
 

 

„Nu poți ajunge om mare (matur), până ce nu te socotești mort.  

Nu poți ajunge om mare în nici un loc din lume și în nici un rang din societate:  

în primul rând, câtă vreme te temi de orice este mai mic decât Dumnezeu;  

în al doilea rând, câtă vreme iubești ceva ce este mai mic decât Dumnezeu și,  

în al treilea rând, câtă vreme nu te obișnuiești  

să socotești moartea ta ca pe ceva ce a fost,  

nu ca pe ceva ce urmează să fie.” 

 (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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Ce sunt gândurile păcătoase și 

care este ipostasul lor spiritual? 

Gâ ndurile pâ câ toâse sunt cugetâ ri 
câre se î mpotrivesc voii lui 
Dumnezeu s i âct ioneâzâ  î n spât iul 
gâ ndirii omului, fie din voiâ sâ, fie 
fâ râ  voiâ sâ. Minteâ omului se âflâ  
î ntr-o continuâ  mis câre. Fie produce 
singurâ  diverse gâ nduri, fie âlt i 
fâctori externi o bombârdeâzâ  cu o 
sumedenie de gâ nduri, câre se 



 

perindâ  pe ecrânul nostru 
intelectuâl. 

De unde provin aceste gânduri? 

Unele izvorâ sc din inimâ î mpâ timitâ  
â omului, iâr âltele sunt provocâte 
de câ tre diâvol. Î nsus i Hristos ne 
î nvât â  câ  «din inimâ  ies gâ ndurile 
rele, ucideri, âdultere, desfrâ nâ ri, 
furtis âguri, mâ rturii mincinoâse, 
hule» (Mât. 15, 19). Pâtimile omului 
produc s i se hrâ nesc cu gâ nduri 
pâ câ toâse. Din câuzâ urii 
nemâ surâte pentru om, demonii 
î nceârcâ  cu orice chip sâ -l î mpiedice 
pe âcestâ sâ  pâ s eâscâ  pe drumul 
mâ ntuirii. Lucrâreâ lor constâ  î n 
î nsâ mâ nt âreâ gâ ndurilor pâ câ toâse, 
rele, rus inoâse, viclene s i hulitoâre 
î n minteâ omului. 

Desigur, existâ  s i gâ nduri bune, 
dumnezeies ti, câre provin de lâ 
Î nsus i Dumnezeu sâu de lâ sfint i, 
gâ nduri câre î l î ndeâmnâ  pe omul 
pâ câ tos lâ pocâ int â , î l mâ ngâ ie î n 
î ncercâ ri s i î l lumineâzâ  spre 
«descoperireâ âdâ ncului 
Dumnezeirii» (Î Cor. 2, 10). 
Propâ s ireâ spirituâlâ  â omului 
depinde de câlitâteâ gâ ndurilor sâle. 
As âdâr, trebuie sâ  cultivâ m 
gâ ndurile curâte, sfinte, 
dumnezeies ti. Sâ  trânsformâ m 
minteâ noâstrâ  î ntr-o fâbricâ  de 
gâ nduri bune, âs â cum ne î ndeâmnâ  
Gherondâ Pâisie. 

Cum putem discerne gândurile 
bune de cele păcătoase? 

Numâi prin trezvie putem sâ  ne 
pâ strâ m minteâ curâtâ , sâ  veghem lâ 

poârtâ sufletului nostru s i sâ  
discernem gâ ndurile câre ne vin. 
Trezviâ este î nfrâ nâreâ, âtent iâ pe 
câre eu o impun mint ii mele. Poâte fi 
dobâ nditâ  prin invocâreâ 
preâcinstitului s i preâdulcelui nume 
âl lui Îisus Hristos. Rugâ ciuneâ 
«Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-
mă» – ceâ mâi puternicâ  ârmâ  
î mpotrivâ pâtimilor s i demonilor – 
este ceâ câre âjutâ  minteâ sâ  
controleze s i sâ  disceârnâ  gâ ndurile. 

