ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE
Ierodiacon VISARION IUGULESCU
Păcatele copilăriei
• Nu cumva de mic erai răutăcios, supărând părinţii, bătând copiii, chinuind animale, ucigând insecte? Poate
linguşeai pe cei mari să îţi facă voile, speculai slăbiciunea lor faţă de tine, minţeai, aveai accese de furie când
nu erai ascultat, erai stăpânit uneori de mândrie, alteori de invidie. Sau poate că erai lacom la a avea. Te
răzbunai pe cei ce nu făceau voia ta?
• Poate că, mai târziu, furai fructe din pomii altora, furai dulciuri, jucării, poate şi bani sau alte lucruri.
• Făcându-te mai mare, ai supărat educatorii, învăţătorii şi profesorii, oameni care îţi voiau binele. Îi minţeai
că ţi-ai făcut temele, că te simţi rău, că ai lipsit pentru motive întemeiate. La şcoală ai şi copiat. Aduceai scutiri
false, mergeai fără bilet în autobuz, ca să foloseşti banii altfel. Minţeai părinţii asupra preţului cu care cumpărai
ceva, oprind restul. Din invidie scorneai intrigi pe seama fetelor, băieţilor, din gelozie vorbeai de rău, exagerai.
Ai fi vrut chiar să îţi omori rivalul, aşa răutate aveai. Sau chiar tu ai vrut să te sinucizi. Sau poate înjurai,
foloseai un limbaj vulgar. Te purtai necuviincios. De mic deveniseşi fudul, preocupat de mode, haine, farduri.
Mai pe urmă gândeai la păcate trupeşti, căutând să te atingi de trupuri de fete sau de băieţi. Scriai mesaje, bilete,
sau pe pereţi idei obscene. Poate chiar şi vorbeai aşa. Poate că şi masturbare făceai. Apoi ai avansat în direcţia
asta, sărutând, mângâind persoane, sau chiar căzând în păcatul desfrânării, de mic. În timpul acesta, poate,
făceai şi mici afaceri, înşelând colegii. Furai din casă şi făceai diverse schimburi. Erai nestatornic şi
neastâmpărat. Faţă de cei mai mici arogant, uneori brutal. Doreai respect şi ascultare din partea lor, adică ceea
ce nu prea ofereai tu celor mari. Poate din teribilism ai făcut fapte prin care ţi-ai riscat sănătatea sau chiar şi
viaţa. Poate pe alţii i-ai pus în pericol. Ai jucat şi jocuri de noroc? Ai încercat tutunul, alcoolul, drogurile? Poate
că mergeai la distracţii, serbări, excursii, departe de ochii părinţilor, unde făceai nişte fapte cu păcat. Cu timpul
s-au ivit tot mai mult tentaţii păcătoase. Te-ai răcit în credinţă, atracţiile lumescului punând asupra ta stăpânire.
Pe internet ai vizionat desene violente, monstruoase, filme XXX, horror etc., de la care s-au născut în tine
apucături rele sau un duh de frică. În lumea virtuală, ai produs supărări unora, făcând ironii la adresa lor,
comentarii neserioase etc. Ai spart parolele altora, le-ai blocat conturile, ai trimis viruşi.
• Ai câştigat bani prin postări, pe internet, pierzătoare de timp sau ai expus fişiere cu conţinut păcătos, filme,
poze, glume, bancuri religioase. Ţi-ai dat identitate falsă, ai furat identităţi, ai şters datele altora, ai spionat, ai
intimidat, ai şantajat. Ai determinat pe alţii să facă acestea. Ai încercat să imiţi purtarea sau ţinuta indecentă a
vedetelor, dansurile lor aţâţătoare la plăceri senzuale, să te distrezi ca acelea, să bei, să fumezi, să doreşti o viaţă
de huzur, şi ai cerut părinţilor să îţi ofere mai mult. I-ai jignit, i-ai considerat proşti, învechiţi. Poate te-ai crezut
mai bun decât ei, visând că vei ajunge mult deasupra lor. Te-ai ruşinat cu părinţii tăi, cu felul lor de a vorbi, de
a se îmbrăca. I-ai dispreţuit pentru nepriceperea lor de a lucra cu o tabletă, un smartphone etc. I-ai umilit în
diferite împrejurări, ţipând la ei, aruncându-le vorbe grele, vorbe care au fost ca nişte săgeţi înfipte în inimile
lor. Ai profitat de dragostea lor, obrăznicindu-te tot mai mult. Ai uitat că, poate zilnic simţeai purtarea lor de
grijă, iar tu le răspundeai mereu cu fapte care îi întristau. Poate i-ai îmbrâncit sau chiar lovit...
