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Abstract

Today, in an increasingly troubled world, the contemporary man can find

in the words and counsels of the Fathers remedies to many ontological worries

and its existential anxieties. Their efficiency is even greater since they are not the

exclusive product of the human mind, of the power’s penetration or introspection

of a therapist, however well he is trained, nor of the techniques for abyssal sounding

of the unconscious, but they have the role of healing and redemptive works.

Saint John Cassian, a profound intellectual theologian and perfect theacher

of the Christian ascetic life, combines the positive wisdom of Rome with Greek

intellectualism, focused on practical life, giving to us words „with lot of power”,

able to reveal us the true meanings of life and the ontological reasons of the

world, „anchoring us” in God and the rich spiritual world.

Keyords: Saint John Cassian, Orthodox spirituality, Patristical Thology, Christian

Anthropology

Triste]ea — patima „care aduce moartea”2

Sfântul Ioan Casian face ample considera]ii despre duhul triste]ii,

patim\ care pare a se extinde tot mai mult `n lumea actual\ [i `n

sufletul omului contemporan, care tr\ie[te tot mai acut sentimentul

1 Partea `ntâi a studiului a fost publicat\ `n „Teologie [i via]\”, serie nou\, anul

XXII (2012), nr. 1-4, pp. 101-119, iar partea a doua `n nr. 5-8, pp. 112-131 ale ace-

leia[i reviste.
2 Sfântul Ioan Casian, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a noua: Despre duhul

triste]ii, `n vol. Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, traducere de prof. Vasile Cojo-

caru [i prof. David Popescu, prefa]\, studiu introductiv [i note de profesor Nicolae

Chi]escu, `n col. „P\rin]i [i Scriitori biserice[ti”, vol. 57, EIBMBOR, Bucure[ti, 1990,

p. 225.
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inutilit\]ii [i al lipsei de orizont, starea de e[ec existen]ial [i vid

sufletesc. Cercet\rile medicale de ultim\ or\, referindu-se la formele

[i manifest\rile depresiei, socotit\ „regina afec]iunilor psihice”, vor-

besc, `ntr-un mod tragic, despre o „`ntinerire” a ei, `n sensul c\ inci-

den]a acesteia este `n permanent\ progresie, afectând vârste [i

persoane tot mai tinere. 

Multe dintre cauzele [i efectele depresiei au fost descrise [i de

Sfântul Ioan Casian. ~n primul rând, el distinge o „triste]e mântui-

toare” sau o „`ntristare bun\”, „`ntristarea cea dup\ Dumnezeu”3.

Aceasta are sensul de medita]ie cu regret asupra darurilor pe care

omul le-a primit prin crea]ie [i pe care fie le-a pervertit [i `ntunecat,

fie le-a pierdut, prin c\derea `n p\cat. Aceast\ triste]e bun\ are

sensul de str\pungere a inimii, pentru faptul de a fi pierdut asem\-

narea cu P\rintele ceresc [i de a fi alterat chipul S\u din sufletul

nostru, de a fi pierdut nemurirea [i nep\timirea; ru[inea de a fi

ajuns supu[i p\catelor [i c\derilor, teren prielnic ispitelor [i umilin-

]elor dr\ce[ti. Ea este o „nostalgie a paradisului” pierdut, `n favoarea

vie]uirii [i nevoirii `ntr-o lume „ademenitoare” [i „am\gitoare”. ~ns\

aceast\ nostalgie [i str\pungere a sufletului, specific\ „`ntrist\rii

dup\ Dumnezeu”, are o valoare pozitiv\, pentru c\ este plin\ de

speran]\, motivând eforturile omului de redescoperire [i redobân-

dire a bunurilor [i darurilor primite [i pierdute, de re`ntoarcere `n

dragostea lui Dumnezeu [i `n comuniune cu El.

Triste]ea aceasta „bun\” [i mântuitoare mai are [i sensul de c\in]\

pentru alunec\rile spirituale, c\derile morale [i p\catele s\vâr[ite,

prin care omul `[i rateaz\ ]inta [i `[i pierde sensul vie]ii sale –

mântuirea –, tr\ind `n compania [i `ntr-o `nsp\imânt\toare fami-

liaritate cu r\ul. ~ns\ [i aceast\ triste]e, de[i se refer\ la un trecut

p\c\tos, pe care `l evalueaz\ cu discern\mânt [i p\rere de r\u, este

`ntoars\ [i spre viitor, un viitor pe care, prin ascez\ personal\ [i

ajutor din partea lui Dumnezeu, omul [i-l poate face fericit, [i `nc\

pentru ve[nicie. 

Aceast\ „`ntristare dup\ Dumnezeu” [i aceast\ „triste]e mântu-

itoare”, având sensul de profund\ medita]ie asupra vie]ii prezente

3 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii, `n Filocalia sfintelor nevoin]e ale

des\vâr[irii, traducere, introducere [i note de Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, membru

al Academiei Române, edi]ia a IV-a, Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 153.
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[i asupra celei ce „va s\ vin\” [i asupra mijloacelor prin care, sus-

]inu]i de harul dumnezeiesc, putem s\ redobândim starea paradisiac\,

primordial\, nu are `n ea nimic distructiv [i `ntunecat, dezarmant

[i paralizant, ci este unit\ cu speran]a [i cu bucuria. Ea hr\ne[te

sufletul cu „n\dejdea poc\in]ei”4 [i „e `mpreunat\ cu bucurie”5. Ea

„`l face pe om osârduitor [i ascult\tor spre toat\ lucrarea cea bun\,

prietenos, smerit, blând, gata s\ sufere r\ul [i s\ rabde toat\ oste-

neala, zdrobirea, ca una ce e cu adev\rat dup\ Dumnezeu. Ea face

s\ se arate `n om roadele Duhului Sfânt, care sunt: bucuria, dragos-

tea, pacea, `ndelunga-r\bdare, bun\tatea, credin]a [i `nfrânarea”6. 

~ntristarea cea dup\ Dumnezeu „este supus\, binevoitoare, umil\,

blând\, bun\ [i r\bd\toare, ca una care coboar\ din dragostea de

Dumnezeu. Din dorin]a de des\vâr[ire, ea `ns\[i se `ntinde, f\r\ a

obosi, pân\ la toat\ durerea trupului [i zdrobirea sufletului, dar, r\-

mânând `ntr-o oarecare m\sur\ voioas\ [i puternic\, prin speran]a

izbânzii, p\streaz\ `ntreaga bun\tate a omeniei [i `ndelungii-r\b-

d\ri, având `n ea `ns\[i toate roadele Duhului Sfânt”7. 

Total diferit\ de aceasta este, `ns\, „triste]ea cea rea” sau „bles-

temat\”. Ea conduce sufletul p\c\tos nu la poc\in]\ [i la lupt\ `m-

potriva p\catelor, spre dobândirea virtu]ilor cre[tine [i a mântuirii, ci

la „cea mai pierz\toare disperare”8. Iat\ cum descrie Sfântul Ioan

Casian lucr\rile devastatoare [i efectele nefericite ale acesteia: „A

cincea lupt\ o avem `mpotriva duhului `ntrist\rii, care `ntunec\

sufletul ca s\ nu poat\ avea nici o vedere duhovniceasc\ [i-l

opre[te de la toat\ lucrarea cea bun\. Când duhul acesta viclean

t\b\r\[te asupra sufletului [i-l `ntunec\ `n `ntregime, nu-i mai `n-

g\duie s\-[i fac\ rug\ciunile cu osârdie, nici s\ st\ruie cu folos pe

lâng\ sfintele citiri [i nu rabd\ pe om s\ fie blând [i smerit fa]\ de

fra]i. ~i pricinuie[te scârb\ fa]\ de toate lucrurile [i fa]\ de `ns\[i f\-

g\duin]a vie]ii. Scurt vorbind, `ntristarea tulbur\ toate sfaturile mân-

tuitoare ale sufletului [i usuc\ toat\ puterea [i str\duin]a lui, f\-

cându-l ca pe un ie[it din minte [i legându-l de gândul dezn\dejdii.

De aceea, dac\ avem de gând s\ lupt\m lupta duhovniceasc\ [i

4 Ibidem.
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a noua..., p. 225.
8 Ibidem, p. 224.
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s\ biruim cu Dumnezeu duhurile r\ut\]ii, s\ p\zim cu toat\ str\-

juirea inima noastr\ dinspre duhul `ntrist\rii. C\ci precum molia

roade haina [i caria lemnul, a[a `ntristarea m\nânc\ sufletul omului.

