 
Papa clasifică păcatul în aspectul său social în trei tipuri: 

a. în primul rând pune toate păcatele personale care, întrucât omul este solidar 
cu toţi pentru bine (împărtăşirea sfinţilor) ca şi pentru rău (împărtăşirea 
păcatului), au repercusiuni asupra întregii omeniri; „conform acestei prime 
semnificaţii, oricărui păcat i se poate atribui, neîndoielnic, caracterul de păcat 
social” (RP 16); 

b. în al doilea rând există unele păcate care prin obiectul lor lovesc direct în 
aproapele. Ele constituie o „ofensă adusă lui Dumnezeu pentru că ofensează 
pe aproapele”. Aici se include păcatul care merge direct împotriva iubirii, a 
dreptăţii în relaţii, a drepturilor persoanei şi a binelui comun, comise sau 
făcute prin omisiune, incluzând lipsa de angajare. „Astfel de păcate sunt 
numite de obicei sociale în cea de a doua accepţie a termenului” (RP 16).  

c. „A treia accepţie a păcatului social priveşte relaţiile dintre diferitele comunităţi 
umane”; este păcatul care atentează la dreptatea, libertatea şi pacea 
fiecăruia, a grupurilor şi a popoarelor.  

  
Cât priveşte raportul dintre păcatul social şi păcatul personal, documentul atrage 
atenţia că „nu este legitimă şi demonstrabilă semnificaţia care se atribuie adesea în 
vremurile noastre, în anumite medii, păcatului social, astfel încât, opunând, nu fără 
ambiguitate, păcatul social păcatului personal, se ajunge în mod conştient sau 
inconştient la atenuarea şi aproape la eliminarea celui personal pentru a admite 
numai vinovăţii şi responsabilităţi sociale. Conform acestei accepţiuni […] practic 
orice păcat ar fi social, întrucât nu ar fi imputabil atât conştiinţei morale a omului, cât 
unei entităţi incerte şi unei colectivităţi anonime, ca, de exemplu, starea de lucruri, 
sistemul, societatea, structurile, instituţiile”. Biserica „ştie şi proclamă că astfel de 
păcate sociale sunt totdeauna efectul, acumularea şi concentrarea multor păcate 
personale. Este vorba despre păcatele personale în cel mai înalt grad ale celui care 
generează sau favorizează nedreptatea, sau trage foloase de pe urma ei; ale aceluia 
care, putând face ceva pentru a evita sau a elimina, sau cel puţin a limita anumite 
rele sociale, omite să facă acest lucru din comoditate, teamă, din reprobabilă tăcere 
complice sau indiferenţă; ale aceluia care se scuză pretextând că lumea nu poate fi 
schimbată; şi chiar şi ale aceluia care vrea să scape de trudă şi de sacrificiu 
invocând false motive de ordin superior. Aşadar, adevăratele vinovăţii sunt ale 
persoanelor” (RP 16). 
 
f. Sollicitudo rei socialis (1987) dezvoltă conceptul de structuri de păcat, 
menţionându-l de zece ori. Este prima dată când Magisteriul Pontifical foloseşte 
acest concept.  

Ce sunt aceste structuri de păcat? Pentru a înţelege este necesar a ţine cont de persoana 
umană ca relatio dialogica. Tot ceea ce aparţine trăirii personale priveşte relaţionalitatea, 
atât la nivelul binelui cât şi al răului. Chiar de la începutul fiinţei noastre istorice, al structurării 
noastre ca persoane capabile de responsabilitate, ne dăm seama de anumite 
condiţionamente care nu sunt uşoare, derivate din habitat-ul nostru, atât în bine cât şi în rău. 
În înţelegerea binelui suntem pre-orientaţi sau obstaculaţi de ceea ce alţii au înţeles înaintea 
noastră. Modul nostru de exercitare a libertăţii este condiţionat de cum trăiesc alţii libertatea 
lor. Ceea ce aparţine moralităţii, adică libertatea, cunoaşterea, responsabilitate, ne este 
mediat de ambientul nostru vital. Şi în experienţa maturităţii noastre personale în a face 
binele, înţelegem clar că există o influenţă care concurează la determinarea modului de a ne 
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înţelege pe noi înşine, în ceea ce priveşte cunoaşterea, responsabilitatea, liberul exerciţiu al 
cunoaşterii şi responsabilităţii. Două persoane adulte, care sunt în relaţie, tind să structureze 
relaţia lor căutând să facă în aşa fel ca răspunsurile să corespundă aşteptărilor: se ajută 
reciproc. Şi aceasta printr-un acord tacit, de convenienţă, întrucât relaţia lor nu începe de 
fiecare dată de la început. Aceasta înseamnă că relaţia tinde să se structureze. 
 
Dar relaţia poate să privească şi un grup (familia, clanul coproprietarul, satul, etc.): la toate 
nivelurile relaţiile tind să se structureze, şi nu numai în exterior. Statul, de fapt, n u există 
dincolo de cetăţeni, de aceea fiecare cetăţean, născându-se, se află inserat într-un stat pe 
care nu l-a ales sau poate nu-l vrea. Grupul deja structurat are regulile sale de joc în care 
fiecare este cooptat şi în care îşi formează acel al său modus vivendi. De la relaţie se trece 
la structurarea relaţiei şi toate relaţiile stau în picioare întrucât sunt susţinute într-o structură 
de interese reciproce, sprijin, aşteptări, etc. 
 
Aceasta se observă mai evident în relaţiile dintre marile instituţii, care „creează 
mentalitatea”. Cât apasă aceste mentalităţi asupra libertăţii fiecăruia? În relaţiile simple, 
acestea cel mult depind de inima persoanelor, dar structurându-se, relaţiile fac mai dificilă 
sinceritatea însăşi relaţiei, pentru că intră în joc greutatea istoriei acestei relaţii, a trecutului, 
a datoriei de a da cont celuilalt şi cu felul în care el mi-a răspuns până acum aşteptărilor 
mele. 
 
În medierea relaţiilor şi a relaţiilor structurate, binele şi răul multora are eficacitatea sa 
istorică la două niveluri: unul este facilitat sau obstaculat să trăiască moralitatea personală 
de istoria în care este inserat; concupiscenţa, ca tentaţie spre rău, ajunge să fie mediată de 
istoria concretă în care unul este inserat. Aşteptările celuilalt, de fapt, proiectează ceva ca 
bine, rău, indiferent. 
 
Cele patru ispitiri ale lui Isus ne spun mult în acest sens. Care este conţinutul lor? Ele 
corespund aşteptărilor mesianice a grupului structurat din timpul lui Isus: „E bine ca tu să faci 
astfel, pentru că aşa este aşteptat Mesia”. În relatarea primei istorii de păcat, şarpele 
mediază aşteptările declarând apetibilitatea rodului: iluzia şi minciuna pe care păcatul le 
prezintă este concupiscenţa, adică ceva de dorit. Eficacitatea istorică a răului mediază o 
tentaţie care duce să facă din noi păcătoşi. Influenţa răului moral interesează cunoaşterea, a 
fi liberi şi responsabili. Răul este o boală care îşi face simţite efectele sale pestilenţiale, 
îndulcind un ambient. Fiii unui asasinat, de cele mai multe ori, trăiesc cu scopul de a 
întoarce răul primit. Şi aceasta nu se verifică doar la nivelul unuia singur. Istoriile de 
opresiuni şi de revoluţii resimt în mod exemplar influenţa pestilenţială a solidarităţii în păcat: 
păcatul care este al unuia, dar care, generalizat, are capacitatea de a se structura şi de a 
potenţa influenţa sa malefică (structură de păcat)21. 

 
La întrebarea de ce aceste structuri sunt calificate de păcat, Reconciliatio et 
paenitentia răspunde că:  

a. se împotrivesc voinţei lui Dumnezeu şi constituie o adevărată idolatrie; 
b. se opun „binelui comun” şi păcii; 
c. se opun recunoaşterii celuilalt ca „aproapele”; 
d. se află în rădăcina ultimă a cauzelor relelor lumii de astăzi. 

 
Cât priveşte izvorul lor şi menţinerea lor aceste structuri ale păcatului „îşi au 
rădăcinile în păcatul personal şi, deci, totdeauna sunt legate de actele concrete ale 
persoanelor care le introduc, le consolidează şi le fac greu de îndepărtat. Şi astfel ele 
se întăresc, se răspândesc şi devin izvor pentru alte păcate, condiţionând conduita 
oamenilor (SRS 36). 
 

                                            
21 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale, ethos, etica cristiana. Appunti di teologia morale 
fondamentale, PUG, Roma 1993, 167-169. 
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În ceea ce priveşte manifestarea lor istorică: ele constituie obstacolul principal în faţa 
adevăratei eliberări, se prezintă ca „imperialişti moderni” şi ca „mecanisme moderne” 
care exploatează oamenii, nu permit dezvoltarea popoarelor. 
 
