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SPOVEDANIA – TAINA ÎMPĂCĂRII CU DUMNEZEU 

 

Sfânta Taină a Spovedaniei se mai numește și Taina Mărturisirii sau Taina Pocăinței. 

Este o taină pentru că nu putem explica logic cum omul primește direct de la 

Dumnezeu dezlegarea de păcatele mărturisite prin intermediul preotului duhovnic. 

Mărturisirea se face înaintea icoanei Mântuitorului, preotul duhovnic fiind doar un 

martor dar și transmițător al harului divin. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: “Dumnezeu 

se folosește de mâinile și gura preotului pentru a trimite harul Sfântului Duh în lume”. 

Puterea legării și dezlegării păcatelor a fost transmisă de Mântuitorul Iisus Hristos 

apostolilor, episcopilor și preoților:  “Luați Duh Sfânt; cărora le veți ierta păcatele, vor fi 

iertate; și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-25). 

Nu există oameni fără de păcate! Sfântul Ioan Evanghelistul spunea: “De vom zice 

că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu este întru noi. De vom mărturisi 

păcatele noastre credincios este și drept ca să ni se ierte nouă păcatele și să ne 

curățească pe noi de toată nedreptatea” (I Ioan 1, 8-9). 

Trebuie să mărturisim toate păcatele? 

Da! Nu îl putem minți pe Hristos cunoscătorul inimilor! Altfel, iertarea primită nu 

este valabilă, iar păcatele devin îndoite în suflet. Unui doctor trebuie să îi spui toate 

simtomele pentru a-ți da medicamentația potrivită bolii. Hristos este Doctorul suprem al 

sufletelor și al trupurilor.  

Efectele Spovedaniei: 

- Împăcarea cu Dumnezeu; 

- Dobândirea păcii lăuntrice; 

- Oprirea mustrărilor de conștiință; 

- Vindecarea sufletului și chiar a trupului; 

- Armonie în familie (dacă se spovedesc toți membrii familiei). 
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Mic Îndreptar de Spovedanie 

Sunt multe păcate pe care le-am săvârșit fără să știm că sunt păcate. Sunt alte păcate pe care le-
am uitat și care le vom regăsi în Îndreptar. Prezentul Îndreptar este unul pe scurt. Există în pangare 
Îndreptare mult mai complete, care conțin un număr mult mai mare de păcate. 

- m-am mândrit; 
- am mințit/mi-am propus să mint; 
- am vorbit pe alții de rău; 
- am făcut  rău altora (mi-am propus); 
- m-am răzbunat/am vrut să mă răzbun; 
- m-am lăudat; - am invidiat pe alții; 
- m-am supărat; 
- am supărat sau smintit pe alții; 
- nu m-am rugat cu credință și atenție; 
- m-am lenevit a mă ruga mai des și mult; 
- am stat mai mult la televizor, calculator 

si la discuții deșarte decât la rugăciune; 
- am vorbit deșertăciuni; 
- nu am făcut milostenii; - sunt zgârcit/ă; 
- nu am venit duminica și în sărbători la 

Sfânta Liturghie; 
- am făcut păcatul malahiei; 
- am trăit trupește cu prietena/prietenul 

nefiind căsătoriți; 
- am făcut perversiuni împotriva firii; 
- am curvit cu mintea (prin imaginație); 
- mi-am înșelat soția/soțul; 
- trăiesc/am trăit în concubinaj; 
- am facut avort/avorturi (câte?); 

- m-am uitat la filme/imagini pornografice; 
- ne-am ferit a avea copii; 
- am folosit contraceptive; 
- am divorțat; 
- am apelat la vrăjitoare / descântătoare; 
- eu însumi fac vrăji sau am descântat; 
- m-am deznădăjduit că D-zeu mă va ierta; 
- nu mi-am respectat părinții vorbindu-le 

urât, bârfindu-i sau blestemându-i; 
- am fumat otrăvindu-mă pe mine și pe alții;; 
- am mâncat cu lăcomie,  fără rugăciune; 
- m-am îmbătat;  
- am practicat jocuri de noroc; 

- m-am purtat crud cu animale/păsări; 
- am hulit pe Dumnezeu și pe Sfinți; 

- mi-am imaginat un Dumnezeu izolat in 
ceruri ce nu intervine în viața oamenilor 
și nu lucrează prin preoți sau Biserică; 

- am vorbit urât;  
- am înjurat / drăcuit / blestemat; 
- m-am dezvinovățit când am greșit; 
- am făcut glume pe seama Bisericii; 
- am râs de alții; - am batjocorit pe alții; 
- am sfătuit pe alții spre fapte rele, 

păcătoase; 
- m-am rușinat a face semnul Crucii când 

am trecut pe lânga Biserici sau troițe; 
- am crezut în superstiții sau în vise; 
- am jurat strâmb la judecată sau în alte 

împrejurări; - sunt om prefăcut; 
- am promis ceva și nu m-am ținut de 

cuvânt; - nu sunt om de cuvânt; 
- nu am mulțumit lui Dumnezeu; 
- nu am postit în zilele rânduite; 
- nu am iertat pe aproapele meu; 
- nu mi-am cerut iertare/nu m-am 

împăcat cu cel ce sunt certat; 
- m-am împărtășit cu nevrednicie cu 

Trupul și Sângele Domnului fără să am 
dezlegare de la duhovnic, fără să îmi fi 
spovedit toate păcatele sau după ce am 
mâncat/băut; 

- am lucrat duminica și în sărbători 
atrăgând blestemul lui Dumnezeu; 

- am cârtit împotriva rânduielilor divine; 
- sunt invidios; - sunt leneș; 
- mi-am pus în minte să mă sinucid; 
- nu am ascultat cu atenție și evlavie 

slujba, ci am vorbit în timpul ei sau am 
rătăcit cu gandul; 
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