Gâ ndurile sunt âsemeneâ 
âvioânelor câre zboârâ  î n vâ zduh. 
Nu depinde de noi fâptul câ  âceste 
âvioâne zboârâ  continuu î n vâ zduh. 
Suntem î nsâ  dâtori sâ  nu le lâ sâ m sâ  
âterizeze pe pistâ sufletului nostru, 
sâ  nu le î ngâ duim sâ  pâ trundâ  
î nlâ untrul nostru. 

Care este diferența dintre poftă și 
gânduri? 

Poftâ, dispozit iâ pe câre o âvem spre 
ânumite lucruri sâu stâ ri, este o 
mis câre â inimii, pe câ nd gâ ndul se 
î nvâ rte î n spât iul intelectului. Mâi 
î ntâ i poftim cevâ î n inimâ noâstrâ , 
iâr âpoi âceâstâ  poftâ  se exprimâ  
prin intermediul gâ ndului… As âdâr 
mâi î ntâ i âpâre poftâ, câre este 
râ dâ cinâ pâ câtului, iâr âpoi gâ ndul. 
Tâ indu-ne poftele pâ câ toâse, nu 
fâcem âltcevâ decâ t sâ  ne eliberâ m 
de sub stâ pâ nireâ gâ ndurilor rele. 

De âceeâ Domnul Hristos, âtunci 
câ nd âvertizeâzâ  câ  «oricine se uitâ  
cu poftâ  lâ o femeie â s i comis 
âdulter cu eâ î n inimâ lui» (Mât. 5, 
28), urmâ res te tâ iereâ poftei din 



 

râ dâ cinâ . Sfâ ntul Grigorie Pâlâmâ 
spune câ  minteâ credinciosului câre 
se roâgâ  se curâ t â  us or de gâ nduri, 
î nsâ  inimâ omului, câre este fort â 
câre produce gâ ndurile, nu se poâte 
curâ t i dâcâ  nu se curâ t esc s i 
celelâlte fort e âle sufletului, âdicâ  
poftâ s i mâ niâ. 

Trebuie să ne spovedim toate 
gândurile? 

Gâ ndurile câre intrâ  zilnic î n minteâ 
noâstrâ  sunt de ordinul miilor. Cele 
mâi multe dintre âcesteâ sunt 
gâ nduri des ârte, necurâte, 
pâ câ toâse. Cel vicleân s tie foârte 
bine cum sâ -s i fâcâ  treâbâ, 
î mprâ s tiind tot felul de gâ nduri. 
Responsâbilitâteâ noâstrâ  pentru 
âcesteâ î ncepe din momentul î n câre 
ne dâ m consimt â mâ ntul fât â  de ele, 
âdicâ  âtunci câ nd le punem î n 
âplicâre. Fiecâre om se vâ confruntâ 
cu gâ ndurile sâle î n funct ie de stâreâ 
duhovniceâscâ  î n câre se âflâ . Mâi 
exâct, cei câre âu âjuns pe o î nâltâ  
treâptâ  duhovniceâscâ , dobâ ndind 
cunoâs tereâ perfectâ  â propriilor 
lor gâ nduri, nu vor fi vâ tâ mât i de 
contâctul cu âcesteâ. Pentru un 
novice î n cele duhovnices ti, î nsâ , 
consimt â mâ ntul fât â  de un gâ nd 
pâ câ tos poâte deveni extrem de 
vâ tâ mâ tor. 

Cel câre se nevoies te din punct de 
vedere spirituâl vâ câ utâ sâ -s i 
spovedeâscâ  gâ ndurile câre nu-i dâu 
pâce, cele pe câre singur nu le poâte 
î ndepâ rtâ din minteâ sâ. Nu putem 
sâ  ne spovedim âbsolut toâte 

gâ ndurile, fiindcâ  âcest lucru denotâ  
câ  suntem bolnâvi psihologic. Mult i 
merg lâ spovedânie cu un câiet î n 
câre s i-âu notât mii de gâ nduri câre 
le trec zilnic prin minte. Acest lucru 
nu este corect, fiindcâ , pe de o pârte, 
î l obosesc pe duhovnic, iâr, pe de âltâ  
pârte, nu le este de folos nici 
penitent ilor. As âdâr o âstfel de 
prâcticâ  nu reprezintâ  rodul trezviei 
s i propâ s irii spirituâle, ci, mâi 
degrâbâ , denotâ  o stâre 
bolnâ vicioâsâ . 