Ea `l face s\ ocoleasc\ toat\ `ntâlnirea bun\ [i nu-l las\ s\ primeasc\

cuvânt de sfat nici de la prietenii cei adev\ra]i, precum nu-i `ng\-

duie s\ le dea r\spuns bun [i pa[nic. Ci, `nv\luind tot sufletul, `l

umple de am\r\ciune [i de nep\sare. ~n sfâr[it, `i pune `n minte

gândul s\ fug\ de oameni, ca de unii ce i s-ar fi f\cut pricin\ de

tulburare, [i nu-l las\ s\-[i dea seama c\ nu dinafar\ vine boala, ci

din ea”9. 

Dac\ triste]ea „mântuitoare” este plin\ de speran]\ [i ajutor din

partea harului dumnezeiesc, triste]ea „blestemat\” duce sufletul

pe marginea pr\pastiei dintre via]\ [i moarte [i `l ofer\ prad\ ce-

lorlalte patimi, pentru c\ inima celui trist [i dezn\d\jduit este un

teren fragil [i foarte vulnerabil pentru `ntreaga `ncreng\tur\ de patimi,

iar mintea lui este o cutie de rezonan]\ pentru „[oaptele” dr\ce[ti,

ce instig\ la p\cat. Disperare [i suprimare a vie]ii, manifest\ri ale ei

sunt „semnele” sau „roadele duhului celui r\u, adic\: trând\via, lipsa

de r\bdare, ura, `mpotrivirea `n cuvânt, lenea la rug\ciune”10. 

Sfântul Ioan Casian identific\ trei cauze generale ale acestei

triste]i rele: 

1. „o mânie anterioar\”11, care, nefiind compensat\, se croni-

cizeaz\ `n suflet, conducând la sentimentul de la[itate, lips\ de

reac]ie, frustrare.

2. „ne`mplinirea vreunei pofte ori a vreunui câ[tig, atunci când

cineva a v\zut spulberat\ speran]a ce-[i f\urise `n minte despre

acele lucruri”12.

3. „`mboldirea vicleanului vr\jma[”13, care, uneori, dintr-o dat\

[i f\r\ nici un fel de motiv aparent sau real, provoac\ „triste]ea

demonic\”, forma cea mai grav\ dintre toate, cu efectele cele mai

adânci, unele vizând autodesfiin]area celui atacat [i suprimarea

vie]ii [i, din toate aceste motive, cea mai greu de vindecat. 

9 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., pp. 151-152.
10 Ibidem, p. 153. 
11 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a noua..., p. 223.
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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~n privin]a felurilor triste]ii celei rele, Sfântul P\rinte face refe-

rire la [ase forme pe care le poate avea aceast\ patim\:

a) izvorât\ dintr-o mânie anterioar\14; 

b) rezultat\ din pierderea unui câ[tig15;

c) iscat\ din vreo pagub\ suferit\16; 

d) pricinuit\ de vreo jignire17;

e) provocat\ de „vreo tulburare f\r\ noim\ a min]ii”18; 

f) triste]ea ca efect al „disper\rii de moarte”, al temerii de locul,

modul `n care ne va afla sfâr[itul vie]ii, dar mai ales din teama de

Judecata de Apoi, care va pedepsi p\catele s\vâr[ite [i nepoc\ite. 

Modurile `n care apare [i prin care p\trunde [i pune st\pânire

pe sufletul omului aceast\ patim\ sfâ[ietoare sunt, potrivit Sfântu-

lui Ioan Casian, dou\: „asaltul `ntâmpl\tor”19, `n „diferite ocazii

nea[teptate”20, sau existen]a unui fond vulnerabil dat de prezen]a

celorlalte patimi [i cochetarea cu ele. 

Triste]ea nu numai c\ `l `mpiedic\ pe om s\ se bucure de

darurile [i lucrurile pe care le-a primit de la Dumnezeu `n mod

absolut gratuit sau pe care le-a dobândit prin osteneal\ proprie, ci

nu `l mai las\ pe acesta nici s\ se bucure de propria-i via]\, pe

care o vede ca pe un labirint f\r\ poart\, un tunel `ntunecat, f\r\

vreo ie[ire. 

Când pune st\pânire pe suflet, aceast\ triste]e sfâ[ietoare `l des-

parte de contempla]ia divin\, `l zguduie din temelii [i `l cufund\ `ntr-o

grea dezn\dejde. ~l opre[te de la „sfintele citiri” [i `l `mpiedic\ s\-[i

fac\ rug\ciunea cu bucurie. Omul cuprins de triste]e „nici s\ mai

fie lini[tit [i blând cu fra]ii nu suport\, [i-l face f\r\ r\bdare [i

posac `n toate obliga]iile de munc\ sau religioase. Dup\ ce a pier-

dut orice judecat\ s\n\toas\, iar pacea inimii i s-a tulburat, `l face

s\ se comporte ca un om ie[it din min]i, c\zut `n be]ie, `l doboar\

[i-l pr\bu[e[te `ntr-o disperare dureroas\”21.

14 Ibidem, p. 225.
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, p. 222.
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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~nsu[irile nefaste ale acestei forme de triste]e blestemat\ [i pier-

z\toare de suflet sunt: „moroc\noas\, f\r\ r\bdare, ne`ndur\toare,

pizma[\, de o stearp\ am\r\ciune [i de o dureroas\ disperare. Pe

cel ce l-a cuprins, ea `l zdrobe[te suflete[te, paralizându-i orice sâr-

guin]\ [i dorin]\ de mântuire, c\ci este f\r\ noim\ (ra]iune) [i nu

numai c\ z\d\rnice[te foloasele rug\ciunii, dar chiar nimice[te

roadele duhului...”22.

Ca una „care aduce moartea”23, aceast\ triste]e trebuie dezr\d\-

cinat\ din suflet prin rug\ciune st\ruitoare de cerere a milei [i a

ajutorului lui Dumnezeu, prin lectur\ [i medita]ie duhovniceasc\,

prin comuniune cu aproapele [i dest\inuire a gândurilor fa]\ de

p\rintele duhovnicesc, sufletul redescoperindu-[i astfel sensul [i

voca]ia sa [i redobândindu-[i puterea de a lupta, nu doar `mpo-

triva acestei patimi, ci a `ntregului cortegiu de fapte rele. ~n acest

fel, el redescoper\ bucuria cea nepieritoare. 

Duhul trând\viei - duh „cumplit [i ap\s\tor”24 

Lupta urm\toare trebuie s\ o dea nevoitorul `mpotriva duhului

trând\viei sau al acediei, pe care Sfântul Ioan Casian `l nume[te

„dezgust sau nelini[tea inimii”25. El mai este numit [i „duhul cel de

amiaz\”26, la care face referire [i Psalmul 90.

Acesta este un duh „cumplit [i ap\s\tor”27, „vr\jma[ mai `nver-

[unat”28 [i „e `njugat cu duhul `ntrist\rii [i lucreaz\ `mpreun\”29.

Sfântul Ioan Casian descrie `n largi detalii r\zboiul pe care `l

duce acesta `mpotriva monahilor, mai ales a celor ce tr\iesc `n pus-

tiu, `n `nsingurare. „~ndeosebi, `n jurul orei [ase, `l tulbur\ pe monah

ni[te friguri, care revin la anumite intervale [i, la orele obi[nuite

acceselor, produc sufletului bolnav fierbin]eli violente. ~n sfâr[it,

22 Ibidem, p. 225. 
23 Ibidem. 
24 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 154. 
25 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a zecea: Despre duhul nelini[tii, `n

vol. cit., p. 226.
26 Ibidem. 
27 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 154. 
28 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a zecea..., p. 226. 
29 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 154.
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unii b\trâni spun c\ acesta este duhul cel de amiaz\, pomenit `n

Psalmul 90”30. 

Sintetizând aceste multiple simptome [i manifest\ri ale trând\-

viei, Sfântul P\rinte face referire la dou\ forme generale ale aces-

tei patimi:

1. lenea, „care ne aduce somn când e cald”31, o form\ de mo-

le[eal\ [i dezgust fa]\ de orice activitate;

2. trând\via, „care ne `ndeamn\ s\ p\r\sim chilia [i s\ fugim”32,

dar prin care se `n]elege lehamitea fa]\ de activit\]ile obi[nuite [i

locurile familiare, tenta]ia schimb\rii, ispita noului [i nu totdeauna

spre mai bine, ci adesea spre mai r\u [i mai greu.