Papa califică de trei ori aceste mecanisme nedrepte ca „perverse” (SRS 17, 35, 40). 
Este o judecată aspră a acestor mecanisme şi în acelaşi timp refuză posibilitatea de 
a le considera ca „naturale” sau ca „automatice”. Cu această pontiful învaţă că 
structurile „în ele însele” (din punct de vedere metafizic) nu sunt şi nu pot fi nici bune 
nici rele. Însă aceasta nu înseamnă că în practică, adică din punct de vedere moral, 
sunt indiferente. Cu alte cuvinte, ele nu pot fi nici bune nici rele „în ele însele”, ci 
oamenii sunt aceia care le fac bune sau rele22. 
 
3. Clasificarea păcatelor 
 
Sunt posibile diferite distincţii ale păcatului, luând în considerare modul în care 
intervine voinţa, obiectul actului, gravitatea mai mare sau mai mică etc.  
 
Păcatul originar şi păcatul personal: păcatul originar este acela care ne-a fost 
transmis de la primii noştri părinţi şi pe care fiecare om îl moşteneşte prin naştere; 
este o dezordine care loveşte natura umană. El se distinge de păcatul personal prin 
faptul că acesta este comis de fiecare subiect. 
 
Păcatul actual şi păcatul obişnuit: păcatul actual constă în actul dezordonat al voinţei 
care se îndepărtează de planul divin. Păcatul obişnuit este dezordinea (care nu 
constituie în mod necesar un habitus) care produce în om actul păcătos şi îl face 
vrednic de pedeapsă. 
 
Păcatul de acţiune şi păcatul de omisiune: orice păcat este un act al voinţei; dacă se 
traduce într-un fapt pozitiv se numeşte de acţiune (de exemplu: a ucide, a fura, a dori 
răul altuia, a alimenta un gând de răzbunare); dacă în schimb constă în renunţarea la 
un act datorat se numeşte păcat de omisiune (de exemplu: a nu participa la liturghie 
duminica şi în zilele de sărbătoare de poruncă, a nu da ajutorul datorat aproapelui 
etc.): „Aşadar, cel care ştie să facă binele şi nu îl face, săvârşeşte păcat” (Iac 4,17; 
cf. Lc 12,47). 
 
Păcatul de moarte (sau grav) şi păcatul venial (sau uşor): păcatul este de moarte 
atunci când voinţa se îndepărtează de legea lui Dumnezeu în materie gravă; tradiţia 
creştină îl numeşte de moarte pentru că privează de har pe cel care avea harul, 
provocând moartea vieţii supranaturale în suflet. Păcatul venial este o încălcare care 
nu are aceeaşi gravitate, fie din cauza imperfecţiunii actului, fie prin caracterul uşor al 
materiei. 

 
Unele păcate de moarte îmbracă o gravitate specială, prin răutatea lor intrinsecă sau pentru 
că sunt cauză pentru alte păcate. Înainte de toate sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt, 
care implică dispreţ formal faţă de ajutorul divin; ele sunt: prezumţia şi disperarea că nu se 
va mântui, respingerea adevărului salvific cunoscut, invidia faţă de harul pe care Dumnezeu 
îl dă altora, persistenţa în starea de păcat şi nepenitenţa finală. Se spune că aceste păcate 
sunt ad mortem (cf. 1In 5,16), nu pentru să sunt absolut de neiertat, dar pentru că omul, 
comiţându-le, ridică grave obstacole în faţa convertirii sale. 

                                            
22 Cf. I. FUCEK, Il peccato oggi, 230-233. 
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În al doilea rând, sunt în special grave păcatele care strigă răzbunare la cer, după expresia 
Scripturii, pentru că lovesc în aşa fel în aproapele încât trezesc indignarea dreptăţii divine. În 
special sunt: uciderea voită (avortul, uciderea celor nevinovaţi), sodomia, nedreptăţile 
împotriva celor slabi şi lipsiţi de apărare, fraudarea în salariu a muncitorilor etc.23. 
În sfârşit, păcatele capitale sunt deosebit de grave pentru că, aşa cum arată şi numele lor 
(de la caput), sunt la originea multor altor păcate. Tradiţia le numără şapte: mândria, invidia, 
avariţia, mânia, necurăţia, lăcomia şi lenea. 
 

Păcate împotriva lui Dumnezeu, împotriva persoanei proprii şi împotriva aproapelui: 
toate păcatele sunt împotriva lui Dumnezeu şi cauzează daună celui care le comite; 
totuşi, prin obiectul lor propriu, se pot distinge păcate împotriva lui Dumnezeu, care 
lezează direct iubirea şi onoarea lui Dumnezeu (de exemplu, înjurătura, sacrilegiu 
etc.); păcate împotriva persoanei proprii, care prin obiectul lor produc o leziune celui 
care le comite (suicidul, mutilarea etc.); şi păcate împotriva aproapelui, prin care se 
dăunează direct celuilalt (asasinatul, furtul etc.). 

 
Luând în considerare tot obiectul – binele voit în mod dezordonat – se obişnuieşte a distinge 
între păcatele trupeşti şi cele spirituale, după cum provin din căutarea dezordonată a unui 
bine sensibil (lăcomia, necurăţia) sau spiritual (trufia, invidia etc.). Per se, păcatele spiritului 
sunt mai grave, pentru că voinţa se îndepărtează mai mult de Dumnezeu. 
 

Păcate cu gândul, cuvântul şi fapta. Este o distincţie importantă, întrucât în 
sacramentul Pocăinţei trebuie specificat dacă păcatul a fost interior (cu gândul) sau 
şi exterior (cu cuvântul sau cu fapta). 
 
Păcate din ignoranţă, slăbiciune şi răutate: distincţia are legătură cu factorii interiori 
care duc la păcat. Păcatele din ignoranţă provin din lipsa cunoaşterii ordinii morale, 
într-un anumit mod culpabilă (de exemplu, persoana care păcătuieşte răspândind o 
calomnie, fără să-i dea importanţă); păcatele din slăbiciune îşi au originea într-o 
pasiune care atenuează voirea actului (de exemplu, cel care într-un acces de mânie 
aduce ofense celuilalt); în sfârşit, păcatele din răutate provin mai ales din voinţa rea, 
fără a fi determinate de ignoranţă şi de pasiune (de exemplu: cazul celui care ucide 
cu premeditare). 
 
Păcatul formal şi material: păcatul formal este încălcarea voită a legii divine; păcatul 
material este  atunci când, actul fiind din punct de vedere obiectiv dezordonat, 
lipseşte dezordinea voinţei, întrucât persoana, deşi voieşte actul, îi ignoră fără vină 
răutatea. Dacă voinţa lipseşte de-a dreptul – întrucât subiectul nu are uzul raţiunii 
sau pentru că actul exterior este rodul violenţei – nu este posibil a vorbi despre un 
act uman şi deci despre păcat, nici chiar material (de exemplu: nici o mişcare 
corporală care are loc în timpul somnului nu poate constitui păcat, nici chiar 
material). Totuşi, în măsura în care lipsa uzului raţiunii sau violenţa nu sunt absolute, 
actul are un anumit caracter păcătos, în care răutatea formală (a intenţiei sau actul 
interior al voinţei) nu corespunde cu cea materială (adică: aceea proprie obiectului 
actului)24.  
 
                                            
23 „Tradiţia catehetică aminteşte că există şi «păcate strigătoare la cer». Strigă către cer: sângele lui 
Abel (cf. Gen 4,10); păcatul sodomiţilor (cf. Gen 18,20,19,13); glasul poporului asuprit în Egipt (cf. Ex 
3,7-10); plânsul străinului, al văduvei şi al orfanului (cf. Ex 22,20-22); nedreptatea faţă de salariat (cf. 
Dt 24,14-15; Iac 5,4)” (CBC 1867). 
24 Cf. R. G. DE HARO, La vita cristiana, 530-534. 
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4. Păcatul de moarte şi păcatul venial 
 
Sfânta Scriptură vorbeşte despre două feluri de păcate. Unele provoacă moartea (cf. 
Iac 1,15) şi exclud de la Împărăţia cerurilor (cf. 1Cor 6,9-10; Gal 5,19-21): ele separă 
de Cristos, rup unirea cu Dumnezeu; altele, în schimb, în care cade chiar şi cel drept 
de mai multe ori pe zi, nu exclud de la prietenia cu Dumnezeu (cf. Pro 24,16; 1In 
1,18.48)25. Biserica a numit aceste păcate de moarte şi veniale: „Păcatele trebuie 
evaluate în funcţie de gravitatea lor. Deja perceptibilă în Scriptură (cf. 1In 5,16-17), 
distincţia între păcat de moarte şi păcat lesne-iertător s-a impus în tradiţia Bisericii. 
Experienţa oamenilor o întăreşte” (CBC 1854). 
 
Diferenţa fundamentală stă deci în faptul că păcatul de moarte lipseşte de viaţa 
harului, îndepărtând de Dumnezeu; cel lesne-iertător în schimb nu26. De aici 
urmează că noţiunile de păcat de moarte şi venial sunt între ele analoge; nu diferă ca 
specie a aceluiaşi Gen, dar ca complet şi incomplet: numai în păcatul de moarte 
există pe deplin esenţa răului moral. 
 