Păcatele vârstei mature
• Te-ai deznădăjduit de mila lui Dumnezeu, zicând că poţi păcătui mereu, că El nu te mai iartă sau, invers, ai
tot păcătuit cu nădejdea că Dumnezeu te iartă? Poate şi pe alţii i-ai îndepărtat de Dumnezeu în felul ăsta,
ajungând la diverse păcate.
• Ai întristat pe Duhul Sfânt, stând împotriva Adevărului, socotind Biblia şi cărţile sfinţilor pline de
neadevăruri? Ai promovat ateismul, învăţăturile false/deformate despre Dumnezeu?
• Ai cârtit (protestat) contra lui Dumnezeu la vreo boală sau supărare? Poate ai condamnat judecăţile lui
Dumnezeu? Ţi-ai dorit, poate chiar ai cerut şi moartea să scapi de supărări?
• Ai înjurat cele sfinte: pe Dumnezeu, Grijania, Biserica, Crucea, Tămâia etc.?
• Ai zis despre Maica Domnului, peste care s-a coborât Duhul Sfânt, că a mai avut copii, că n-a rămas
Fecioară şi după naştere, ci că este o femeie ca toate femeile, soţia lui Iosif?
• Iei numele Domnului în deşert, zicând: „Pentru numele lui Dumnezeu!”, „Of, Doamne, Dumnezeule!” etc.
sau invocând numele Lui fără trebuinţă? Ai obiceiul să zici „zău”?
• Ai stat nepăsător la predicile din biserică, la chemările dumnezeieşti ce s-au făcut prin minuni sau prin
oameni?
• Ţi-ai început/sfârşit ziua fără rugăciune? Te-ai aşezat/ridicat de la masă fără să mulţumeşti?
• Poate că din lene, ai amânat pocăinţa sau ai neglijat să te spovedeşti şi să te împărtăşeşti, să faci fapte de
milă creştină.

• Poate eşti leneş la rugăciune, la fapte bune sau să mergi la slujbe, să-ţi faci canonul dat de duhovnic, să
citeşti cărţi sfinte.
• Poate eşti un nerecunoscător faţă de Dumnezeu sau faţă de binefăcători. Sau chiar le-ai făcut rău.
• Poate porţi ură şi ţii minte răul pe care ţi l-au făcut alţii.
• Eşti nesăţios în dorinţe şi fapte, nedrept sau trădător?
• Eşti lacom la mâncare, la băutură şi la desfătarea trupului? Calci cele 4 posturi, zilele de miercuri şi vineri,
mâncând de „dulce” sau trăind în neînfrânare trupească sau sufletească? Ai dat altora mâncare de „dulce” în
zile de post?
• Nu cumva ai mâncat sau ai băut peste măsură sau din negrijă ai vomitat, scuipat după Sfânta Împărtăşanie?
• Nu cumva ai primit Sf. Împărtăşanie cu nevrednicie, în zile de necurăţie, sau fără spovedanie sinceră, fără
canon împlinit?
• După Împărtăşanie te-ai întors bucuros la aceleaşi păcate pe care le-ai mărturisit la Spovedanie?
• Ai ajunat, ai făcut metanii sâmbăta sau duminica?
• Ai mâncat ceva pe ascuns de familia ta?
• Ai mâncat cărnuri nepermise unui creştin: câine, şerpi, alte reptile, moluşte, şobolani, nutrii etc. Sau ceva
de la persoane care ştii că lucrează cu puteri satanice: vrăjitoare, ghicitoare, spiritişti etc. sau trăiesc în păcate
grele?
• Ai băut sânge? Ai mâncat din animale strangulate, sugrumate, omorâte de fiare, din care nu s-a scurs
sângele?
• Fumezi? Consumi droguri, băuturi sau altceva, ce creează dependenţă şi afectează sănătatea?
• Prin neglijenţa ta, sau intenţionat, ai îmbolnăvit oameni de boli venerice, TBC etc.?
• De multe ori ţi-ai pierdut timpul preţios cu nimicuri: la televizor, pe internet, în cluburi etc., în loc să îl
fructifici util: prin rugăciuni, citit, fapte bune etc.
• Eşti plin(ă) de mândrie, te înalţi cu gândul că eşti cineva, te mândreşti că eşti frumos(ă), că eşti deştept(ă),
te mândreşti că ai copii învăţaţi şi frumoşi? Sau în diferite alte feluri te mândreşti? Poate te vezi un om superior.