Mijloacele cele mai eficiente de lupt\ pe care le recomand\ Sfân-

tul Ioan Casian `mpotriva „dracului trând\viei” sunt: r\bdarea, cum-

p\tarea, st\ruin]a [i statornicia, consecven]a `n atitudini [i activit\]i,

rug\ciunea st\ruitoare de izb\vire din cursele lui [i lucrul mâinilor

sau „rucodelia” ori, precum spuneau P\rin]ii duhovnice[ti de

alt\dat\: „Ora et labora!”, adic\ „Roag\-te [i munce[te!”, rug\ciu-

nea angajând deplin sufletul, iar munca antrenând trupul `n di-

verse activit\]i, pentru a nu-i oferi ocazia de a trând\vi [i lâncezi. 

Slava de[art\ sau „zadarnic\” [i mândria

Spre deosebire de patimile anterioare, care sunt mai u[or de iden-

tificat, prin intermediul manifest\rilor lor, patima slavei de[arte este

„foarte felurit\ [i foarte sub]ire [i nu o bag\ de seam\ u[or nici

`n[i[i cei ce p\timesc de dânsa”33. 

Xenodoxia, „du[man cu multe [i felurite chipuri [i atât de sub-

til `ncât cu ochii cei mai ageri abia poate fi z\rit [i recunoscut, dar-

mite ocolit”34, ispite[te pe oameni prin „vicleniile c\rnii”35, iar atunci

când nu reu[e[te aceasta, caut\ s\ vat\me prin „des\vâr[irea lor

30 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a zecea..., pp. 226-227.
31 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion, `n vol.

cit., p. 385.
32 Ibidem. 
33 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 157.
34 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a unsprezecea: Duhul slavei de[arte,

`n vol. cit., p. 240.
35 Ibidem.
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spiritual\”36. Dac\ toate celelalte patimi, atunci când sunt `nfrânte

[i respinse, se retrag umilite [i sl\bite, patima slavei de[arte, când

este biruit\, „schimbându-[i ve[mântul [i masca de mai `nainte [i

deghizându-se sub haina virtu]ilor, `ncearc\ din nou, ca un du[man

cu multe chipuri, s\-l d\râme [i s\-l sugrume pe `nving\tor”37. Sau,

spune Sfântul P\rinte, `n timp ce patimile premerg\toare, atunci

când sunt `nfrânte, devin tot mai slabe [i se ofilesc, fiind `nlocuite

cu virtu]ile contrare lor, patima slavei de[arte, atunci când a fost

doborât\, „mai cu `nver[unare se ridic\ la lupt\; [i tocmai când

crezi c\ a fost stins\, atunci se scoal\ din moarte [i mai puternic\.

Celelalte p\cate `i atac\ de obicei doar pe cei birui]i `n lupt\, acesta

`ns\ `i urm\re[te mai `nver[unat pe biruitorii lor [i, cu cât a fost

mai puternic strivit, cu atât mai aprig `i atac\, chiar când se mân-

dresc cu izbânda lor. {i a[a iste]ime are acest subtil vr\jma[, `ncât

`l face s\ cad\ doborât de propriile lui lovituri pe osta[ul lui Hris-

tos, care n-a putut fi biruit de armele du[mane”38. 

Din cauza acestor „multe [i felurite fe]e”39, a numeroaselor [i

viclenelor ei `nf\]i[\ri, patima slavei de[arte este „`ntocmai cu o

stânc\ primejdioas\ care, acoperit\ de valuri umflate, cauzeaz\ un

naufragiu neprev\zut [i cumplit navigatorilor care, `naintând cu vânt

puternic, nu se a[teapt\ [i nu prev\d nici un pericol”40. 

Sfântul Ioan Casian compar\ patima slavei de[arte cu un bulb de

ceap\, c\ruia, `nl\turându-i un `nveli[, `i descoperi un altul. Spe-

cific\ celor spori]i duhovnice[te [i avându-[i originea `n „sporul

de virtu]i ale celui pe care `l asalteaz\”41, ea caut\ s\ `l atace pe

nevoitor cu virtu]ile sale, „dându-i lovituri nimicitoare chiar `n cele

ce constituie temeiurile vie]ii lui”42, `nvingându-i pe mul]i prin „str\-

lucirea triumfului”43 lor. 

Acest duh viclean caut\ „s\ s\geteze pe osta[ul lui Hristos prin

orice `ndeletnicire, prin glas, prin cuvânt, prin t\cere, prin lucru,

36 Ibidem. 
37 Ibidem, p. 241.
38 Ibidem, pp. 242-243. 
39 Ibidem, p. 241. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 243.
42 Ibidem, p. 242. 
43 Ibidem. 
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prin priveghere, posturi, rug\ciune, citire, lini[te, pân\ [i prin `n-

delunga-r\bdare. Pe cel ce nu izbute[te s\-l am\rasc\ spre slava

de[art\ prin scumpetea hainelor `ncearc\ s\-l ispiteasc\ prin `mbr\-

c\mintea proast\ [i pe cel ce nu l-a putut face s\ se `ngâmfe prin

cinste, pe acela `l duce la nebunie prin a[a-zisa r\bdare a necinstei,

iar pe cel ce nu l-a putut `mpinge la slava de[art\ pentru destoinicia

`n cuvânt, `l am\ge[te prin t\cere, f\cându-l s\-[i `nchipuie c\ a do-

bândit lini[tea. Dac\ n-a putut mole[i pe cineva prin bel[ugul

bucatelor, `l sl\b\noge[te prin postul pe care `l ]ine de dragul lau-

delor. Scurt vorbind, tot lucrul, toat\ `ndeletnicirea d\ prilej de

r\zboi acestui drac viclean”44. 

Ispitele [i capcanele acestei patimi sunt numeroase [i viclene,

urm\rind sufletul oriunde, chiar [i `n singur\tate. Astfel, „cui nu i-a

putut stârni mândria de[art\ (cenodoxia) prin ve[mânt ajustat [i curat,

`ncearc\ s\ i-o strecoare prin unul murdar, ne`ngrijit [i f\r\ pre].

Pe cine nu l-a putut d\râma cu râvna dup\ onoruri, `l face s\ se po-

ticneasc\ prin umilin]\; pe cine n-a izbutit a-l `mpinge la mândrie

prin podoaba [tiin]ei [i a vorbirii alese, `l frânge prin aerul grav al

t\cerii. Dac\ poste[te `n v\zul lumii, este ispitit s\ se mândreasc\;

dac\, din dispre] pentru slav\, ascunde acest lucru, cade [i prin

asta `n boala mândriei. Ca s\ nu se `ntineze prin vreo atingere de

slav\ de[art\, monahul se fere[te s\ fac\ rug\ciuni prea lungi `n

v\zul fra]ilor, dar nu scap\ de `n]ep\turile mândriei, chiar dac\ le

practic\ pe ascuns, f\r\ nici un martor al faptei”45. 

Formele acestei patimi, potrivit Sfântului Ioan Casian, sunt dou\:

1. `n\l]area sau mândrirea „pentru foloase materiale sau pen-

tru lucruri care se v\d”46, incluzând `n aceast\ categorie atât lu-

cruri sau bunuri materiale, cât [i calit\]i fizice, intelectuale sau du-

hovnice[ti evidente [i pe care cel st\pânit de aceast\ patim\, `n

loc s\ caute s\ le ascund\ sau s\ le foloseasc\ smerit, le pune `n

eviden]\, epatând;

2. `ngâmfarea „pentru cele spirituale [i ascunse”47, cum ar fi pro-

gresul duhovnicesc, biruin]a asupra unor p\cate sau patimi, dobân-

direa unor daruri spirituale [i a unor virtu]i, pe care `ns\ Dumnezeu

44 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., pp. 157-158.
45 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a unsprezecea..., pp. 241-242.
46 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion..., p. 385. 
47 Ibidem. 
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i le retrage atunci când `i vede mândria, tocmai pentru a-l ajuta s\

con[tientizeze faptul c\ f\r\ sprijinul dumnezeiesc nu ar fi `mplinit

nimic important `n plan duhovnicesc [i, c\indu-se, s\ le redobân-

deasc\ [i s\ le p\streze `n smerit\ cugetare. 