1. Păcatul de moarte 
 
a. Noţiunea.  Păcatul de moarte constă în îndepărtarea de Dumnezeu din cauza unei 
întoarceri dezordonate spre creaturi.  
 
Existenţa păcatului de moarte este atestată în Sfânta Scriptură când denunţă 
vinovăţiile care exclud de la Împărăţia lui Dumnezeu şi procură moartea veşnică: „Nu 
vă înşelaţi: nici imoralii, nici idolatrii, nici adulterii, nici efeminaţii, nici sodomiţii, nici 
hoţii, nici avarii, nici beţivii, nici calomniatorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu” (1Cor 6,9-10). Din timpuri imemorabile Biserica numeşte aceste 
vinovăţii grave sau de moarte. 
 
„Împreună cu toată tradiţia Bisericii, numim păcat de moarte actul prin care omul, în 
mod liber şi conştient, respinge pe Dumnezeu, legea lui, legământul de iubire pe care 
i-l oferă Dumnezeu, preferând să se întoarcă spre sine însuşi, spre o realitate creată 
şi limitată, spre ceva opus voinţei divine” (RP 17). Păcatul de moarte este negarea 
liberă a valorii noastre ontologice şi etice prime şi fundamentale: relaţia noastră de 
iubire şi de dependenţă de Dumnezeu şi întoarcerea spre creaturi. 
 
b. Condiţiile pentru a avea un păcat grav sau de moarte. Ca să existe un păcat de 
moarte se cere: materie gravă, cunoaştere deplină şi consimţământ liber. 
 
1. Materia gravă. Această cerinţă se verifică atunci când obiectul actului implică o 
dezordine gravă împotriva legii lui Dumnezeu. Prin dezordine gravă se înţelege ceea 
ce îndepărtează de scopul ultim, ceea ce apare incompatibil cu caritatea sau, în 
general, cu iubirea de Dumnezeu mai presus de toate: omul „păcătuieşte mortal […] 
atunci când, în mod conştient şi liber, alege un obiect dezordonat în mod grav, 

                                            
25 Cf. CONCILIUL TRIDENTIN, sesiunea a XIV-a, Doctr. De sacramento Poenitentiae, cap. 5, DS 
899/1680. 
26 Cf. TOMA DE AQUINO, In Iob expositio, c. XLI, lect. 2. 
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oricare ar fi motivul alegerii sale”27. „Omul săvârşeşte păcat de moarte atunci când, 
cu ştiinţă şi voinţă, alege, indiferent din ce motiv, ceva care constituie o dezordine 
gravă” (RP 17).  
 
Actele care constituie materia gravă sunt cunoscute cu raţiunea – este vorba despre 
legea naturală – şi prin intermediul Revelaţiei, care cuprinde legea naturală şi cea 
supranaturală: 
 
→ Sfânta Scriptură enumeră, cu formulări diferite, toate acele acte care implică o 
vinovăţie de moarte: idolatria, adulterul, fraudarea în salariul just, necurăţia, uciderea, 
furtul, injuria, necinstirea părinţilor, trufia, înşelăciunea, defăimarea etc. (cf. 1 Cor 6,9-
10; Rom 1,28-32; Gal 5,19-21); 
 
→ Magisteriul Bisericii, în misiunea sa de păstrare şi interpretare autentică a legii 
divine, a amintit care sunt acele acţiuni, la timpul potrivit şi după necesităţile timpului; 
astfel, de exemplu Conciliul Vatican al II-lea aminteşte ca acte „total contrare gloriei 
Creatorului”, genocidul, avortul, eutanasia, sinuciderea, torturile morale şi fizice, 
deportările, sclavia, prostituţia, traficul de femei şi tineri etc. (cf. GS 27). Iar alte texte 
recente: enciclica Humanae vitae a reafirmat gravitatea „contracepţiei” (HV 14), 
Declaraţia Persona humana, caracterul grav al oricărei violări directe a ordinei morale 
din domeniul sexualităţii (în special, masturbarea şi relaţiile prematrimoniale)28, 
Declaraţia De euthanasia, gravitatea oricărui atentat la viaţa unui nevinovat, 
înţelegând aici sinuciderea şi eutanasia. 
 
Cât priveşte gravitatea materiei sau dezordinea implicată de obiectul actului, în 
sensul său global, se obişnuieşte a distinge între: 
 
→ păcatul de moarte ex toto genere suo: cu aceasta se face referinţă la actele, care 
prin materia lor, comportă o dezordine gravă împotriva legii divine, în aşa mod că, 
dacă voinţa este deplină, constituie în mod invariabil o vină gravă: se spune, în acest 
caz, că nu admit ceea ce teologia morală numeşte parvitas materiae. Astfel, 
înjurătura, ura faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, adulterul, asasinatul, 
infidelitatea, necurăţia etc. Este evident, de exemplu, că: nu este posibil un tip de 
asasinat care prin obiectul său moral să aibă o vină uşoară; un act de desfrânarea 
(necurăţie, adulter, contracepţie) consimţit pe deplin este incompatibil cu caritatea şi 
deci prin natura sa este totdeauna grav; a urî o persoană este totdeauna grav, chiar 
dacă nu se exprimă în fapte; 
 
→ păcatul de moarte ex genere suo: aici se face referinţă la actele care, prin obiectul 
lor, implică o dezordine gravă împotriva legii divine, dar admit parvitas materiae. 
Astfel, furtul sau injuria sunt păcate grave prin genul lor (per se a fura de la 
aproapele sau a-l insulta exclude iubirea de caritate); totuşi este posibilă o materie 
imperfectă, care nu frânge orânduirea obişnuită spre Dumnezeu, deşi constituie 
păcat; a sustrage câteva monezi sau a leza uşor onoarea aproapelui fără a-i dăuna 
în mod grav, sunt păcate veniale într-un Gen de acţiuni per se grave; 

                                            
27 CONGREGATIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Declaraţia Persona humana, 7 noiembrie 
1975, n. 10, paragraful 6. 
28 CONGREGATIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Declaraţia Persona humana, 7 noiembrie 
1975, n. 10 
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→ păcatul venial ex genere suo: se referă la comportamente care, dezordonate prin 
obiectul lor, nu implică totuşi o ruptură a voinţei de iubirea scopului ultim. Astfel o 
glumă, o minciună, un act de lăcomie sau de vanitate, sunt per se – prin materia lor – 
păcate veniale. Aşadar, prin circumstanţele care concurează la împlinirea actului, 
aceste lipsuri pot deveni păcate de moarte (de exemplu, o minciună care cauzează o 
pagubă gravă aproapelui). 
 
Actele ilicite în mod intrinsec. Tradiţia morală creştină a afirmat totdeauna că există 
acte care in se şi per se constituie totdeauna o dezordine morală gravă: acele aşa-
zise absolute morale. Este vorba despre acte definite de obiectul actului exterior, 
care – oricare ar fi circumstanţele personale sau sociale şi intenţiile sau motivaţiile 
subiective – contrazic în mod grav demnitatea personală a fiinţei umane şi legea lui 
Dumnezeu: „unele păcate, cât priveşte materia lor, sunt în mod intrinsec grave şi de 
moarte. Există deci acte care, prin sine şi în sine, indiferent de împrejurări, sunt 
întotdeauna ilicite în mod grav, datorită obiectului lor. Aceste acte, dacă sunt 
săvârşite în chip suficient de conştient şi liber, constituie întotdeauna o vină gravă” (RP 
17). 
 
2. Cunoaştere deplină. Cunoaştere deplină există atunci când subiectul, în uz deplin 
al raţiunii, ştie că acţionează rău în materie gravă. Dacă această cunoaştere ar lipsi 
nu ar mai fi păcat de moarte, întrucât voinţa poate alege un act care o dezordonează 
în relaţie cu scopul ultim numai dacă înainte stă deplina deliberare a intelectului. Se 
pot distinge două aspecte: 
 
→ Uzul perfect al raţiunii: nu este cunoaştere deplină atunci când subiectul lipist de 
stăpânirea completă a facultăţii sale intelectuale, aşa cum se întâmplă în semi-somn 
sau în beţie, sau într-o suferinţă din cauza unei boli mintale. Ceva asemănător se 
poate spune despre cel care acţionează sub evetul unei pasiuni violente sau 
neprevăzute, care  întunecă sau împiedică o deliberare substanţial deplină.  
 
Uzul perfect al raţiunii nu cere o cunoaştere actuală: ajunge cunoaşterea virtuală; 
aceasta înseamnă că nu este necesar să se delibereze în momentul actului, ci 
ajunge o deliberare anterioară în forţa căreia se acţionează. Astfel se întâmplă, de 
exemplu, în cazul celui care a hotărât să practice avortul şi ca atare îl realizează fără 
se reflecteze in actu. În general aceasta se întâmplă cu păcatele care provin dintr-un 
anumit stil de viaţă dus în mod voit (de exemplu, furtul la cântar în cazul unui 
comerciant care are acest viciu). În schimb nici o persoană în har nu este obişnuită 
să comită un păcat grav fără cunoaştere actuală. 
 
