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Test de verificare: Despre Sacramentul Spovezii
1. În următoarea definiție a Sacramentului Spovezii sunt cinci greșeli. Corectați definiția tăind cuvintele în plus,
punând cele care lipsesc și înlocuind cele greșite cu varianta corectă.
Spovada este Sacramentul în care Episcopul, prin intermediul preotului, ne binecuvântează păcatele, cu condiția
să nu ne pară rău de ele, să le ascundem și să fim hotărâți să le mai facem.
2. Spovada este cunoscută și sub alte nume, reflectând diverse aspecte ale Sacramentului. Tăiați variantele incorecte.
Sacramentul: Pocăinței - Iertării - Miruirii - Mărturisirii - Reconcilierii - Sacramentelor - Împăcării - Convertirii - Împărtășirii
3. Puneți A sau F înaintea următoarelor afirmații despre Spovadă, după cum sunt adevărate sau false.
[ ] Părerea de rău este imperfectă când izvorăște
din teama de judecata lui Dumnezeu.
[ ] Părerea de rău este perfectă când izvorăște din
iubirea noastră pentru Dumnezeu.
[ ] Pentru iertarea păcatelor în Spovadă este
nevoie de o părere de rău perfectă.
[ ] La examinarea conștiinței ne amintim ce am
păcătuit cu gândul, cu cuvântul, cu fapta sau cu
omisiunea.
[ ] Examinarea conștiinței trebuie să o facem doar
cu 1 minut înainte de a intra la Spovadă.
[ ] Când ne examinăm conștiința facem o listă cu
păcatele, listă pe care o dăm preotului.
[ ] A avea părere de rău înseamnă a simți durere în
suflet pentru păcatele săvârșite.

[ ] Păcatele trebuie mărturisite cu sinceritate
înaintea preotului.
[ ] A ascunde la Spovadă un păcat de moarte
înseamnă a comite un sacrilegiu.
[ ] Canonul poate consta în rugăciuni sau în fapte
bune pe care trebuie să le facem.
[ ] Canonul primit de la preot este opțional, fiind
recomandat să îl împlinim.
[ ] Nu trebuie să spovedim păcatele de moarte de
care ne este rușine.
[ ] Dacă din rușine sau din alt motiv ascundem un
păcat de moarte, acea Spovadă nu este valabilă.
[ ] Trebuie să mărturisim în primul rând toate
păcatele ușoare.

4. Alegeți cuvintele care completează în mod corect textele următoare, privind instituirea Sacramentului Spovezii,
respectiv frecvența primirii lui. Atenție: nu toate cuvintele din tabele vor fi folosite.
Isus Cristos a orânduit _____________________ Spovezii după _______________ Sa, când le-a spus Apostolilor:
"Luați _____________ Sfânt; cărora le veți ierta ____________________, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor
fi _______________". Puterea de a ierta păcatele a trecut de la _________________ la ______________, și prin
ei și la______________.
PĂCATELE

ÎNĂLȚARE

SACRAMENTUL

APOSTOLI

ȚINUTE

SPIRIT

PREOȚI

UITATE

ÎNVIEREA

EPISCOPI

Credinciosul care a ajuns la vârsta ______________ are obligația să se spovedească cel puțin o dată pe ________,
la sărbătoarea Învierii Domnului (Paște). __________________ ne recomandă însă cu stăruință să recurgem
________la Spovadă (o dată la 2-4 săptămâni), chiar și atunci când avem doar păcate _______________ pe suflet.
Când însă am comis un păcat de _____________, trebuie să mergem cât mai ________________ să ne spovedim.
DEGRABĂ

RAȚIUNII

UȘOARE

ZI

RAR

DES

MOARTE

ADULTĂ

SĂPTĂMÂNĂ

BISERICA

LUNĂ

AN

5. Pentru a avea afirmații corecte despre secretul Spovezii, tăiați variantele incorecte:
UNII PREOȚI / TOȚI PREOȚII / PREOȚII BĂTRÂNI sunt obligați să păstreze secretul ABSOLUT / RELATIV / PUBLIC în
legătură cu păcatele mărturisite de credincioși în PELERINAJ / RUGĂCIUNE / SPOVADĂ. Acest secret, care nu
admite excepții, se numește CUMPĂTARE / SIGILIU SACRAMENTAL / DOSAR CLASAT, fiindcă ceea ce penitentul i-a
ASCUNS / CERUT / DEZVĂLUIT preotului rămâne "sigilat" de Sacrament.