Te încrezi nesăbuit în puterile tale? Te vezi în stare să trăieşti şi să înfăptuieşti, de unul singur, fără ajutorul lui
Dumnezeu?
• Ai căzut în făţărnicie, în obrăznicie şi ai devenit încăpăţânat, ambitios şi îngâmfat? Poate că eşti şi
linguşitor.
• Ai judecat şi osândit pe cineva, pe drept sau pe nedrept? Ai dispreţuit, ai râs de slăbiciunile sau de păcatele
altora, de oameni cu neputinţe, ticuri, dizabilităţi: orbi, şchiopi, ciungi etc.?
• Poate că eşti om al legii, şi eşti pus să aperi legea, să păzeşti societatea de oamenii care n-o respectă şi
tocmai tu, poate, ai încălcat legile. Eşti plătit să faci dreptate tuturor, dar ai făcut dreptate după cum ţi-au dictat
şefii sau interesul personal.
• Ai făcut trafic de influenţă sau promisiuni mincinoase?
• Ai dat bani ca să iei înapoi cu dobândă silită (cămătărie)?
• Ai plâns deznădăjduit când ai pierdut ceva din avere? Pentru a-ţi recupera pierderea ai provocat suferinţe
cuiva?
• Te-ai bucurat de paguba şi necazul unora? Sau te-ai întristat de binele lor?
• Iubeşti mai mult ca pe Dumnezeu copiii, averea, soţia (soţul), banii, serviciul etc., făcând din ei nişte idoli?
Cinsteşti oameni sau obiecte mai presus de Dumnezeu? Sau, cel mai rău idol, „eul” tău? Ai numit „idoli” pe
unele vedete, afişând şi cinstind postere, autografe sau alte obiecte, venerându-le ca pe nişte icoane?
• Ai promis ceva lui Dumnezeu şi nu ai împlinit?
• Ai făgăduit să dai bani, veşminte, obiecte, case, pământuri la vreo sfântă biserică/mănăstire şi nu te-ai ţinut
de cuvânt? Ai furat ceva din lăcaşuri sfinte, ai ajutat ilegal pe cineva să înstrăineze averea lor? Sau poate averea
cuiva? Ţi-ai însuşit-o tu?
• Ai cumpărat/însuşit ceva obţinut prin furt sau prin alt rău?
• Ai luat din grădini, curţi, magazine etc. produse fără învoirea proprietarului? Ai învăţat şi pe alţii să facă
acestea?
• Nu cumva furi: din pădure, de pe câmp, de la ferme sau din foste fabrici etc.? Poate furi din reţea curent,
gaze, apă etc. Sau poate că furi în alt fel, aducând concedii medicale false, acte pentru şomaj sau poate chiar teai şi pensionat prin falsuri sau ai dat declaraţii false pentru pământuri şi iei bani pentru aceasta, pentru averi, ai
falsificat mărturii, acte, serii la maşină etc.
• Ai câştigat diferite avantaje prin minciuni sau prin judecăţi cu martori mincinoşi? Ai depus mărturie
mincinoasă?
2

• Ai spus şi alte feluri de minciuni cu care ai făcut rău?
• Poate că ai recurs la diverse strategii să înşeli, pe unde ai lucrat, să îţi rămână din materiale de construcţii,
stofă, lemn etc. ca să le iei acasă. Poate că ai folosit materiale ieftine şi proaste, pretinzând bani ca pentru cele
bune şi scumpe.
• Ai fost plătit cu ziua, şi când n-ai fost supravegheat, ai lenevit? La serviciu dacă trândăveşti sau faci lucru
de proastă calitate sau, mai rău, sabotezi lucrarea, dar tu eşti plătit să faci acel lucru bine, e tot un fel de furt.
• Ai găsit lucruri furate şi, ştiind ale cui sunt, nu le-ai înapoiat?
• Poate eşti lucrător comercial şi ai pus preţuri exagerate sau ai băgat marfă depreciată, contrafăcută,
expirată etc.
• Ai înşelat la bani sau vânzând, ai pus apă în lapte, în vin sau ai înşelat la cântar sau în alt fel? Te-ai purtat
cu aroganţă faţă de cei neînsemnaţi şi cu bunăvoinţă faţă de putenici?
• Ai făcut declaraţii false ca să înşeli statul sau particularul?
• Poate că eşti agricultor şi ai vândut animale cu vicii ascunse, pământuri proaste, maşini agricole cu defecte
şi nu ai avertizat cumpărătorul din timp ce cumpără. Ai vândut produse afectate de erbicide, modificate genetic
etc., nemenţionând aceasta?