→ Cunoaşterea gravităţii materiei: nu există cunoaştere deplină nici atunci când nu 
se ştie că actul este din punct de vedere moral rău. Însă este suficientă o cunoaştere 
chiar confuză a materiei actului, pentru că nu este necesară o cunoaştere explicită; 
este suficient ca conştiinţa să semnaleze că se acţionează rău în materie gravă. De 
exemplu, nu trebuie ca un jurnalist să-şi dea seama în totalitate de dauna pe care o 
provoacă dând o ştire calomnioasă; ajunge să-şi de-a seama că acea afirmaţie nu 
este sigură şi poate provoca daună.   
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3. Consimţământ deplin. Consimţământul deplin este atunci când voinţa aderă 
obiectului rău cu toată forţa sa, fie prin alegere proprie fie consimţind unei mişcări 
pasionale dezordonate. Este important a sublinia că plinătatea recerută 
consimţământului este aceea substanţială actului liber. De obicei săvârşim actele cu 
o plinătate de consimţământ, numai să nu intervină vreun obstacol în faţa voinţei: 
adică, factori concreţi care privează persoana de plinătatea libertăţii, ajungând până 
la anularea totală a vinovăţiei dacă libertatea a fost încălcat total. 
 
Plinătatea consimţământului nu cere răutatea voinţei, nici ura faţă de Dumnezeu. 
Pentru a comite un păcat de moarte ajunge ca persoana să vrea – având cunoaştere 
şi consimţământ deplin – un act care obiectiv este grav, chiar dacă acţionează sub 
impulsul pasiunii: nu este deci atenuantă veleitatea de „a nu voi să păcătuieşti”, 
pentru că de obicei nimeni nu acţionează rău voind per se actul păcătos. „În practică, 
multe păcate grave, de exemplu de ucidere sau de adulter, sunt comise nu din 
răutate, ci din pasiune”29. Şi mai puţin este curtă – pentru a avea un păcat de moarte 
– ura faţă de Dumnezeu30; nici păcatele din răutate nu includ per se ura faţă de 
Dumnezeu, care este mai degrabă satanică.  
 
Indicii ale consimţământului imperfect. În unele situaţii poate exista dubiu dacă am 
consimţit pe deplin sau nu unui act per se grav. Pentru a rezolva acest dubiu se 
poate ţine seama de următoarele criterii: 

a) dacă nu a fost cunoaştere deplină, cel puţin virtuală, nu a existat 
consimţământ deplin; 

b) dacă persoana are o conştiinţă delicată, în dubiile cu privire la cunoaştere sau 
consens trebuie să se prezume pe linie de principiu că nu a păcătuit grav; în 
schimb, dacă persoana are o conştiinţă laxă sau obiceiuri rele, prezumţia este 
că a comis păcat de moarte; 

c) dacă s-a ajuns la actul exterior şi subiectul are uzul normal al facultăţilor 
mintale, se prezumă pe linie de principiu voinţa deplină; în schimb, dacă 
cineva nu ajunge să comită în exterior un act păcătos pe care l-ar fi putut 
împlini uşor, acesta poate fi un indiciu că nu a fost consimţământ deplin; 

d) dacă, în practică, nu a fost luptă, trebuie presupus că a fost consimţământ 
deplin; dimpotrivă, atunci când în timpul ispitirii subiectul a simţit dezgust şi a 
luptat, s-a rugat…, probabil nu a fost plinătate de consimţământ. 

 
c. Câteva erori actuale. Învăţătura Bisericii despre păcatul de moarte este în zilele 
noastre obiect de critică. Se afirmă că: a) distincţia dintre păcatul de moarte şi cel 
lesne-iertător ar fi fost introdusă în mod artificial de moralişti, în special de scolastici 
şi de teologii care le-au urmat. Biblia şi Sfinţii Părinţi, este adevărat, au atras atenţia 
împotriva unor păcate care îndepărtează mai mult de Dumnezeu; dar distincţia dintre 
păcatele pe care trebuie să le mărturisim (cele de moarte) şi cele care pot fi 
mărturisite (lesne-iertătoare) le-ar fi străină; b) anumite curente rigoriste, atât catolice 
cât şi calviniste, ar fi identificat după aceea păcatul grav cu păcatul de moarte, 
tulburând multe conştiinţe şi introducând echivocul că păcatele veniale nu pot fi 
grave sau serioase; c) în sfârşit, este inadmisibilă facilitatea cu care doctrina 
tradiţională judecă atunci când se comit păcate de moarte: nici un păcat izolat, chiar 
în materie gravă, – afirmă critica – în mod obişnuit nu poate fi de moarte; şi nici un 
                                            
29 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 77, a. 8, c. 
30 TOMA DE AQUINO, De veritate, q. 28, a. 5, ad 2. 
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păcat făcut din slăbiciune n-ar fi astfel; n-ar putea fi comise la vârsta adolescenţei 
etc.  
 
Iată câteva idei care ar putea să ne ajute să eliminăm astfel de greşeli. 
 
1) Aşa cum am văzut, doctrina catolică despre păcatul de moarte, proclamată în mod 
solemn de Conciliul Tridentin31 şi reluată recent de Declaraţia Persona humana şi de 
Îndemnul apostolic Reconciliatio et paenitenţia, precum şi de Enciclica Veritatis 
splendor, nu este o invenţia a oamenilor, ci cuprinde învăţătura Scripturii. În rest, 
distincţia dintre păcatele de moarte sau grave şi păcatele lesne-iertătoare nu este 
deloc arbitrară, ci corespunde unui criteriu foarte precis şi clar: distincţia dintre actele 
incompatibile sau nu cu caritatea, plinătatea şi sinteza Noii Legi. Orice act 
incompatibil cu iubirea de Dumnezeu constituie vinovăţie gravă sau de moarte, 
pentru că duce la pierderea carităţii. 
 

În faţa propunerii unor teologi şi părinţi sinodali (1984) de a introduce o distincţie tripartită a 
păcatelor – veniale, grave şi de moarte – Îndemnul apostolic Reconciliatio et paenitentia a 
declarat că trebuie menţinută împărţirea bipartită dintre păcatele de moarte sau grave şi cele 
veniale sau lesne-iertătoare, pentru că ea îşi află fundamentul în Scriptură şi a fost 
dezvoltată de Părinţii Bisericii: „Însă rămâne adevărat că există o distincţie esenţială şi certă 
între păcatul care nimiceşte iubirea şi păcatul care nu ucide viaţa supranaturală: căci nu 
există cale de mijloc între viaţă şi moarte” (RP 17). 
 

2) Departe de a da ascultare unei mentalităţi rigoriste, această învăţătură a Bisericii 
corespunde conştiinţei pe care o are despre demnitatea omului. Nu se poate separa 
doctrina catolică despre păcatul de moarte de afirmaţiile sale despre demnitatea 
persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu şi, prin efectul harului, templu al 
Trinităţii. 
 
3) Biserica, afirmând că toate păcatele grave – chiar şi cel comise din slăbiciune sau 
în ocazii izolate – nimicesc iubirea, nu acţionează ca şi cum ar fi fără experienţă şi 
nici nu pune împreună realităţi disparate. Nu atribuie tuturor păcatelor de moarte 
aceeaşi gravitate, nici nu spune că cele veniale nu sunt serioase, dar scoate în 
evidenţă că orice păcat de moarte lipseşte omul de iubire. Sfântul Toma explică, fiind 
vorba despre lepădarea lui Petru: „Caritatea se poate pierde în două feluri. Primul, în 
mod direct, dispreţuind-o. Iar Petru, desigur, nu pierde caritatea în felul acesta. Al 
doilea mod, indirect: când se comite un act contrar carităţii, dintr-o pasiune a 
concupiscenţei sau a fricii. Iar Petru, acţionând în felul acesta împotriva carităţii, 
pierde caritatea: însă a recuperat-o imediat”32. 
 
5. Păcatul venial 
 
a. Noţiunea şi răutatea. Păcatul venial constă într-o întoarcere dezordonată spre 
creaturi, care nu duce la pierderea ordinii habituale a voinţei spre Dumnezeu ca 
scopul ultim. Este vorba de păcate care nu ucid viaţa harului nici nu duc la pierderea 
ei. Existenţa lor apare descrisă de Scriptură, de Tradiţie şi de Magisteriu, care a 
învăţat în formă solemnă acest adevăr. 
 

                                            
31 CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea XIV, Decretul de poenitentia, cap. 5, DS 899-901/1679-1683. 
32 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 24, a. 12, ad 3. 
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Sfânta Scriptură vorbeşte adesea şi despre acele vinovăţii pe care le comit cei drepţi, 
şi încă frecvent: „De şapte ori cade cel drept” (Prov 24,16); „În multe greşim cu toţii” 
(Iac 3,2); „Dacă spune că suntem fără păcat, ne înşelăm pe noi înşine şi adevărul nu 
este în noi” (1In 1,8). Această realitate există implicit în reproşurile pe care Domnul le 
adresează fariseilor, care sunt atenţi să strecoare ţânţarul din pahar şi să înghită 
cămila (cf. Mt 23,24), sau să scoată paiul din ochiul aproapelui în timp ce nu dau nici 
o importanţă bârnei din ochiul propriu (cf. Lc 6,41). 
 