Remediile cele mai puternice pe care le recomand\ Sfântul Ioan

Casian `n lupta `mpotriva acestei patimi sunt: s\ nu facem nimic

din orgoliu, ci cu smerit\ cugetare, având totdeauna convingerea

c\ f\r\ ajutorul lui Dumnezeu nu ne-ar fi reu[it nimic din ceea ce

este important `n via]\ [i `n planul mântuirii; s\ evit\m tot ceea ce

ne-ar face superiori [i ne-ar putea `n\l]a `n v\zul celorlal]i, c\u-

tând r\splat\ pentru calit\]ile [i virtu]ile noastre [i pentru cultiva-

rea lor doar de la Dumnezeu; s\ avem permanent `n minte gândul

c\, din cauza acestei patimi, Dumnezeu retrage de la noi harul S\u

sfin]itor [i des\vâr[itor, iar virtu]ile pe care le-am adunat cu mult\

osteneal\ se risipesc dintr-o dat\48. 

Slava de[art\ este o „crim\ grav\”49, c\reia `i vor urma pedepse

ve[nice, c\lcare a Legii [i jignire adus\ lui Dumnezeu, ca unii ce am

lucrat pentru pl\cerea oamenilor ceea ce am fi trebuit s\ facem pen-

tru El, care „am pus pe oameni mai presus de Dumnezeu [i slava

de[art\ mai presus de cea a Domnului”50.

Sfântul P\rinte identific\ [i un folos al slavei sau „gloriei” de-

[arte, [i anume faptul c\ nevoitorul care a fost cuprins de aceast\

patim\ este oarecum ferit de patima desfrân\rii, ca unul care se con-

sider\ a fi pe o treapt\ mult prea `nalt\ din punct de vedere spiritual,

pentru a mai c\dea `n viciile c\rnii, de[i nu pu]ine sunt cazurile `n

care sfâr[e[te tocmai astfel51. 

Ultima din lista duhurilor r\ut\]ii [i din catalogul patimilor pe

care le are de biruit cre[tinul `n lupta sa pentru dobândirea mân-

tuirii este mândria sau trufia. Sfântul Ioan Casian o caracterizeaz\

ca „monstru foarte crud [i mai mare decât toate p\catele de mai

`nainte”52, care „`i pierde cu o mu[c\tur\ cumplit\ `ndeosebi pe

cei des\vâr[i]i [i ajun[i aproape de ultima treapt\ a virtu]ilor”53. 

48 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a unsprezecea..., pp. 246-247.
49 Ibidem, p. 247.
50 Ibidem. 
51 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion..., p. 386. 
52 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a unsprezecea..., p. 249. 
53 Ibidem, p. 249.
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Sfântul P\rinte consider\ c\, de[i este ultima dintre patimi,

„este prima prin origine [i timp”54. Boala aceasta a trufiei, „de[i

ultima `n ordinea luptelor, este totu[i anterioar\ prin origine [i este

`nceputul tuturor p\catelor [i crimelor; ea nu nimice[te ca celelalte

vicii numai virtutea opus\ ei, adic\ umilin]a, ci este, `n acela[i timp,

nimicitoare chiar a tuturor virtu]ilor, [i nu ispite[te doar pe cei mij-

locii sau pe cei mici, ci mai ales pe cei ce se afl\ `n culmea puterii

spirituale”55. 

Ea a constituit cauza c\derii lui Lucifer, care, „r\nit de s\geata

trufiei, a c\zut din acel fericit [i sublim loca[ al `ngerilor”56 [i, ast-

fel, s-a „pr\v\lit” din ceruri pe p\mânt, o atât de mare virtute”57.

Din `ns\[i „imensitatea pr\bu[irii”58, omul trebuie s\ `n]eleag\ peri-

colul ei [i cât de mult trebuie s\ se p\zeasc\ de ea. Din cauza

mândriei, Lucifer [i `ngerii r\i au pierdut harul d\ruit de Ziditor,

libertatea, [i astfel boala aceasta „a generat sl\biciunile [i materia

tuturor patimilor”59.

Mândria `nseamn\ lupt\ `mpotriva lui Dumnezeu. Dac\ toate

celelalte patimi lupt\ cu oamenii care se nevoiesc `ntru virtute, mân-

dria „vizeaz\ `n mod propriu pe Dumnezeu [i de aceea merit\ s\-L

aib\, `n special, pe El potrivnic”60.

Sfântul Ioan Casian deosebe[te dou\ feluri de trufie: una „spiri-

tual\” [i alta „grosolan\”, „a c\rnii” sau „a trupului”, `ns\ mecanis-

mul ispitirii este invers decât `n cazul slavei de[arte. Prin aceasta din

urm\, duhurile viclene caut\ s\ ispiteasc\ sufletul pentru cele ce

se v\d, materiale, iar când nu reu[esc, `l atac\ prin cele spirituale, iar

dac\ acesta rezist\, caut\ s\ `l piard\ prin cele trupe[ti [i grosolane. 

La modul general, `ns\, aceast\ trufie „a c\rnii” este specific\

`ncep\torilor, `n timp ce „trufia spiritual\” atac\ sufletele celor

care, „biruind viciile de mai `nainte, se afl\ acum a[eza]i aproape

de culmea virtu]ilor”61. Adeseori, observ\ Sfântul Ioan Casian, cel

54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 251.
56 Ibidem, p. 250. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, p. 251.
60 Ibidem. 
61 Ibidem, p. 260.
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mândru este `njosit [i aruncat `n p\catele trupe[ti, „doborât [i ru[i-

nat de tic\lo[ia c\rnii”62. Dac\ seme]ia spiritual\ se ridic\ `mpotriva

lui Dumnezeu, cea trupeasc\ „`i prive[te mai propriu pe oameni”63.

Semnele trufiei trupe[ti, potrivit autorului cre[tin, sunt urm\-

toarele: „`n vorbirea lui e ]ip\t, `n t\cere am\r\ciune, `n veselie râs

g\l\gios [i necump\tat, `n seriozitate triste]e f\r\ sens, `n r\spuns

pornire du[m\noas\, `n conversa]ie superficialitate, cuvintele dând

n\val\ la `ntâmplare, f\r\ nici o judecat\. Trufia este lipsit\ de

r\bdare, str\in\ de dragoste, gata s\ aduc\ insulte, nevolnic\ s\ le

`ndure, la rându-i, la ascultare se las\ greu, afar\ doar dac\ do-

rin]a [i vrerea i-au luat-o `nainte, nu se `mpac\ s\ primeasc\ `ndem-

nuri de la al]ii, nu-[i poate reteza vrerile proprii, dar rezist\ `nd\-

r\tnic oric\ror vreri str\ine, se str\duie[te necontenit s\-[i impun\

vederea lui, ne`mp\cându-se `n nici un chip s\ cedeze cu ceva

cuiva. A[a se face c\, incapabil s\ primeasc\ un sfat salvator, `n

toate situa]iile se `ncrede mai degrab\ `n propria-i judecat\ decât `n

cea a b\trânilor”64. Iar descrierea pe care o face aceluia care este

st\pânit de aceast\ patim\ este de-a dreptul grotesc\: „Atâta sil\ i

se treze[te `n inim\ pentru orice problem\ a duhului, `ncât, dac\ s-a

ivit cumva prilejul unei astfel de discu]ii, nu este `n stare s\-[i fixeze

privirea `ntr-un singur punct, cum este obiceiul, ci, `nm\rmurit, `[i

rote[te ochii `n toate p\r]ile sau `i r\mân pironi]i aiurea [i piezi[.

~n locul oft\rilor salvatoare, tu[e[te din gâtul uscat [i stupe[te `n-

truna f\r\ a-l sili flegma, `[i joac\ degetele [i le fr\mânt\ ca unul

care scrie ceva. Cât timp e purtat\ discu]ia spiritual\, toate m\du-

larele i se zdruncin\ de a-i crede c\ trupu-i st\ pe viermi ce mi[un\

sub el sau pe ghimpi. O convorbire oricât de simpl\, purtat\ pentru

edificarea celor ce ascult\, o consider\ c\ e inventat\ `ntr-adins

pentru vestejirea lipsurilor lui. ~n tot timpul, cât se face o analiz\ a

vie]ii spirituale, st\pânit de b\nuieli, nu caut\ s\ prind\ ceea ce ar

putea scoate de aici pentru zidirea lui sufleteasc\, ci cerceteaz\ cu

mintea `ncordat\ motivele care au determinat pronun]area oric\-

rui cuvânt ori, `n fr\mântarea t\cut\ a inimii lui, caut\ s\ afle ce

le-ar putea obiecta lor, ca nimic din cele ce s-au dezb\tut foarte

62 Ibidem, p. 259. 
63 Ibidem, p. 249. 
64 Ibidem, p. 263. 
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s\n\tos s\ nu r\mân\ `n picioare sau s\ poat\ aduce vreo `ndrep-