• Ai bătut animalele, care, ca nişte copii ce nu pot vorbi, au suferit. Le-ai silit la muncă peste puterea lor?
Le-ai chinuit cu foamea, cu setea, din pornire răutăcioasă sau din neglijenţă?
• Ai mutat hotarul curţii/grădinii tale şi te-ai judecat cu vecinii?
• Poate eşti un angajat oarecare... La serviciu ai subminat autoritatea colegilor, a şefilor, ai complotat contra
lor?
• Ai poftit averea aproapelui, soţia, funcţia, aptitudinile etc.?
• Te-ai gândit să te răzbuni pe cei ce ţi-au făcut rău?
• Te-ai despărţit de soţ/soţie, având cununie religioasă? Din cauza ta s-a despărţit vreo familie cununată
religios?
• Ai provocat, în mod voit, invidii, gelozii, pofta de a fi dorită avuţia ta, soţia ta, soţul, situaţia ta sau chiar
viaţa ta religioasă?
• Ai făcut obsesie pentru o anumită persoană, amăgindu-te că o iubeşti. Din ură, răzbunare sau numai din
plăcere ai hărţuit-o, ai agasat-o, ai stresat-o prin telefon, internet, verbal etc.?
• Ai provocat altora astfel de obsesii, făcându-le să se îndrăgostească de tine sau invers, să se teamă de tine,
amăgindu-le, minţindu-le, profitând de slăbiciunea, neînţelepciunea sau lipsa lor de apărare, trasformându-le în
nişte marionete?
• Sau poate prin puterea financiară, politică, fizică, spirituală, medicală etc., ai subjugat oameni,
deposedându-i de libertate, de voinţă proprie şi de acţiune. Cu bună ştiinţă i-ai făcut dependenţi de voia ta, de
organizaţii, de droguri, de tutun, de bani etc.
• Poate eşti o persoană cu funcţie de răspundere, conducător de întreprindere, firmă, şcoală etc. Spune, câţi
au suferit din pricina ta, câtă iresponsabilitate ai arătat, câţi subalteni ai făcut să sufere fizic sau psihic. Poate ai
concediat, ai exmatriculat oameni care mai puteau fi ţinuţi. Poate le-ai distrus familia sau chiar viaţa prin ceea
ce ai făcut. Spune-I lui Dumnezeu şi căieşte-te, că pe nemerit ai fost pus în funcţie. Mărturiseşte că nu ţi-ai
făcut datoria cu demnitate creştină.
• Poate ai avut şi funcţii în politică, prin care răspunzi de întregul tău popor. Cum ai trăit în acest timp? Ai
fost indiferent la problemele oamenilor, ţi-a păsat de viaţa lor, de venituri, de condiţii de trai, de familie,
sănătate, învăţătură etc.?
• Ai amărât viaţa altora, ai aţâţat pe cineva la ceartă, bătăi sau ucideri, le-ai zdruncinat sănătatea sau cumva
au şi murit din suferinţele ce le-ai provocat? Ai băgat vrajbă între creştini sau între preoţi, sau între părinţi şi
copii etc.?
• Ai defăimat, prin vorbe sau gesturi? Ai pârât sau ai vorbit cu două înţelesuri, ca să creezi motiv de ceartă?
Ai ascultat la ferestrele altora, ai spionat, ai ispitit, ca să faci rău?
• Cumva ai mustrat nejustificat sau exagerat, jignind şi umilind: subalternii, soţia, copiii, apropiaţii, vecinii
etc.?
• Ai scuipat, ai îmbrâncit sau ai rănit pe cineva? Eşti mânios şi supărăcios, loveşti, chinui, torturezi fizic sau
psihic, beat sau treaz?
• Te-ai enervat şi ai răspuns cu rău la rău jignind, ţipând, înjurând etc., atunci când ai fost provocat, pe
stradă, la volan, în casă, la şcoală sau la serviciu etc.
• Sau, poate, cu ascunsă satisfacţie, ai provocat pe alţii să se supere, să se enerveze, să sufere. I-ai sâcâit, i-ai
ironizat, i-ai atacat, acolo unde ştiai că îi doare mai tare.
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• N-ai iertat pe cel ce ţi-a cerut iertare. Nu ai cerut iertare de la cel supărat pe tine? Ai ţinut supărare pe
cineva un timp?
• Ai făcut întrecere cu cineva la mâncăruri, băuturi, ridicături, sărituri etc., prin care ţi-ai pierdut sănătatea
etc.