Părinţii Bisericii, în comentariile lor la „Tatăl nostru”, se referă adesea la păcatele 
veniale, de fiecare zi, a căror iertare este invocată prin cuvintele „ne iartă nouă 
greşelile noastre” (Mt 6,12); şi le disting de cele de moarte, din cauza necesităţii sau 
nu de a le mărturisi, de vreme ce păcatele veniale obţin iertarea prin rugăciune şi 
fapte bune. Este cunoscută mărturia sfântului Augustin: „Cei pe care i-ai văzut 
făcând pocăinţă au comis crime ca adulterul sau alte fapte nedemne de om: de 
aceea trebuie să facă penitenţă. Dacă în schimb ar fi vorba de păcate uşoare, pentru 
a le şterge ajunge rugăciunea de fiecare zi”33. Acceptând această tradiţie comună, 
sfântul Isidor de Seviglia va defini peccata graviora, peccata mortalia care 
îndepărtează de altar34 şi vorbeşte despre peccata leviora, care sunt iertate prin 
rugăciune şi prin fapte bune35. 
 
Magisteriul Bisericii a învăţat existenţa păcatelor veniale, distingându-le de cele de 
moarte: a) în ceea ce priveşte materia mărturisirii, fie indicând că numai păcatele de 
moarte sau grave sunt materie necesară36, fie sfătuind spovada – facultativă – a 
păcatelor veniale37; b) pe de altă parte, clarificând că nici cel drept nu poate evita în 
mod absolut păcatele veniale în această viaţă, aşa cum rezultă din Scriptură: „Pentru 
că apostolul Ioan afirmă: «Dacă spunem că suntem fără păcat, ne înşelăm pe noi 
înşine şi adevărul nu este în noi» (1In 1,8), unii consideră că aceasta a fost necesar 
a o spune din umilinţă şi nu pentru că este adevărat; dar aceasta este o erezie. De 
fapt, apostolul adaugă: « Dacă recunoaştem păcatele noastre, el care este fidel şi 
drept ne va ierta păcatele şi ne va curăţa de orice vină” (1In 1,9). De unde rezultă 
clar că trebuie să spunem aceste cuvinte nu pentru a fi umiliţi, dar şi pentru că sunt 
adevărate. Altfel apostolul ar fi spus: «Dacă spunem că nu suntem în păcat, ne 
mândrim şi umilinţa nu este în noi»: În schimb spune: „ne înşelăm, şi adevărul nu 
locuieşte în noi”, arătând cu claritate că dacă cineva afirmă că nu are nici un păcat, 
nu spune adevărul, dimpotrivă spune o minciună”38. Acelaşi lucru îl învaţă într-un 
mod mai explicit Conciliul Tridentin: „Dacă cineva afirmă că se poate ca pe parcursul 
întregii vieţi să se evite orice păcat, chiar cel venial, fără un privilegiu special acordat 
de Dumnezeu, aşa cum Biserica spune despre sfânta Fecioară: să fie afurisit”39. 
Trebuie spus că „în această viaţă muritoare cei drepţi şi sfinţii uneori cad cel puţin în 

                                            
33 AUGUSTIN, De symb. ad Catech., c. 7: PL 40,636. Şi în alt loc: „Oratio quotidiana, quam docuit 
ipse Iesus, unde et dominica nominatur, delet quidem quotidiana peccatoa, cum quotidie dicitur: 
« dimitte  nobis debita nostra” (Mt 6,12)” (De civitate Dei, 40,2, 576: PL 41, 748). 
34 ISIDOR DE SEVIGLIA, De ecclesiasticis officiis, 1, 18,8: PL 83, 784. 
35 ISIDOR DE SEVIGLIA, De ecclesiasticis officiis, 2, 5, 14: pl 83, 784; Sententiarum Liber, 2,18; 1-4; 
19, 1 ş.u.: PL 83, 620-521.  
36 CONCILIUL TRIDENTIN, Decretul De sacramento paenitentiae, cap. 5: DS 899/1680. 
37 CONGREGATIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Normae pastorales, 16-VI-1972, n. XII. 
38 CONCILIUL DIN CARTAGINA, canonul 6: DS 106/228; cf. şi can. 7-8: DS 107-108/229-230. 
39 CONCILIUL TRIDENTIN, De iustificatione, can. 23: DS 833/1573. 
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lipsuri uşoare şi zilnice (care se numesc şi veniale), fără ca prin aceasta să înceteze 
a fi drepţi”40. 
 
Pe această linie, sfântul Toma afirmă că sunt veniale acele „păcate care aduc 
dezordine cu privire la lucrurile care privesc scopul păstrând totuşi ordinea spre 
scopul ultim”41. În timp ce prin efectul păcatului de moarte sufletul se îndepărtează de 
scopul ultim, în păcatul venial nu ajunge aici: aşa cum călătorul, poate fi reţinut 
pentru câteva momente de un obstacol în timpul drumului său, sau chiar să devieze 
uşor de la parcurs, dar fără să schimb sensul de mers. „În cel care comite păcatul de 
moarte, intenţia voinţei se separă total de scopul ultim; în schimb în cel care 
păcătuieşte uşor intenţia spre scopul ultim rămâne, chiar dacă într-un fel este 
obstaculată pentru că iubeşte mai mult decât trebuie lucrurile care nu sunt în vederea 
scopului”42. 
 
Între păcatul de moarte şi cel venial există o diferenţă esenţială, şi nu numai de grad: 
a) sensul păcatului există pe deplin doar în păcatul de moarte, şi în mod imperfect în 
cel venial: în primul voinţa se îndepărtează de Dumnezeu; în al doilea rămâne unită 
cu el, deşi imperfect; b) păcatul de moarte lipseşte omul de viaţa sufletului, întrucât 
duce la pierderea harului; cel venial nici nu o diminuează, deşi face mai dificil 
exerciţiul virtuţii43. 
 

Luther, Baius şi alţi autori au negat existenţa păcatelor veniale: orice păcat ar fi prin el însuşi 
grav. Magisteriul a condamnat însă în mod expres afirmaţia că „nici un păcat nu este prin 
natura sa venial, dar toate merită pedeapsa veşnică”44 

 
b. Clasificarea păcatelor veniale.  Dezordinea proprie păcatului venial poate avea loc 
în două moduri: 
 
1) prin imperfecţiunea actului, atunci când lipseşte deplina cunoaştere sau 
consimţământul deplin în materie gravă: de exemplu, gândurile impure cu 
consimţământ parţial; insultele aduse într-un acces necontrolat de mânie etc. 
 
2) prin uşurătatea materiei, fie pentru că genul actului rău este uşor (de exemplu, 
minciuna care nu comportă nedreptate, vanitatea, lăcomia la mâncare etc.) sau 
pentru că există parvitas materiae într-un Gen de acte prin ele însele grave (de 
exemplu, mici înţepături, insulte uşoare etc.). 
 
Prin materia lor uşoară, păcatele veniale pot fi comise prin imperfecţiunea actului. 
Dacă au loc cu o cunoaştere şi consens deplin sunt numite păcate veniale deliberate, 
şi sunt dăunătoare într-un mod special întrucât implică nepăsarea. Se vorbeşte 
despre „păcate veniale deliberate, pentru că toate aceste vinovăţii comise cu ochii 
deschişi pot fi uşor evitate cu ajutorul harului divin chiar în starea prezentă. Spunea 
sfânta Tereza: «Dumnezeu să vă libereze de păcatul conştient, oricât de mic ar fi». 
Aşa sunt, de exemplu, minciunile voite, micile murmurări, blestemele, resentimentele 
spuse în cuvinte, luarea în râs a aproapelui, cuvintele înţepătoare, lăudăroşenia, 
                                            
40  CONCILIUL TRIDENTIN, De iustificatione, cap. 11: DS 804/1537. 
41 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 88,  a. 1, c. 
42 TOMA DE AQUINO, Summa contra gentiles, III, c. 143. 
43 TOMA DE AQUINO, Qaest. disp. De malo, q. 7, a. 2. 
44 PIUS AL V-LEA, Bulla Ex omnibus afflictionibus, 1-X-1567, n. 20: DS 1020/1920. 
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ranchiuna alimentată în inimă […]. Trebuie aşadar să tremuri din cauza acestor 
defecte deliberate […], pentru că face ca sufletul să împlinească lucrurile spirituale 
cu mare plictiseală şi greutate, şi aşa începe după aceea să lase rugăciunea, 
împărtăşania, vizitele la sfântul Sacrament, novenele; şi în cele din urmă va lăsa cu 
uşurinţă totul”45. 
 
Alături de acestea există păcate veniale nedeliberate sau comise din slăbiciune. Din 
cauza rănii originare, chiar în starea harului, omul nu reuşeşte totdeauna să evite 
orice păcat venial. Are posibilitatea de a le respinge pe toate şi pe fiecare, dar sunt 
atât de multe ocaziile care i se prezintă şi ar fi necesară o angajarea mai mare ca să-
ţi dai seama de ele, aşa încât nu se reuşeşte fără un privilegiu special al lui 
Dumnezeu46. 
 