tare. {i a[a se face c\ nu numai c\ nu-i aduce nici un progres

sufletesc convorbirea spiritual\, ba `i este chiar p\gubitoare [i

devine pentru el cauza unui mai mare p\cat. C\ci, cât timp con-

[tiin]a `i este st\pânit\ de b\nuiala c\ totul a fost pus la cale `m-

potriv\-i, se `n]epene[te `ntr-o `nd\r\tnicie mai `nver[unat\ [i i se

`nt\rât\ mai violent col]ii mâniei. ~n sfâr[it, ca urmare, glasul i se

ridic\, cuvântul devine t\ios, r\spunsul acru [i revoltat, mersul mân-

dru [i agitat, limba slobod\ [i niciodat\ dispus\ s\ tac\, decât

numai când inima `i este roas\ de vreo ranchiun\ `mpotriva frate-

lui. Atunci t\cerea lui nu `nseamn\ c\in]\ sau umilin]\, ci trufie [i

mânie, `ncât nu cu u[urin]\ se poate distinge ce este mai nesuferit

`n comportarea lui: acea veselie g\l\gioas\ [i neru[inat\ sau serio-

zitatea fioroas\ [i du[m\noas\. C\ci `n prima situa]ie cuvintele

nu-i sunt cele potrivite, râsul e f\r\ de m\sur\ [i nes\rat, iar trufia

inimii f\r\ de margini [i nest\pânit\; `n cealalt\, mu]enia `i este

`nc\rcat\ de mânie [i veninoas\, [i doar atât urm\re[te, ca ranchiuna

`mpotriva fratelui p\strat\ `n t\cere s\ poat\ fi desc\rcat\ timp

mai `ndelungat [i s\ nu se manifeste prin ea virtutea smereniei [i

a r\bd\rii. {i `n timp ce, st\pânit de seme]ie, aduce u[or tuturor

jigniri, respinge cu dispre] orice `ndemn de a se cobor` s\ cear\

scuze fratelui insultat, pân\ [i iertarea cerut\ de cel\lalt o refuz\,

strâmbând din nas. Nu numai c\ nu-i `mboldit [i `nmuiat de nici o

scuz\ primit\ de la frate, dar se aprinde de o [i mai aprig\ mânie,

c\ a fost `ntrecut `n umilin]\ de acela. Umilin]a salvatoare [i scuza,

de obicei, pun cap\t `ndemnurilor date de satana, dar lui `i stârnesc

aprinderea unei mai violente uri”65.  

Sfântul Ioan Casian descrie cu mult discern\mânt gravitatea

acesteia: „Nu exist\ p\cat care s\ aduc\ atâta sl\bire tuturor virtu-

]ilor [i s\-l jefuiasc\ pe om de toat\ dreptatea [i sfin]enia ca r\ul

trufiei. E `ntocmai ca o boal\ generalizat\, cumplit\, care nu se `m-

pac\ s\ vat\me un singur m\dular sau o parte a lui, ci pr\v\le[te `n-

tregul corp, `ntr-o distrugere total\, [i tocmai pe cei a[eza]i pe cul-

mea cea mai `nalt\ a virtu]ilor se sile[te s\-i doboare [i s\-i zdro-

beasc\ `ntr-o grea pr\bu[ire. Orice p\cat se opre[te la hotarele lui sau

la obiectul fixat [i chiar dac\ afecteaz\ [i alte virtu]i, totu[i vizeaz\

65 Ibidem, pp. 261-262. 
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`n mod deosebit una, asupra c\reia se n\puste[te `n mod special,

s-o sugrume. {i pentru a putea `n]elege mai limpede ceea ce am

spus, l\comia la mâncare, adic\ pofta pântecelui sau a gurii, sl\-

be[te asprimea `nfrân\rii, desfrâul `ntineaz\ fecioria, mânia distruge

r\bdarea. ~n felul acesta, cel st\pânit de un p\cat nu este obligatoriu

lipsit de alte virtu]i, ci, fiindu-i retezat\ numai acea virtute care,

neputând rezista unui p\cat opus, piere, pe celelalte le poate p\stra

m\car `n parte. ~ns\ trufia, de `ndat\ ce a pus st\pânire pe biata

minte, ca un tiran crud, când a cucerit cea mai `nalt\ fort\rea]\,

surp\ [i nimice[te din temelii `ntreaga cetate a virtu]ilor [i, f\când

una cu p\mântul patimilor zidurile `nalte ale sfin]eniei de odini-

oar\, de aici `ncolo nu mai `ng\duie s\ persiste nici o umbr\ de

libertate `n sufletul celui supus Lui. Cu cât era mai bogat cel cu-

cerit, cu atât mai greu va fi jugul robiei la care-l supune, despu-

indu-l, prin cel mai crud jaf, de toate bog\]iile virtu]ilor”66. 

Lupta `mpotriva trufiei presupune dobândirea [i cultivarea

virtu]ii smereniei, având permanent convingerea c\ f\r\ harul [i

ajutorul din partea lui Dumnezeu nu numai c\ nu am fi biruit nici

o patim\, ci am fi fost permanent ru[ina]i [i umili]i de viclenii vr\j-

ma[i. ~n opera mântuirii sufletului se `mbin\, `n chipul cel mai

fericit, efortul uman [i ajutorul dumnezeiesc. Des\vâr[irea, `nva]\

Sfântul P\rinte, „nu poate fi atins\ cu nici un pre] f\r\ aceste efor-

turi, dar nici numai cu ele nu se poate ob]ine, dac\ lipse[te harul

lui Dumnezeu”67. 

~n lupta sa `mpotriva r\ului, cu fiecare treapt\ urcat\ prin bi-

ruin]a asupra unei patimi, cre[tinul, con[tient de ajutorul d\ruit de

Dumnezeu, este dator s\ exclame, asemenea Sfântului Apostol Pavel:

„Nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este `n mine” [i „prin harul

lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt” (I Cor. 15, 10).

Smerenia cre[tin\ se dovede[te a fi, astfel, nu doar virtutea opus\

patimilor slavei de[arte [i mândriei, ci temelia `ntregului edificiu

al virtu]ilor, cea care „sus]ine templul des\vâr[irii [i al dragostei”68,

iar calea dobândirii acesteia o constituie cultivarea umilin]ei, izvo-

rât\ din adânca sim]ire a inimii; dragostea [i `mp\carea cu to]i;

66 Ibidem, pp. 249-250.
67 Ibidem, p. 254. 
68 Ibidem, p. 264. 
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„despuierea de toate bucuriile”69; s\r\cia de bun\voie; purtarea

jugului ascult\rii [i supunerii cu inim\ simpl\ [i nepref\cut\70. Le

va dobândi, `ns\, pe toate acestea „doar cel ce se va judeca nu nu-

mai mort pentru aceast\ lume, dar chiar nebun [i prost, `ndepli-

nind f\r\ cârtire toate câte vor fi poruncite de b\trâni, crezându-le

sfinte [i ca venite de sus”71.

Tehnici [i principii ale luptei `mpotriva „duhurilor r\ut\]ii” 

Descoperind cauzele, formele de manifestare [i efectele ne-
faste ale patimilor asupra sufletului, Sfântul Ioan Casian a precizat
atât mijloacele specifice de lupt\ `mpotriva fiec\reia dintre ele, cât
[i unele principii generale de implicare a nevoitorului `n r\zboiul
acesta inteligibil. 

O prim\ idee este aceea c\ nu to]i sunt asalta]i de acelea[i
patimi, ci `n func]ie de vulnerabilitatea, de `nclina]iile personale.
Din acest motiv [i lupta este variat\, `n func]ie de patima sau
patimile care `l robesc. Pe acestea trebuie cre[tinul s\ caute s\ le
cunoasc\, s\ le afle vicleniile sau me[te[ugurile pierz\toare de
suflet, pentru ca lupta `mpotriva lor s\ fie eficient\. ~n cazul `n care
nu cunoa[te r\utatea lor, dar caut\ s\ lupte cu ele, pericolul care
`i pânde[te sufletul este acela de a se adânci [i mai tare `n robia
fa]\ de ele, precum [i riscul ca, pe lâng\ acestea, s\ p\trund\ [i
alte patimi str\ine [i nu arareori `ntregul lor cortegiu.