• Ţi-ai pus mască de diavol, strigoi, zombi, capră, urs etc., din superstiţie sau cu ocazia unor sărbători
păgâne?
• Te-ai mascat, travestit, din bărbat în femeie sau invers?
• Ţi-ai falsificat sexul, faţa, pielea, diferite părţi ale corpului prin tatuaje, operaţii estetice, injecţii, implanturi
etc.? Ţi-ai falsificat chipul dat de Dumnezeu, vopsindu-ţi faţa, părul sau unghiile? Denaturezi înfăţişarea dată
ţie de Creatorul tău, punându-ţi diverse podoabe? Sau poate în alt fel conştiinţa îţi spune că nu mai eşti după
cum a lăsat Dumnezeu să fii?
• Ţi-ai arătat în public goliciunea trupului şi formele corpului tău, îmbrăcându-te în haine scurte, strâmte,
transparente, decoltate, în croieli provocatoare, ademenind prin aceasta minţile altora spre păcat, sfidând uneori
chiar regulile bunului simţ şi sfaturile oamenilor bine intenţionaţi?
• Ai în minte gânduri, ai făcut gesturi, ai ademenit, ai trimis mesaje cu scop desfrânat? Foloseşti în limbaj
astfel de vorbe?
• Priveşti cu poftă păcătoasă trupuri de oameni? Cauţi ocazii ca să te atingi de ele, de obiectele lor, cu gând
desfrânat?
• Ţi-ai lăsat corpul să fie filmat, fotografiat în situaţii sau poziţii indecente? Poate ai câştigat ceva de pe
urma acestor activităţi imorale. Poate ai determinat pe alte persoane să facă aşa.
• Ai prieten(ă) cu care trăieşti în păcate trupeşti?
• Ai stricat fecioria (virginitatea) cuiva? Ţi-ai stricat-o tu însăţi?
• Ai privit cu gânduri păcătoase animale, împreunarea lor?
• Ai privit filme sau imagini pornografice, sau ai jucat jocuri cu tentă erotică, ai mângâiat, sărutat, ţi-ai
incitat simţurile imaginar, prin acţiuni erotice? Nu cumva ţii în casă, afişezi pe pereţi astfel de idoli moderni,
cărora le închini timpul şi trăirile?
• Ai făcut onanie (masturbare)? Ai făcut aceasta singur sau şi cu altă persoană?
• Ai curvit cu persoană necăsătorită, despărţită sau văduvă, cu vreo persoană bisericească (călugăr, preot,
diacon etc.), cu vreo persoană de altă religie cu rudenie: naşă, soră, verişoară etc.?
• Ai păcătuit, chiar şi numai cu o zi înainte de cununia religioasă, cu soţia ta? Să spui şi aceasta, chiar dacă
mai pe urmă te-ai cununat la biserică.
• Te-ai recăsătorit mai înainte de a divorţa de prima soţie?
• Ai mai păcătuit cu soţul/soţia de care ai divorţat cândva, fiind deja căsătorit(ă) cu altcineva (unul din
voi/amândoi)?
• Ai păcătuit prin împreunare în perioada lunară a femeii sau în perioada de după naşterea copilului, până în
40 de zile, în post sau în sărbătoare sau fără cumpătare, în faţa copiilor sau a altor oameni, în grup sau în faţa
camerei de filmat, pentru alţii?
• Ţi-ai silit soţul/soţia la act sexual? Te-ai opus acestui act soţului/soţiei, fără pricină binecuvântată şi fără
înţelepciune?
• Ai făcut perversiuni sexuale folosind organele genitale altfel de cum a lăsat Dumnezeu, denaturând actul
de pro-creare?
• Ai făcut sodomie (homosexualitate)? Ai avut relaţii trupeşti, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie? Ai făcut
gomorie, te-ai împreunat sexual cu animale (zoofilie)?
• Ca bărbat, ţi-ai urât soţia, ai dispreţuit-o, batjocorind-o ca pe o roabă? Sau, când a fost bolnavă, nu ai
îngrijit-o cu medicamente sau cu cele de trebuinţă? Tu, femeie, asemenea ai făcut?
• Ca soţ/soţie, ai intenţionat să placi şi altor oameni, atrăgându-i spre desfrânare? Ai înşelat-o cu cineva?
• Ai pus în mâncarea, în băutura soţului/soţiei, în buzunare sau în haine, descântece de la vrăjitoare sau alte
spurcăciuni?