Alte acte, fără a ajunge să fie păcate veniale, sunt imperfecţiuni: este vorba de acte 
slabe de caritate, de împlinire imperfectă a voinţei lui Dumnezeu, de fapte bune 
omise şi pe care totuşi conştiinţa le sugerează, chiar dacă nu le porunceşte. Aşa sunt 
de exemplu, lipsa de fervoare la rugăciune, insuficienţa zelului apostolic sau lipsa de 
generozitate etc. 
 
Se poate comite păcat de moarte în materie care prin ea însăşi este uşoară? 
 
Tradiţia creştină învaţă că aceasta se poate întâmpla în următoarele cazuri: 
 
a) conştiinţa eronată, dacă în mod greşit consideră că o anumită conduită este o 
lipsă gravă şi totuşi este împlinită (este cazul, de exemplu, al celui care sustrage o 
anumită sumă de bani de la părinţi, care per se nu este materie gravă, dar el crede 
că este păcat de moarte; sau cel care consideră, în mod greşit, că orice minciună 
spusă la spovadă, chiar dacă nu atinge integritatea sacramentului, este sacrilegiu); 
 
b) dacă se comite actul cu un dispreţ formal (de exemplu, este cazul celui care ar 
omite să facă o îngenunchiere în faţa Sfântului Sacrament di dispreţ faţă de 
credinţă); în acest caz, gravitatea izvorăşte din răutatea cu care voinţa se 
îndepărtează de Dumnezeu. 
 

De fapt, este vorba de păcate în care materia – obiectul actului exterior – este uşoară, dar 
dezordinea intenţiei – sau actul interior – este grav; constituie o neascultare gravă, chiar 
dacă este vorba despre o poruncă uşoară, datorită dispreţului faţă de Dumnezeu sau a 
autorităţii care îl reprezintă. 
 

c) prin acumularea de acte care au o legătură morală între ele: aceasta implică, de 
fapt, o schimbare a obiectului; de exemplu, mici furturi împlinite într-un arc de timp 
relativ scurt, care exprimă intenţia, mai mult sau mai puţin manifestă, de a-şi însuşi o 
sumă care per se constituie materie gravă. 
 

Repetarea păcatelor veniale nu implică păcatul de moarte, întrucât în nici unul dintre ele 
voinţa nu modifică poziţia sa faţă de scopul ultim; gravitatea apare din schimbarea obiectului, 
determinată de circumstanţe – unitate de timp şi de materie – care comportă cumularea de 
furturi parţiale.  

                                            
45 ALFONS DE LIGUORI, Pratica di amar Gesù Cristo, C. 8, 4-5. 
46 Cf. CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea VI, Decretul De iustificatione, can. 23: DS 833/1573. 
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6. Distincţia specifică şi numerică a păcatelor 
 
Păcatele se disting după specia şi gravitatea lor ca şi după număr. Distincţia 
specifică arată diferitele moduri în care omul, călcând legea propriei fiinţe – porunca 
iubirii – se degradează intrinsec şi ofensează iubirea Creatorului său; sau, în altă 
perspectivă, bunurile violate de iubirea sa egoistă şi dezordonată (de exemplu în furt, 
proprietatea celuilalt; în asasinat, viaţa celuilalt; în infidelitate, respectarea 
angajamentelor asumate etc.). Distincţia numerică se referă la de câte ori a fost 
comis un tip de păcat. Ambele distincţii sunt importante pentru mărturisirea 
sacramentală, pentru că nu ajunge să te acuzi în mod generic de propriile păcate, 
dar acestea, când sunt grave sau de moarte, trebuie să fie spuse cu specia şi 
numărul lor47. Dar întrucât aceste distincţii nu par să contribuie mult la o mai bună 
cunoaştere şi înţelegere a păcatului putem lăsa studierea lor mai amplă pentru 
tratatul despre Sacramentul Pocăinţei, unde interesul faţă de aceste diviziuni este 
mai mare şi imediat. 
 
7. Tentaţiile 
 
a. Natura. Tentaţia este o inducere a omului spre rău: sunt factorii care-l poartă pe 
om spre păcat, căutând să-i smulgă consimţământul voinţei. Omul care posedă uzul 
raţiunii are stăpânire asupra propriilor acte; totuşi voinţa sa poate fi atrasă, influenţată 
– niciodată determinată – de prezentarea apetibilă a unor bunuri: răul nu poate să 
seducă omul ca atare (ca rău), atunci se îndreaptă spre voinţă mascându-se ca bine: 
tocmai în aceasta stă tentaţia.  
 
b. Clasificarea tentaţiilor. Prin originea lor, incitările la rău la care este supus omul 
sunt trei: tentaţiile concupiscenţei, tentaţiile diavolului şi tentaţiile lumii. 
 
Tentaţiile concupiscenţei. Sunt cele mai frecvente tentaţii, pentru că este vorba 
despre un duşman pe care-l purtăm înăuntru: „fiecare este ispitit de concupiscenţa 
sa, de care este atras şi momit” (Iac 1,14). 
 
Concupiscenţa constă în dezordinea potenţelor sufletului, rodul păcatului originar, pe 
care Conciliul Tridentin – cu o expresie clasică a Sfinţilor Părinţi – o numeşte fomes 
peccati48.  
 
Sfântul Ioan distinge un triplu aspect al concupiscenţei:  

a) concupiscentia carnis (1In 2,16) sau dorinţa dezordonată după plăceri ensibile 
(cf. Mt 10,36); 

b) concupiscentia oculorum, care constă în principal în impulsul spre avariţie 
care stă la rădăcina ultor păcate (cf. 1Tm 6,10); 

c) superbia vitae sau iubirea dezordonată faţă de propria excelenţă, care 
constituie principiul oricărui păcat (cf. Qoh 10,15). 

 

                                            
47 CONCILIUL TRIDENTIN, De sacramento poenitentiae, sesiunea XIV, can. 7: DS 917/1707. 
48 CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea V, Decretul De peccato originali, can. 5: DS 792/1515. 



Păcatul în viziune etică (de pr. Isidor Chinez) 

 
52 

Aspectul cel mai periculos al concupiscenţei este dezordinea voinţei, care poartă la 
mândrie sau la iubirea dezordonată de sine. Din această dezordine izvorăsc toate 
celelalte. De aceea ispita mândriei este prima împotriva căreia trebuie luptat. 
 
Cât priveşte concupiscentia carnis în sens strict, sfântul Toma observă că expresia 
sa specială este incitarea continuă spre plăcerea simţurilor, care înclină spre a o iubi 
în mod dezordonat, îndepărtând sufletul de binele său absolut care este în primul 
rând spiritual, chiar dacă nu exclude, ba chiar cuprinde iubirea îndreptată spre bunuri 
sensibile. În acest fel trupul tinde să poarte sufletul să se retragă din viaţa spirituală. 
„Spiritul per se se complace totdeauna în bunurile spirituale; dar greutatea cărnii 
împiedică viaţa spiritului: «Înăuntrul meu doar mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar 
în mădularele mele văd o altă lege, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă face 
sclav al legii păcatului, care se află în mădularele mele» (Rom 7,22-23)”49. 
 
Tentaţiile diavolului. Diavolul este ispititorul prin excelenţă, al cărui dorinţă este de a 
ne instiga la păcat: „Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Diavolul, potrivnicul vostru, ca un leu 
care mugeşte dă târcoale, căutând pe cine să înghită” (1Pt 5,8). 
 
Diavolul ispiteşte în mod real oamenii aţâţându-i la rău: „Lupta noastră nu este 
împotriva creaturilor făcute din sânge şi carne, ci împotriva Domniilor şi Puterilor, 
împotriva Stăpânitorilor acestei lumi de întuneric” (Ef 6,12). Uneori diavolul ispiteşte 
sugerând în mod direct (cf. Mt 4,1-11), alteori ispiteşte prin atracţiile lumii şi pulsiunile 
cărnii: „ca nu cumva să vă ispitească Satana cu nestăpânirea voastră” (1Cor 7,5); 
alteori, într-un mod şi mai aprins, aţâţând erezii în interiorul Bisericii50. 
 
Diavolul ispiteşte cu  viclenie, alegând punctul mai slab din fiecare om; astfel, când o 
persoană a dominat propria sa senzualitate, diavolul caută să-l seducă prin mândrie, 
ură şi alte păcate ale spiritului. În pus, se maschează pentru a incita la păcat: nu 
sugerează mai întâi lucruri rele, dar caută să deruteze omul cu mici lipsuri, pe care le 
îmbracă cu aparenţa binelui, pentru ca apoi să-i inducă uşor la păcate mai grave: „Nu 
este de mirare că Satana se preface în îngerul luminii” (2Cor 7,5). De aici apare 
importanţa de a veghea asupra corectitudinii intenţiei. Odată ce diavolul a reuşit să-l 
înşele pe om să păcătuiască, după aceea caută să-l ţină în păcat. 
 