Din acest motiv, Sfântul Ioan Casian recomand\ nevoitorului
s\-[i alc\tuiasc\ o ordine foarte precis\ de lupt\, al c\rei principiu
prim este cunoa[terea propriilor sl\biciuni [i c\deri, a p\catelor [i
patimilor personale [i lupta `mpotriva lor. Un paradox al laxit\]ii
morale `l reprezint\ situa]ia `n care unele persoane, total robite unei
patimi sau `mp\timite, lupt\ cu p\catele personale, dar nu `n pro-
priul suflet, `n propria fiin]\ [i persoan\, ci la al]ii. Iar unii critic\ sau
se `mpotrivesc p\catelor sau patimii respective din sufletul aproa-
pelui, uneori cu o violen]\ direct propor]ional\ cu dependen]a lor
de patima respectiv\. Au falsa impresie c\ observând-o la al]ii,
cârtindu-i, clevetindu-i, mustrându-i, ba chiar sf\tuindu-i [i `ndru-
mându-i, `nscriu o victorie asupra propriilor sl\biciuni. 

69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
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P\rin]ii duhovnice[ti, vorbind despre o „hart\ a sufletului”, con-

sider\ c\ fiecare virtute sau, dimpotriv\, fiecare patim\ are un sediu

al ei, un centru `n care se ad\poste[te [i din care lucreaz\. La o

persoan\ virtuoas\, inima sa este bun\ [i luminoas\, este sediu al

virtu]ilor. La un p\c\tos, inima, chipul [i `ntreaga via]\ `i sunt `ntune-

cate de „negura” sau „zgura” p\catelor. {i precum exist\ un instinct

biologic, trupesc, de autoap\rare, la fel [i `n plan spiritual, exist\

o tendin]\ reflex\ de autoap\rare, `n sensul c\ omul p\c\tos, chiar

dac\ realizeaz\ starea sa dec\zut\, caut\ s\ se complac\ `n ea, evi-

tând efortul de `mbun\t\]ire a ei, `n acest caz de dezr\d\cinare [i

distrugere a patimilor sale. 

Una dintre iluziile, promisiunile [i, `n fond, minciunile p\catu-

lui o constituie faptul c\ ne am\ge[te cu speran]e ce se dovedesc,

`n final, a fi de[arte. Ne minte c\ ne va oferi o cantitate de pl\cere

pe care nu am mai gustat-o pân\ atunci, c\, dac\ `i vom sluji, vom

gusta [i sim]i pl\cerea prin to]i „porii” fiin]ei noastre, solicitându-ne

spre `mplinirea ispitei, a [oaptei viclene. {i, `n cadrul acestui dra-

matic proces, omul se agit\ [i se precipit\, se implic\ [i se excit\,

punându-[i `n slujba p\catului `ntreaga sa fiin]\. Trupul s\u devine o

unealt\ inert\ `n a[teptarea frenetic\ a pl\cerii promise, iar sufletul

s\u pare orbit, `nce]o[at [i `ntunecat de atrac]ia p\catului. Locul

acesteia este luat de un reflex r\u, dobândit, omul devenind o

unealt\ la dispozi]ia p\catului, o „juc\rie” neputincioas\ la chere-

mul unor patimi grosiere.

P\c\tosul evit\ lupta cu p\catele [i patimile personale, pentru

c\ aceasta `nseamn\ a lupta cu „sinea” sa p\c\toas\, cu eul p\ti-

ma[, `nseamn\ s\ dezr\d\cineze [i s\ smulg\, s\ descopere, s\

scoat\ [i s\ se lepede de o parte a sufletului s\u, or aceasta `l doare,

atât fizic, dar mai ales interior, `l face s\ sufere, trupe[te [i spiritual.

{i din acest motiv se complace `n starea sa p\c\toas\. Necunos-

când bucuriile `nalte pe care le ofer\ sufletului virtu]ile, tr\ie[te `n

platitudinea trupului [i din efemeritatea pl\cerilor inferioare [i p\c\-

toase, pe care i le propune [i, uneori par]ial, i le [i ofer\, p\catul

evoluând fie spre generalizarea bolilor sale suflete[ti [i spre moar-

tea spiritual\ [i, apoi, ve[nic\, fie, mai rar, dând dovad\ de real

eroism duhovnicesc, hot\rându-se s\ `nceap\ lupta `mpotriva p\ca-

telor [i patimilor sale, asumându-[i nevoin]e vremelnice, din spe-

ran]a bucuriilor viitoare [i ve[nice. 
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A lupta `mpotriva patimilor personale i se pare mai grav [i mai

dureros decât „a t\ia `n carne vie”. I se pare a t\ia din propriul

suflet [i a[a bolnav [i suferind [i pe care caut\ s\-l „dreag\” cu pl\-

cerea oferit\ de p\cat. {i, din acest motiv, evit\ [i `ntârzie aceast\

interven]ie duhovniceasc\, uneori pentru totdeauna, l\sând loc cro-

niciz\rii [i generaliz\rii bolilor l\untrice – patimile sale –, ceea ce

instaleaz\ o metastaz\ spiritual\ [i conduce, mai grav decât cea so-

matic\, nu spre o grabnic\ moarte fizic\, ci spre moartea spiritual\ [i

ve[nic\. 

Tocmai cunoscând aceste realit\]i ale luptei nev\zute, Sfântul

Ioan Casian ne recomand\ s\ ne cercet\m starea sau „a[ezarea” su-

fletului, s\-i descoperim sl\biciunea [i bolile [i s\ declan[\m ofen-

siva `mpotriva patimilor. „Trebuie [tiut totu[i c\ ordinea luptelor

nu este aceea[i `n noi to]i. Precum am spus, nu suntem to]i asal-

ta]i la fel [i trebuie ca fiecare s\-[i potriveasc\ lupta dup\ felul `n

care este mai primejduit de unul sau de altul dintre vicii. ~ntr-un

fel, de exemplu, trebuie s\ procedeze `mpotriva viciului al treilea

[i altfel `mpotriva celui de-al patrulea sau a celui de-al cincilea.

Dup\ locul de frunte pe care-l ocup\ `n noi un viciu [i dup\ felul

`n care ne atac\ trebuie s\ ne organiz\m [i noi ordinea luptelor,

pentru ca, ob]inând victoria, s\ ajungem la cur\]ia inimii [i la depli-

n\tatea des\vâr[irii”72. 

{tiind r\utatea [i viclenia „duhurilor r\ut\]ii”, modul `n care se

sus]in, se `nlocuiesc [i se grupeaz\, cu scopul general de a-i z\d\r-

nici omului mântuirea, Sfântul Ioan Casian recomand\, ca un prin-

cipiu de mare discern\mânt duhovnicesc [i de eficien]\ spiritual\,

lupta `mpotriva patimii dominante, adic\ lupta `mpotriva aceleia

care are puterea cea mai mare asupra sufletului [i numai dup\ ce

a fost ea biruit\, s\ se continue, `n mod similar, r\zboiul `mpotriva

celei de-a doua patimi, cu agresivitate [i putere, [i tot a[a, pân\ la

biruin]a deplin\ asupra tuturor patimilor [i pân\ la dobândirea ne-

p\timirii. 

~n lupta sa `mpotriva patimilor, nevoitorul trebuie s\-[i fixeze

ca obiectiv esen]ial descoperirea, prin discern\mânt [i str\vedere, cu

ajutorul p\rintelui duhovnicesc, a patimii care este proeminent\ [i

72  Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbire cu P\rintele Teodor, `n vol. cit.,

p. 396.
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mai activ\, mai puternic\ [i mai `ncuibat\ `n sufletul s\u [i s\ se

concentreze `n lupta `mpotriva ei, l\sându-le pe celelalte `n plan se-

cundar [i, doar dup\ biruirea deplin\ a acesteia, s\ continue lupta

`mpotriva altei patimi, devenit\ dominant\. 

Este o auto`n[elare a crede cineva c\ poate lupta deodat\ [i cu

aceea[i eficien]\ `mpotriva mai multor sau chiar a tuturor patimilor.

Riscul cel mai mare `l reprezint\ faptul c\, provocându-le pe toate

odat\, acestea se vor n\pusti concomitent asupra trupului [i asupra

sufletului omului, deschizând alte izvoare ale r\ut\]ii lor, bulver-

sându-le cu noi forme [i manifest\ri, sleindu-l de puteri [i arun-

cându-l `ntr-o [i mai grea pasivitate sau robie fa]\ de ele. 