• Soţie fiind, nu te-ai supus bărbatului tău, aşa cum ai făgăduit? Dimpotrivă, l-ai ocărât, l-ai jignit, l-ai
umilit, că nu-ţi împlineşte voile inutile sau chiar păcătoase? Ţi-ai atras copiii de partea ta, depărtându-i de tatăl
lor?
• Nu ţi-ai iubit copiii în mod egal? Ai făcut diferenţe între ei? Nu-ţi determini copiii să înveţe şi să trăiască
după legea lui Dumnezeu? Te-ai lenevit în a-i pedepsi când au făcut răutăţi şi păcate? Nu-i fereşti de anturaje
rele? I-ai lăsat pe căi greşite? Ai aprobat să trăiască în: furturi, înşelăciuni, concubinaj etc.
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• Aţi culcat în acelaşi pat fată cu băiat, după ce deja au împlinit vârsta de 7 ani? Ca tată, te-ai culcat în pat cu
fata ta, ca mamă, cu băiatul tău, sau tu cu copii de alt sex după vârsta de 7 ani? Aţi stat dezbrăcaţi, îmbrăcaţi
sumar, unii în faţa altora?
• Ţi-ai lăsat copiii în locuri publice, ca să-i ia alţii să-i crească? Din cauza ta ţi-a murit vreun copil,
botezat/nebotezat?
• Ca femeie, ai făcut operaţie sau ai apelat la alte artificii ca să nu rămâi însărcinată, căutând doar plăcerea.
Ca bărbat, ai aprobat sau, şi mai rău, ai silit-o să facă aceasta?
• Ai avortat din neglijenţă? Ai ajutat cu bani sau personal să se facă avorturi, oferind casa ta, cunoştinţele
tale? Ai îndemnat cu sfatul tău? Ai ucis copii nenăscuţi: prin metode medicale, traumatisme etc.? Ca bărbat, ai
fost de acord, sau poate chiar tu ai provocat aceasta?
• Poate că eşti medic. Ai păcate specifice acestei meserii. Poate că nu ai explicat pacienţilor că avortul e o
crimă, că vaccinurile au efecte grave. Deşi ai ştiut valoarea postului, spovedaniei, rugăciunii etc., de frică, din
indiferenţă sau de ruşine, nu ai indicat bolnavilor acestea, ci ai insistat pe medicaţie, ascunzând efectele
adverse? Poate ai primit onoruri, bonusuri sau mită pentru a-ţi face datoria. Ai contribuit la răspândirea bolilor?
Ai susţinut împuţinarea populaţiei, eutanasia, devierile de orientare sexuală, ai participat la teste pe oameni, fără
voia lor. Jurământul lui Hipocrates l-ai încălcat de multe ori. Ai pus mai presus de interesul bolnavului interesul
tău propriu.
• Ai ucis pe cineva cu voia? Singur sau cu alţii? Din cauza ta a murit cineva mai târziu? Ai omorât fără voie,
din neglijenţă, imprudenţă?
• Ca militar, te-ai înrolat voluntar în batalioane care luptă în alte ţări?
• Duminica lipseşti de la biserică? Sau te amăgeşti, acultând sau vizionând slujba la televizor?
• Lucrezi în duminici sau în sărbători? Mergi în târguri, pieţe sau la alte afaceri tocmai în aceste zile?
• În aceste sfinte zile mergi unde se pierde timpul sau chiar se fac păcate? Poate că tu faci, în casa ta,
întâlniri nelegiuite, distracţii desfrânate, jocuri de noroc etc. În loc să se slăvească în casa ta Dumnezeu, mai
mult se necinsteşte?
• Vii totuşi la biserică. Târziu. Şi când vii, stai puţin şi pleci.
• Asculţi atent slujba sau îţi laşi mintea slobodă? Stai într-un loc cu evlavie sau umbli de colo-colo, vorbind,
deranjând chiar?
• Nu cumva, femeie fiind, ai intrat in Biserică, având scurgerea de sânge lunară? În această perioadă te-ai
împărtăşit/atins de sfinţenii: apă sau pâine sfinţită, mir etc.?
• Pe la mănăstiri sau schituri ai fost într-o ţinută neadecvată atmosferei de evlavie specifice locului, în
pantaloni strâmţi, scurţi, sau alte haine, prin care îţi ies în evidenţă formele atrăgătoare ale corpului? Nu cumva,
ca femeie, când vii la biserică, faci la fel, îţi pui în valoare corpul, faţa, părul, hainele? Poate ai îndrăznit să te şi
împărtăşeşti în această ţinută, arătând lipsă de evlavie şi de bunăcuviinţă faţă de Sfintele Taine?