Tentaţiile lumii. În al treilea rând, ne ispiteşte şi lumea. De aceea Scriptura spune: 
„Nu iubiţi lumea nici lucrurile lumii! Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este 
în el; pentru că tot ceea ce este în lume, concupiscenţa cărnii, concupiscenţa ochilor 
şi mândria vieţii, nu vine de la Tatăl ci de la lume” (1In 2,15-16). În mod special, 
lumea incită la păcat alimentând dorinţa excesivă şi dezordonată spre bunurile 
temporale, şi cu presiunea care vine din partea persoanelor bogate şi puternice care 
se opun celor care fac binele.  
 

                                            
49 TOMA DE AQUINO, In orat. dom., petitio VI. 
50 „Apostolul spune că Biserica este ca Eva (2Cor 11,3). Diavolul adesea o persecută deschis prin 
intermediul tiranilor şi a regimurilor, şi atunci el este «ca un leu care mugeşte căutând pe cine să 
înghită» (1Pt 5,8); alteori diavolul persecută Biserica în ascuns prin intermediul ereticilor care promit 
adevărul şi se fac că sunt buni, şi atunci el este ca şarpele care seduce cu viclenia sa, promitând 
realităţi false” (TOMA DE AQUINO, In Ep. II ad Cor. Lect., c. 11; lect. 1). 
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c. Principii morale cu privire la tentaţii. Omul nu poate evita să aibă ispite, dar trebuie 
să le combată. Experienţa luptei în acest domeniu se poate concretiza în 
următoarele principii: 
 
1)  Putem totdeauna să învingem ispitele: Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi peste 
puterile noastre. „Dumnezeu este fidel; el nu va lăsa să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre. Ba o dată cu ispita vă va da şi scăparea, prin puterea de a o înfrunta” (1Cor 
10,12). 
 
2) Tentaţiile trebuie combătute chiar din primul moment, folosind mijloacele 
adecvate. Dacă, atunci când apare ispita, omul rămâne pasiv şi discută cu ea, se 
expune pericolului proxim de a păcătui, pentru că nu recunoaşte propria slăbiciune. 
În faţa ispitei omul nu poate să se limiteze de a rămâne pasiv: a nu rezista este deja 
într-un anumit mod a începe să consimţi.  
 
3) A consimţi ispitei este păcat; a percepe prezenţa ei, nu. Prin rana păcatului 
originar, toţi oamenii avem „fomes peccati”, care ne poartă să simţim atracţia ispitei51. 
Cu toate acestea a simţi ispita nu înseamnă a consimţi: a simţi o anumită atracţie în 
faţa acelui bine aparent care este rău, în timp ce voinţa îl respinge, nu este păcat. Ne 
învaţă în mod expres acest adevăr de credinţă Conciliul Tridentin: „Acest sfânt sinod 
mărturiseşte că în cei botezaţi rămâne concupiscenţa sau pasiunea. Dar, fiind 
aceasta lăsată pentru luptă, nu poate dăuna celor care nu consimt şi care i se opun 
cu tărie cu ajutorul harului lui Cristos. […] Sfântul sinod declară că niciodată Biserica 
Catolică nu a intenţionat să cheme „păcat” concupiscenţa, uneori numită de apostolul 
Paul păcat, nu pentru faptul că în cei renăscuţi la har este un păcat adevărat şi 
propriu, dar pentru că îşi are originea din păcat şi înclină spre el. Cine ar crede 
contrariul, anatema sit”52. 
 
4) Nu este permis a le provoca nici a te expune temerar ispitelor. A te expune fără un 
motiv grav – şi deci, în mod temerar – ocaziei de a păcătui este per se păcat: nu este 
permis a pune în pericol viaţa trupului fără o cauză adecvată şi cu atât mai mult nu 
este permis a pune în pericol viaţa sufletului.  
 
d. Mijloace pentru a lupta împotriva tentaţiilor.  Ispitele se combat înainte de toate 
apelând la Dumnezeu, împlinind propriile datorii şi făcând acte concrete de virtute. 
Lucrul cel mai important pentru a învinge orice fel de ispită este a folosi mijloacele 
supranaturale: a conştientiza prezenţa lui Dumnezeu atunci când apare ispita; a cere 
ajutor lui Dumnezeu şi Preasfintei Fecioare; frecventarea sacramentelor şi a duce o 
viaţă de pietate. 
 
În plus, tentaţiile se înving uşor rămânând ocupaţi în împlinirea propriilor datorii 
obişnuite şi în slujirea celorlalţi. Mai trebuie fugit de ocaziile de păcat. 
 
Pentru a îndepărta ispita trebuie să faci acte de virtute contrară (de exemplu, în faţa 
ispitelor în materie de credinţă, trebuie să faci acte de credinţă; dacă eşti tentat să 
judeci şi să critici pe alţii, gândeşte-te în sens pozitiv la virtuţile sale şi recomandă-l 
lui Dumnezeu).  
                                            
51 Cf. CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea V, Decretul De peccato originali, can. 5: DS 792/1515. 
52 CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea V, Decretul De peccato originali, can. 5: DS 792/1515. 
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Alte mijloace necesare în lupta împotriva ispitelor sunt umilinţa şi sinceritatea. 
Umilinţa pentru a nu fi surprinşi de propria slăbiciune şi pentru a recurge cu simplitate 
la mijloacele necesare (cf. 1Pt 5,5); şi sinceritatea pentru a recunoaşte tentaţia ca 
atare şi pentru a căuta ajutor în direcţiunea spirituală. 
 
8. Efectele păcatului 
 
Păcatele poartă cu ele privarea sau diminuarea bunurilor naturale şi supranaturale 
ale omului şi ale comunităţii umane precum şi exigenţa de a restaura ordinea prin 
pedeapsă. 
 
a. Efectele păcatului de moarte. Păcatul grav ne lipseşte de viaţa supranaturală, 
risipeşte şi corupe forţele sufletului şi îl face vrednic de pedeapsa veşnică. 
 
1) Primul efect al păcatului de moarte este pierderea harului sfinţitor. „Trebuie afirmat 
că nu numai cu necredinţa, prin care se pierde credinţa, dar şi cu oricare alt păcat de 
moarte, deşi nu se pierde credinţa, se pierde însă harul mântuirii”53. Prin harul 
sfinţitor omul este părtaş la viaţa divină, a cărei prim efect este dragostea 
supranaturală. Cu păcatul de moarte omul se îndepărtează de iubirea lui Dumnezeu 
şi, deci, se lipseşte de viaţa harului. „Cine nu iubeşte rămâne în moarte” (1In 3,14). 
Pierderii harului îi urmează pierderea meritelor supranaturale; totuşi, meritele se 
redobândesc odată ce sufletul primeşte din nou harul54. 
 
2) În cel care păcătuieşte grav rămâne o deteriorare sau o pată, o slăbire a forţelor 
sale. Încetarea de a păcătui nu aduce cu sine o reintegrare a sufletului în starea sa 
originară, dar o dată cu actul păcătos voinţa rămâne dezordonată în ceea ce priveşte 
scopul ultim: „Păcatul (starea de păcat) nu este identică cu privarea de har, ci este 
un obstacol în puterea căruia se rămâne lipsit de har”55. Harul se pierde printr-o 
dezordine voluntară care nu este simplă absenţă a iubirii, ci o ne-iubire pozitivă (sau 
dezordine în iubire); de aceea actul păcatului lasă o trăsătură în persoană care nu 
este simplă absenţă a binelui, simplă lipsă, ci o rezistenţă în a-l voi, care stă ca 
obstacol în faţa harului şi se manifestă rod al aservirii iubirii dezordonate obiectului 
păcatului. Acest obstacol care îndepărtează de Dumnezeu este de obicei numit pată 
a sufletului („macula”) prin analogie cu pata materială. 
 
Păcatul aduce cu sine o slăbire a forţelor sufletului, care acutizează rănile păcatului 
originar. Sfântul Toma spune: „Patru sunt rănile făcute întregii naturi umane de 
păcatul lui Adam. Şi cum înclinaţia spre bine este slăbită în fiecare şi de păcatul 
actual, aceste patru răni însoţesc şi celelalte păcate: cu păcatul raţiunea se întunecă, 
mai ales în domeniul practic; voinţa devine încăpăţânată în a nu voi binele; creşte 
dificultatea internă de a face binele; iar concupiscenţa se aprinde”56. 
 
Urmând învăţătura exprimată de Scriptură, întreaga tradiţie creştină vorbeşte despre 
păcat ca sclavie: „Cel ce săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului” (In 8,34). 