Lupta noastr\ trebuie s\ fie astfel `ncât fiecare, „descoperindu-[i

viciul de care este molipsit mai mult, `mpotriva lui trebuie s\ dea

lupta principal\, potrivindu-[i fa]\ de loviturile lui toat\ grija, aten]ia

[i observa]ia, `mpotriva lui `ndreptând s\ge]ile zilnice ale ajun\ri-

lor, contra lui `ntorcând `n fiecare moment suspinele dese ale inimii

[i armele gemetelor, `mpotriva lui concentrând truda vegherilor [i

medita]iilor inimii, `ndreptând spre Dumnezeu plânsul ne`ncetat

al rug\ciunilor [i cerându-I Lui `n chip special [i ne`ncetat ajutor

`mpotriva oric\rei primejdii”73. 

Prin urmare, `ntr-o lupt\ eficient\ `mpotriva patimilor este nece-

sar\ o cât mai bun\ cunoa[tere a fiec\reia dintre ele, dar [i a leg\-

turii p\c\toase, a intercondi]ion\rii ce exist\ `ntre ele, a voca]iei

esen]iale umane, care este `ndumnezeirea, [i a realit\]ii triste a p\ca-

tului, ca „ratare a ]intei”, a bucuriilor `nalte [i ve[nice, pe care le ofer\

virtu]ile cre[tine, `n compara]ie cu pl\cerile trec\toare promise de

p\cat, a cauzelor care provoac\ aceast\ `ncreng\tur\ a r\ului, a

numeroaselor forme [i manifest\ri pe care ele le iau, precum [i a

efectelor pe care le provoac\ [i, doar cu o astfel de cunoa[tere du-

hovniceasc\, s\ declan[\m r\zboiul nev\zut `mpotriva lor, adap-

tându-ne lupta `n func]ie de fiecare dintre aceste circumstan]e, etape

[i forme ale lor. 

Ascetul cre[tin trebuie s\ aib\ permanent `n fa]a ochilor s\i su-

flete[ti ]inta ostenelilor sale, oricât de numeroase [i de intense ar fi

acestea – via]a ve[nic\ –, [i, `n acela[i timp, trebuie s\ [tie c\ nicio-

dat\ nu este singur `n aceast\ lupt\, c\ nu este aruncat `ntr-un

73 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion..., p. 387. 



108 Teologie [i Via]\

câmp imens [i `ntr-un r\zboi ce `i dep\[e[te puterile, `mpotriva

unui du[man mai puternic, ci ~l are totdeauna al\turi de el, ca ajutor,

pe ~nsu[i Atotputernicul Dumnezeu. El este [i Izvorul virtu]ilor, dar [i

]inta final\ a lor; [i `nceput al acestora, dar [i mijloc [i des\vâr[ire a

lor. Sfântul Ioan Casian `nva]\ c\ „`nceputul voin]ei celei bune ne

este insuflat de Dumnezeu”74, ca o chemare tainic\ pe care omul o

simte `n adâncul sufletului s\u, ca o atrac]ie sublim\ spre calea

mântuirii75, a[teptând ca noi s\-i oferim „prilejul bun\voin]ei”76 noas-

tre. Cei care ascult\ acest glas dumnezeiesc [i ~l urmeaz\, ~l desco-

per\ apoi permanent a le fi aproape, a le sus]ine ostenelile, a le `n-

t\ri nevoin]ele [i a le `ncununa biruin]ele. F\r\ aceast\ `mpreun\-

lucrare a sufletului cu harul dumnezeiesc, nimic din ceea ce este

cu adev\rat `nalt [i folositor omului nu i-ar reu[i deplin, `ntrucât,

precum o m\rturise[te Sfântul P\rinte, „nimeni nu poate fi cur\]it

deplin de patimile trupului, dac\ n-a `n]eles c\ orice chin [i orice

str\danie sunt ne`ndestul\toare pentru a atinge o atât de `nalt\ de-

s\vâr[ire [i dac\ nu recunoa[te prin l\murirea ce-i vine nu atât de

la `nv\]\tura primit\, cât din sim]irea, virtutea [i experien]ele proprii,

c\ des\vâr[irea aceasta nu este ob]inut\ decât numai prin mila [i cu

ajutorul lui Dumnezeu. C\ci oricât\ trud\ s-ar cheltui cu posturile,

veghile, cititul, izolarea [i retragerea din lume, pentru a cuceri r\s-

pl\]ile atât de mari [i sublime ale cur\]iei [i integrit\]ii min]ii, nu

va putea fi nimeni prea vrednic s\ le ating\ numai prin meritul pro-

priei sârguin]e sau sudori. Negre[it, niciodat\ osteneala [i râvna

omeneasc\ nu se vor ridica la `n\l]imea darului dumnezeiesc, dac\

mila nu i-l va da aceluia ce-l dore[te”77. Prin urmare, opera de des-

p\timire, a[a cum o `n]elege [i Sfântul Ioan Casian, „nu este `n

exclusivitate lucrare omeneasc\ [i nici `n exclusivitate dumneze-

iasc\: omul trebuie s\ lucreze `mpreun\ cu Dumnezeu”78.

74 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea cu P\rintele Daniel, `n vol.

cit., p. 360. 
75 Ibidem. 
76 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Cartea a dou\sprezecea: Despre duhul trufiei,

`n vol. cit., p. 255. 
77 Ibidem, p. 254.
78 Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodox\. {tiin]a Sfin]ilor P\-

rin]i, traducere `n limba român\ de Irina Lumini]a Niculescu, Editura ~nvierea, Arhi-

episcopia Timi[oarei, 1998, p. 310.
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Convingerea ferm\ a sa este cea referitoare la bun\tatea origi-

nar\ a firii umane, indiferent de natura [i gravitatea c\derilor sale,

c\ci, spune el, „nu firea `n sine e p\c\toas\, chiar dac\ o folosim

noi r\u”79, ci rea este cedarea noastr\ fa]\ de p\cat. Lupta `mpo-

triva patimilor, departe de a fi o cale de [ubrezire a firii, este calea

redobândirii s\n\t\]ii ei ini]iale, este calea sublim\rii, este adev\-

rat, cu pre]ul unei pronun]ate asceze a trupului [i a prevalen]ei

lucr\rii l\untrice, este calea redescoperirii autentice a noastre [i a

bogatei lumi interioare, iar aceasta echivaleaz\ cu a da un r\spuns

pozitiv [i deplin apelului plin de iubire al lui Dumnezeu, spre

via]\ [i fericire ve[nic\. 

Detaliind principiile [i mijloacele ascetice, Sfântul Ioan Casian

face referire la o lupt\ general\ [i o lupt\ particular\, `n sensul

c\ lupta `mpotriva fiec\rei patimi trebuie `mbinat\ cu lupta general\

`mpotriva tuturor acestora, chiar dac\ `n diferite momente ale vie]ii

ascetice `ntreaga noastr\ osteneal\ trebuie concentrat\ `mpotriva

patimii care are cea mai mare putere asupra noastr\. 

Un principiu esen]ial al nevoin]ei duhovnice[ti `l constituie, toto-

dat\, lupta cu patimile l\untrice [i doar apoi cu patimile dinafar\,

c\ci, `nva]\ Sfântul P\rinte, „du[manul este `nchis `n noi `n[ine [i el

duce zilnic un r\zboi l\untric `mpotriv\-ne. Biruindu-l pe acesta,

toate potrivniciile din afar\ vor sl\bi, toate vor fi `nvinse [i supuse

osta[ului lui Hristos. Nu vom avea du[man de temut `n afar\, dac\

cele dinl\untrul nostru se supun biruite duhului”80. Prin urmare, o

prim\ etap\ a luptei o constituie cur\]irea celor ascunse ale inimii81,

„`n p\r]ile ascunse ale con[tiin]ei”82, unde troneaz\ Dumnezeu, „Ar-

bitrul [i Judec\torul nostru”83, Care „Se uit\ la alegerea [i lupta noas-

tr\”84, [i sfin]ii `ngeri, pentru care „nu exist\ secret s\ le r\mân\

ne[tiut”85. 

79 Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 139.
80 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a cincea: Despre duhul l\comiei, `n

vol. cit., pp. 175-176.
81 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a [asea: Despre duhul desfrân\rii, `n

vol. cit., p. 191.
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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Un alt principiu recomandat de Sfântul Ioan Casian este acela

potrivit c\ruia lupta noastr\ `mpotriva p\catelor trebuie s\ fie una

`ndoit\: atât trupeasc\, dar [i duhovniceasc\86, ceea ce presupune

c\ „pentru corp este necesar s\ fie `nl\turate chipul [i materia care

ispite[te, pentru ca pofta s\ nu `ncerce s\ se dezl\n]uie, iar pentru

suflet la fel, ca s\ nu ia na[tere `n el gânduri necurate”87. 