• Când vii la biserică, atragi atenţia prin parfum, machiaj sau prin gesturi şi purtare? Sau prin vocea ta
amplificată deranjezi? Murdăreşti icoanele şi lucrurile sfinte prin sărutarea cu buzele rujate?
• Ai dat învăţături cuiva contra dreptei credinţe? Faci glume la adresa Ortodoxiei, a călugărilor, a preoţilor?
Spui bancuri, luând în derâdere numele lui Dumnezeu?
• Poate ai denigrat credinţa strămoşească, tradiţiile, neamul românesc în care ai fost crescut.
• Te-ai ruşinat a face semnul Sfintei Cruci? L-ai batjocorit făcându-l strâmb, purtându-l întors, frânt,
deformat? Ţii semnul Crucii pe cusături, covoare etc., călcându-l, aşezându-te pe el sau necinstindu-l în alt fel?
Ai purtat Crucea în alte locuri decât la gât, aproape de inimă, care este „senzorul” dragostei?
• Ai stat împotriva creştinilor practicanţi, i-ai jignit, i-ai pârât ca să fie umiliţi, pedepsiţi etc.?
• Poate că ai declarat, ori cu vorba, ori în scris, că nu eşti creştin. Te-ai lepădat în alt fel oarecare de
credinţă? Poate te declari indiferent religios sau spui că e acelaşi Dumnezeu în toate religiile, punându-i pe
Hristos, Budda şi Mahomed pe aceeaşi linie.
• Te-ai lepădat de credinţa ortodoxă, trecând la vreo sectă, grupare sau organizaţie potrivnică dreptei
credinţe? Ai zis că este bună şi credinţa lor?
• Ai primit binecuvântare de la sectanţi, i-ai primit în casă sau ai primit de la ei sfaturi, mâncare, diferite
avantaje etc.? Eşti căsătorit(ă) cu sectant(ă), sau ai vreun copil căsătorit cu sectant(ă)? Ai citit cărţi sectante,
ateiste, păgubitoare de suflet, care atacă şi batjocoresc religia poporului român de peste 2000 de ani? Ai participat la slujbe cu cei de alte credinţe. Te-ai rugat împreună cu ei? Te-ai împărtăşit cu ei?
• Nu cumva dai sau... te dai pe tine diavolului?
• Te-ai jurat fals? Te-ai blestemat, zicând „să orbesc”, „să mor”, „pe copiii mei” etc.? Te-ai blestemat cu
jurământ să faci rău cuiva? Aminteşte-ţi, ai împlinit sau nu?
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• Ţi-ai batjocorit părinţii? Te-ai arătat nemulţumitor faţă de ei, nu i-ai ascultat când te învăţau de bine? I-ai
jignit? I-ai vorbit de rău? I-ai chinuit, făcându-le viaţa amară? I-ai bătut? Te-ai judecat cu ei? Nu i-ai îngrijit
când au fost bolnavi sau la vreme de bătrâneţe sau după ce au murit nu le-ai făcut pomeni?
• Ai asuprit pe săraci, văduve, orfani, pe cei neputincioşi?
• Ai jignit socrii, vecinii etc. I-ai deranjat cu sunetele din casa ta, cu mirosurile, scurgerile reziduale etc. Ai
pârât oameni, ai divulgat problemele lor. Ai făcut rău vreunui binefăcător?
• Ai oprit plata celor ce ţi-au lucrat sau ţi-au vândut ceva? Te-ai împrumutat la cineva de bani şi nu i-ai mai
dat înapoi?
• Te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi ajute la păcat?
• Ai lucrat în domeniul bancar, al asigurărilor etc., înşelând oamenii, ascunzând primejdiile şi riscurile ce îi
aşteaptă.
• Poate că eşti profesor şi ai fost superficial în a-ţi face datoria. Ai favorizat chiulul copiilor, absenteismul.
Ai notat elevii după afinităţi personale sau după alte interese. I-ai ademenit spre meditaţii la tine. Poate că ai
fost ispitit de trupurile lor, ai bătut apropouri spre diverse păcate sau ai glumit neserios, ai ţipat, ai jignit, ai
umilit, ai urecheat, ai păruit, ai lovit elevii.
• Poate că ai fost în altă ţară să lucrezi. Sau încă mai eşti. Copiii i-ai lipsit de grija şi supravegherea ta
părintească. Desigur aveai nevoie să câştigi, pentru a trăi. Acolo, pentru bani, poate că ai călcat unele legi
duhovniceşti. Pe-aici copiii fac probleme... Numai tu ştii suferinţele, neliniştile şi temerile pe care le-ai avut.