                                            
53 CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea VI, Decretul De iustificatione, c. 15: DS 808/1544. 
54 Cf. PIUS XI, Scrisoarea apostolică Infinita Dei Misericordia, 29-V-1924: DS 2193/3670. 
55 TOMA DE AQUINO, Quaest. disp. De malo, q. 12, a. 12, ad 3. 
56 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 85, a. 3. 
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Dezordinea păcatului de moarte aduce cu sine pedepse temporale şi ne face vrednici 
de pedeapsa veşnică. Îndepărtându-se de Dumnezeu prin convertirea dezordonată 
spre un bine creat, persoana distruge armonia propriilor forţe şi în acest sens 
urmează propria autodistrugere. Pedeapsa este rezultatul rănirii pe care şi-o face 
omul acţionând rău. Atunci când omul refuză să răspundă iubirii lui Dumnezeu prin 
dăruirea de sine şi se îndepărtează de Dumnezeu, devine sclavul creaturilor, se 
autodistruge. Atât timp cât dăinuie încăpăţânarea în păcat, îndepărtarea de 
Dumnezeu şi dezintegrarea persoanei rămân. Moartea, dacă intervine în această 
stare, face acea voinţă irevocabilă, eternizând ca pedeapsă îndepărtarea de 
Dumnezeu şi propria lipsă de armonie. Aşa a învăţat Domnul şi Biserica ne 
aminteşte mereu, vorbind despre pedeapsa veşnică sau separarea de Dumnezeu, 
pe care voinţa, îndepărtându-se de scopul ultim, a voit-o57, şi pedeapsa simţului, „pe 
care teologii o numesc astfel pentru că este percepută de simţurile trupului, ca 
loviturile, rănile sau orice alt Gen de pedepse grave”58 şi pe care Biserica o 
desemnează cu limbajul Scripturii ca focul iadului59. 
 
Caracterul imanent al pedepsei, care derivă din structura autodominării – căci omul 
cu actele sale bune şi rele se transformă pe sine însuşi – face ca deja în viaţa 
aceasta pedeapsa să însoţească totdeauna, într-un oarecare mod, vina: nefericirea 
produsă de starea îndepărtării de Dumnezeu, suferinţele legate de ataşarea 
dezordonată de bunurile create, neliniştile, certurile, preocupările personale inutile 
(„Nu este pace pentru cei fără de lege” [Is 48,22]), alte pedepse externe care nu 
rareori sunt consecința unei conduite dezordonate, ca pierderea bunului nume, 
alterarea relaţiilor cu ceilalţi, a bunurilor materiale (sănătatea fizică, echilibrul 
psihic…). Aceste pedepse temporale le prevestesc pe cele veşnice, într-un mod 
destul de obscur şi misterios, atât cât este posibil să percepem cu raţiunea cele 
privitoare la viaţa viitoare. Şi o pedeapsă şi cealaltă îl poartă pe om la căinţă şi la 
dorinţa de convertire, aşa cum foamea şi mizeria trezesc în fiul risipitor amintirea 
tatălui şi decizia de a se reîntoarce la el implorând iertare. 
 
b. Efectele păcatului venial. Efectele păcatului venial sunt radical diferite de cele ale 
păcatului de moarte, cu toate că şi ele implică o daună pentru suflet. 
 
Păcatul venial nu lipseşte de viaţa harului, dar răceşte fervoarea carităţii, pătând 
parţial sufletul. „Păcatul venial împiedică strălucirea actuală a sufletului, dar nu cea 
habituală, pentru că nu exclude nici nu diminuează haina carităţii şi a celorlalte virtuţi, 
dar numai le fac dificile actele”60. Cu alte cuvinte, el moleşeşte viaţa harului şi 
exerciţiul tuturor virtuţilor, face dificilă perceperea mişcărilor Duhului Sfânt şi 
corespunderea la ele. Această debilitare predispune la păcatul grav. „Păcatul venial 
slăbeşte iubirea; el vădeşte o afecţiune dezordonată faţă de bunurile create; 
împiedică progresul sufletului în exercitarea virtuţilor şi în practica binelui moral; e 
vrednic de pedepse vremelnice. Păcatul lesne-iertător deliberat şi rămas fără căinţă 
dispune treptat la săvârşirea păcatului de moarte” (CBC 1863). 
 

                                            
57 Cf. TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, q. 87, a. 4, c. 
58 Catehismul Roman, I, VIII, 10. 
59 CONCILIUL I DIN LION, Ep. Sub cahtolica professione, 6-III-1254: DS 457/839. 
60 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 89, a. 1. 
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Păcatului venial îi corespund pedepse temporale, în această viaţă sau în Purgator. 
Întrucât pedeapsa este imanentă vinei, gravitatea sa depinde de aceea a păcatului; 
păcatul de moarte, cu îndepărtarea de Dumnezeu, comportă per se – dacă omul nu 
se căieşte – o pedeapsă veşnică; păcatul venial poartă cu sine pedepse temporale. 
Multe dintre ele sunt suferite în timpul acestei vieţi; altele le suferă sufletele în 
Purgator. Amintirea lor duce la suportarea cu tărie şi bucurie a pedepselor pe care le 
suferim în această lume61. 
 
 
4. CONVERTIREA 
 
 
Având în vedere perversitatea păcatului şi efectele sale de distrugere, personale şi 
sociale, creştinul trebuie să reacţioneze căutând să învingă răul făcând binele din 
abundenţă. 
 
Lupta împotriva păcatului trebuie să fie dusă cu optimism, pentru că binele este mai 
rodnic decât rău. Binele vine de la Dumnezeu şi de aceea este în mod intrinsec fertil: 
umple inima omului, creează ordine în viaţa socială, promovează pacea, măreşte 
capacitatea de sacrificiu şi, în definitiv, îi face pe oameni fericiţi. În schimb răul 
conduce la sterilitate, la distrugere, chiar dacă pentru un anumit timp apare solid: el 
distruge, nu creează; cu cât se multiplică numeric, rodul său este totdeauna 
distrugere, degradare de sine şi a societăţii şi, acum sau mai târziu – istoria o 
dovedeşte – este neputinţă şi prăbuşire. 
 
De aceea creştinul trebuie să facă să dispară răul prin supra-abundenţa binelui.  
 
a. În profunzimea inimii oricărui om există o înclinaţie spre bine semănată de 
Dumnezeu în natura noastră, pe care păcatul o micşorează dar nu o poate sufoca; 
orice om încearcă cel puţin în intimul sufletului său, o dorinţă de dreptate, de pace, 
de fraternitate, de bucurie, de iubire etc., pe care numai Cristos o poate satisface. 
 
b. Pe măsură ce răul creşte în intensitate, scade aparenţa sa de bine şi, prin urmare, 
forţa sa de seducţie; la sfârşit îi seduce numai pe corupţi; în schimb forţa binelui este 
crescătoare: chiar dacă la început binele este mic, el tinde spre plinătate. De aceea 
binele trebuie semănat cu optimism, oricât de modeste i-ar fi începuturile în proporţie 
cu extensiunea răului (cf. Mc 4,30-32). 
 
c. În sfârşit, pentru a face binele să ne încredem în ajutorul lui Dumnezeu; chiar dacă 
cere oboseală şi presupune sacrificiu, este vorba despre un efort nu numai posibil, 
dar recompensat mai presus de ceea ce forţele noastre ar putea obţine singure, 
pentru că fără îndoială Dumnezeu va interveni pentru a integra binele în plinătate. 
 

                                            
61 CONCILIUL I DIN LION, Ep. Sub catholica professione, 6-III-1254: DS 456/838; CONCILIUL 
TRIDENTIN, Sesiunea XXV: DS 983/1820. 
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Studierea păcatului, în perspectiva Revelaţiei creştine, nu se poate termina fără a 
aminti un adevăr fundamental: Cristos a învins păcatul şi ne-a dat tuturor mijloacele 
de a duce o viaţă sfântă. La începutul depăşirii vieţii de păcat stă convertirea, la care 
Dumnezeu ne cheamă în multe feluri, chiar şi prin pedepsele imanente vinovăţiei, şi 
care se deschide în certitudinea iertării sale vestite într-un mod atât de mişcător în 
parabola fiului risipitor (cf. Lc 15). Dar teologia morală nu se ocupă doar de această 
primă convertire, cu care se iese din starea de păcat. O interesează în același timp 
convertirea permanentă prin care omul înaintează pe calea sfinţeniei: cu rugăciunea, 
frecventarea sacramentelor şi lupta continuă, exprimându-se într-o abandonare 
progresivă şi filială în mâinile lui Dumnezeu. 
 
„Să nu zăbovim asupra a ceea ce am ajuns; dimpotrivă, această stare trebuie să ne 
ajute să mergem mai departe. Vedeţi că suntem precum călătorul, şi spuneţi: ce 
înseamnă a merge? Ţi-o spun pe scurt: a merge înseamnă a înainta […]. 
Examinează şi nu te mulţumi niciodată de ceea ce eşti, dacă vrei să ajungi la ceea 
ce încă nu eşti. Pentru că în momentul în care te creţi satisfăcut, atunci te-ai oprit. 
Dacă ai spus: «Ajunge, de acum!», eşti terminat. Creşte mereu, mergi fără încetare, 
înaintează mereu, înaintează tot mai mult”62. 
 
Numai aşa omul devine pe deplin ceea ce într-un oarecare mod este deja prin efectul 
darurilor iubirii lui Dumnezeu Creator şi Răscumpărător. 
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