Putem să ne împărtășim dacă, 
exact în momentul în care ne 
apropiem de Sfântul Potir, ne-a 
dat târcoale un gând păcătos? 

Desigur câ  putem. Ce spune Sfâ ntul 
Îoân Dâmâschin î n rugâ ciuneâ de 
dinâinte de Sfâ ntâ Î mpâ rtâ s ânie? 
«Înaintea ușilor casei Tale stau și de 
gândurile cele rele nu mă depărtez». 
Sfint ii Pâ rint i ne âvertizeâzâ  câ  
râ zboiul gâ ndurilor este foârte greu. 
Î n câzul de mâi sus, trebuie sâ  
trâtâ m gâ ndul respectiv cu un 
dispret  imediât, fiindcâ  este 
provocât intent ionât de câ tre 
vrâ jmâs , cu scopul de â ne î mpiedicâ 
sâ  ne î mpâ rtâ s im. Nu ne vom 
î mpâ rtâ s i numâi dâcâ  ne-â âtâcât 
vreun gâ nd câre âre legâ turâ  cu un 
pâ cât de moârte, pe câre nu l-âm 
spovedit, des i cred câ  âstfel de 
gâ nduri nu ne vor luptâ âbiâ î n âcel 
moment, ci ne vor mustrâ cons tiint â 
cu mult î nâinte de âceâstâ. 

Sursa: www.pemptousia.ro 

 



 

Părinte, am aflat tămăduire 
patimilor trupești și sufletești. Cum 
să-mi manifest recunoștința față de 
Dumnezeu? 
- Ai âceâstâ  recunos tint â ? Dâcâ  o âi cu 
âdevâ rât, dejâ s-â mânifestât. Cel mâi 
importânt este sâ  âi recunos tint â  
î nlâ untrul tâ u. De âici î ncolo o pot i 
mânifestâ prin âscezâ , metânii etc. 
Îâtâ , âcolo, lâ Colibâ meâ, se âdunâ  
câ teodâtâ  pisici strâ ine pe câre le 
hrâ nesc. Îâr seârâ câ nd ies âfârâ  sâ  iâu 
î nsemnâ rile din cutie (pos tâlâ ), 
sâ rmânele, nu s tiu cum sâ -s i mânifeste 
recunos tint â. Vin s i se âlintâ  lâ 
picioârele mele, âleârgâ  î nâinteâ meâ, 

se cât â râ  pe chipâros, coboârâ , fâc 
tumbe, vin iârâ s i lâ picioârele mele. 
Unâ fâce î ntr-un fel, âltâ î n âlt fel. Oâre 
âm eu trebuint â  de âceste mânifestâ ri? 
Nu, dâr este cevâ câre nesilit t â s nes te 
brusc dinlâ untrul lor, des i sunt 
ânimâle. Vreâu sâ  spun câ , pentru om, 
lucrul cel mâi importânt este sâ  âibâ  
î nlâ untrul sâ u recunos tint â. Dupâ  
âceeâ o mânifestâ î n orice chip 
dores te. 
Câ nd cinevâ se mânifestâ î n spât iul 
recunos tint ei, fâce metâniile din 
mâ rinimie, din î ntrâripâre, din 
drâgoste pentru Hristos. Atunci nu 
simte oboseâlâ, âs â cum nu obosesc 
copilâs ii de nebunâ râ bufnire â inimii 
lor, câ nd t opâ ie de î ndâtâ  ce-l vâd pe 
tâtâ l lor. 
Sursa: „Despre rugăciune", pag.73. 
 

 Vineri: 11 aprilie 

18:00 – Pârâclisul Mâicii Domnului 

20:00 – Spovedânie 

 Sâmbătă: 12 aprilie 

08:00 – Sfâ ntâ Liturghie s i Pârâstâs 

18:00 – Vecerniâ 

 Duminică: 13 aprilie 

08:00 – Utreniâ s i Sfâ ntâ Liturghie  

→ Duminica a VI-a din Post (Floriile) 

18:00 – Denie 
 

 

 
 

 

Str. Doamnei, Nr. 18, Sector 3, București 

www.sfantul-ilie.ro 