Dar poate că trebuie să te gândeşti şi la suferinţele pe care le-ai provocat altora aici sau acolo. Nu trece cu
vederea păcatele pe care le-ai făcut departe de ochii familiei şi ai cunoscuţilor. Au fost făcute sub ochii lui
Dumnezeu. Poate te-ai împrietenit cu hulitorii lui Dumnezeu, cu vicioşi, cu sectanţi, care ţi-au zdruncinat
credinţa. Nu ai mai fost la biserică, nu ai mai avut timp de rugăciune, de citit cărţi religioase, nu ai mai luat
sfinţenii. Te-ai răcit faţă de Tatăl Ceresc sau de familia ta. Poate că nu ai îngrijit cu dragoste bătrânul
încredinţat acolo. Ai fost şi acolo, ca şi aici, cu gură mare, nemulţumit, lacom la băutură sau desfrânat. Sau
poate ai căutat să te căsătoreşti din interes. Poate că ai furat maşini sau din conturi, poate ai făcut prostituţie,
striptease, pedofilie, proxenetism, trafic de fiinţe umane, de organe, de copii, de droguri etc. Poate ai acceptat ca
soţia ta să trăiască în desfrânare, pentru avantaje? Poate ai falsificat acte, carduri, produse etc. Poate ai forţat la
muncă sau ai oferit condiţii proaste, inumane. Ai maltratat persoane, le-ai silit la fărădelegi, le-ai produs
suferinţă. Le-ai smuls cu forţa împrumuturi, promisiuni, legăminte etc. Poate ai mâncat ban nemuncit, din
cerşetorie, simulând dizabilităţi, sau în alt fel. Poate că nu revii în ţară pentru că te-ai învăţat liber, fără soţie,
fără copii, sustrăgându-te de la responsabilităţi. Sau eşti în ţară şi determini soţul să nu vină acasă, să te bucuri
de mai multe de libertăţi.
• Ai practicat yoga, arte marţiale, bioenergie, parapsihologie, radiestezie, telepatie, hipnotism, spiritism,
meditaţia transcendentală, zen-budismul etc.? Ai îndemnat şi pe alţii la aşa ceva?
• Ai zis ca budiştii, că sufletul ce iese din om se reîncarnează în altceva? Ţii în casă cărţi pentru spritism,
vrăjitorie, descântece, cărţi pentru explicarea semnelor şi a viselor, a zodiilor sau cărţi de ghicit etc.?
• Ai crezut în sfârşitul lumii după profeţiile lui Nostradamus sau ale altor „vizionari” fără Dumnezeu, sau
după previziunile unor „oameni de ştiinţă”, precum că planeta va fi lovită de meteoriţi etc.? Pentru aceasta ţi-ai
întrerupt studiile, ţi-ai lăsat familia, nu te-ai mai îngrijit de sănătate etc.? Ţi-ai provocat rău şi ai provocat rău şi
altora?
• Ai fost la vrăjitoare, descântătoare, ghicitoare, la spiritism şi hipnotism etc.? Ai făcut rău altora prin ele?
• Ai căutat să mergi în locuri sinistre, în clădiri părăsite, în cimitire, unde ai aflat că se aud voci, se petrec
lucruri misterioase, se invocă spiritele rele, spiritele morţilor, se fac farmece, blesteme etc.? Ai consumat din
jertfele lor, din droguri, băuturi sau alimente puse la dispoziţie? Ai crezut, ba chiar ai luat parte la ritualuri unde
apar fantome, strigoi, monştri? Acele apariţii nu sunt altceva decât diavoli.
• Ai asistat din proprie iniţiativă la scene sau ritualuri magice, ai participat la acte de iniţiere în satanism,
magie, spiritism, vrăjitorie (în joacă sau în serios)?
• Ţi-ai chinuit, ţi-ai mutilat corpul, făcând pe el tăieturi, înţepături, expunându-l la lovituri, la diverse
intemperii etc. din teribilism sau din sadism, sau din pornire rea, sau din doctrine sataniste, fasciste, emo? Ţi-ai
impus să crezi că eşti nebun, bolnav, frustrat, chinuindu-te nejustificat şi chinuind şi pe alţii?
• Oare mai ai pe conştiinţă şi altceva nemenţionat în acest îndreptar? Spune-I lui Dumnezeu tot!
Ierodiacon Visarion Iugulescu, „Tu ce crezi? Sfaturi duhovniceşti ortodoxe”, Editura Art Soleil, Braşov, 2016
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