De foarte mare folos, potrivit Sfântului Ioan Casian, este a lupta

`mpotriva cauzelor ultime declan[atoare ale patimilor, c\ci, arat\

Sfântul P\rinte, „nu-i cu putin]\ s\ fie stinse `mboldirile aprinse ale

trupului, mai `nainte de a fi nimicite cu totul [i focarele celorlalte

patimi principale”88. Referindu-se la pericolul pe care `l constituie

ispitele, atunci când mintea nu este treaz\, Sfântul Ioan spune c\

`nv\]\tura de credin]\ cre[tin\ „porunce[te s\ se taie mai bine r\-

d\cinile patimilor, decât roadele ei”89, odat\ ce „Dumnezeu va da

fiec\ruia sau cunun\, sau osând\, nu numai dup\ fapte, ci [i pen-

tru gânduri [i hot\râri”90. 

Al\turi de lupta `mpotriva cauzelor ultime declan[atoare ale

patimilor dominante, Sfântul Ioan Casian recomand\ lupta cu gân-

dul ultim referitor la aceast\ patim\, iar atunci când acesta a fost

biruit, paza necontenit\ a gândurilor, inclusiv a aducerilor aminte ale

p\catelor. ~n exprimarea Sfântului P\rinte, aceasta `nseamn\ s\ lo-

vim „capul [arpelui”91, „gândul v\t\m\tor prin care acela `ncearc\

s\ [erpuiasc\ `n sufletul nostru, ca nu cumva, prin primirea capului,

care este prima r\s\rire a gândului (prosboli), s\ primim [i cel\lalt

trup al [arpelui, adic\ `nvoirea (sinkatatesis) cu pl\cerea [i, prin aceasta,

s\ duc\ apoi cugetul la fapta ne`ng\duit\”92. 

~n privin]a delimit\rii unor trepte ale p\catului, Sfântul Ioan nu

se pierde `n detalii nesemnificative [i nu prezint\ o schem\ prea larg\

a c\derii `n p\cat, ci una precis\, cu scop ascetic [i având inten]ia

86 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion..., `n vol.

cit., p. 379. 
87 Ibidem. 
88 Idem, A[ez\minte m`n\stire[ti. Cartea a cincea: Despre duhul l\comiei, `n

vol. cit., p. 169.
89 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 150.
90 Ibidem. 
91 Ibidem, p. 137.
92 Ibidem. 
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de a-i ajuta pe nevoitori s\ lupte eficient `mpotriva r\ului. Asupra

ispitei, suntem avertiza]i s\ ne p\zim de „prima r\s\rire a gându-

lui”93, c\ci, odat\ primit\ aceasta, ea conduce adesea spre „`nvoirea

cu pl\cerea”94, iar aceast\ `ncuviin]are l\untric\ duce la „fapta ne`n-

g\duit\”95. Repetarea acestui proces produce patima sau „viciul”,

Sfântul Ioan Casian identificând, precum am avut prilejul s\ obser-

v\m, „lista” celor opt patimi „generice” sau „capitale”, a c\ror ordine

a fost precizat\ mai `ntâi de Avva Evagrie Ponticul. 

F\r\ a da detalii prea multe asupra metodei „descoaserii” gân-

durilor sau a ispitelor, a[a cum a f\cut Evagrie, Sfântul Ioan Casian

pare a fi adeptul „t\ierii gândurilor”, ca unul care cuno[tea sl\bici-

unile [i vulnerabilitatea firii umane, dar [i viclenia „duhurilor r\ut\]ii”.

Dac\ Evagrie alc\tuise deja un „Antirrhetic”, sub forma „centuri-

ilor”, adunare a câte o sut\ de pasaje scripturistice, scurte [i eficiente,

de `mpotrivire fa]\ de fiecare patim\, Sfântul Ioan Casian a l\rgit

aceast\ tehnic\ antirrhetic\, ad\ugând, pe lâng\ „cugetarea cu `n]e-

legere [i ne`ncetat la legea lui Dumnezeu”96, petrecerea `n psalmi [i

cânt\ri, postul [i privegherea, aducerea aminte ne`ncetat\ de cele

viitoare, amintirea bun\t\]ilor ~mp\r\]iei Cerurilor f\g\duite sfin]ilor

[i a gheenei focului, `n care se vor afla ve[nic p\c\to[ii. Prin aceast\

cugetare duhovniceasc\, „gândurile cele rele se `mpu]ineaz\ [i nu

mai g\sesc loc `n noi”97. Dimpotriv\, preocuparea doar de cele lu-

me[ti [i trupe[ti, de[arte [i trec\toare, „spore[te `n noi gândurile rele”98.

Aceasta presupune dobândirea discern\mântului duhovnicesc,

virtute de mare pre] pentru Sfântul P\rinte, considerat\ „izvorul [i

r\d\cina tuturor virtu]ilor”99, „o cetate `nalt\ [i `mp\r\teasc\”100, prin

intermediul c\ruia nevoitorul deosebe[te cu mult\ precizie fiecare

mi[care a trupului [i a sufletului s\u, p\strându-le pe cele bune [i

mântuitoare [i alungându-le pe cele rele. „Dreapta socoteal\” este

93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem, p. 167. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. A doua convorbire cu P\rintele Moise, `n

vol. cit., p. 333.
100 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 167.
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„o virtute `nsemnat\, care nu poate fi cuprins\ cu mintea omeneasc\,

dac\ nu suntem ajuta]i de harul divin”101. Pentru Sfântul Ioan Casian,

darul deosebirii sau al distingerii este o harism\, pe care nevoito-

rul o dobânde[te, ca r\splat\ din partea lui Dumnezeu, la cap\tul

luptei sale `mpotriva patimilor, dup\ ce s-a eliberat de acestea [i

s-a statornicit `n lucrarea virtu]ilor cre[tine102. 

Calea dobândirii lui o reprezint\ smerenia, iar prima form\ a

ei este filia]ia duhovniceasc\, vie]uirea `n deplin\ ascultare de un

p\rinte duhovnicesc, `ncredin]area vie]ii noastre unui pov\]uitor

spiritual, unui „`ndrum\tor sigur”103, la examenul c\ruia s\ supunem

toate gândurile [i faptele noastre. Acesta „`l va `nv\]a pe tân\r s\

mearg\ pe calea adev\rat\ a dreptei judec\]i”104, „`l va p\zi neatins de

tot felul de `n[el\ciuni [i curse ale vr\jma[ului”105, conducându-l

neab\tut spre mântuire.

~n ultim\ instan]\, pentru Sfântul Ioan Casian, pe lâng\ n\dejdea

`n ajutorul lui Dumnezeu [i pe lâng\ nevoin]ele personale, calea cea

mai bun\ de lupt\ `mpotriva acestor patimi o constituie dreapta

judecat\, `ntrucât, spune el, „cine tr\ie[te nu dup\ socoteala lui,

ci dup\ exemplul celor mai mari, nu va putea fi am\git de nimic,

c\ci du[manul cel viclean nu va fi `n stare s\-i foloseasc\ ignoran]a

celui ce din cauza unei ru[ini nelalocul ei nu [tie cum s\-[i acopere

toate gândurile care i se nasc `n minte, dar le poate reproba sau

admite cu ajutorul examenului matur al b\trânilor. Gândul r\u se

risipe[te dac\ este dat pe fa]\ cu puterea m\rturisirii [i, chiar `na-

inte ca dreapta judecat\ s\ se pronun]e, [arpele cel necurat, ca [i cum

ar fi fost scos la lumin\ din vizuina lui subteran\ [i `ntunecoas\, se

`ndep\rteaz\ `nvins [i ru[inat. ~nrâuririle lui v\t\m\toare st\pânesc `n

noi numai cât timp ele sunt ascunse `n inimi”106. 

101 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. A doua convorbire cu P\rintele Moise, `n

vol. cit., p. 327.
102 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, `n române[te de Marinela

Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001, p. 387.
103 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. A doua convorbire cu P\rin-

tele Moise, `n vol. cit., p. 333.
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem, pp. 333-334.
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Dup\ cum „nimic nu vat\m\ pe monahi [i nu bucur\ pe draci

mai tare ca ascunderea gândurilor de P\rin]ii cei duhovnice[ti”107, cel

care `[i `ncredin]eaz\ cu dragoste [i smerenie sufletul unui „b\trân”

`n]elept sl\be[te [i ve[teje[te gândurile rele108, care, asemenea unor

[erpi sco[i la lumin\, „se gr\besc s\ fug\ de la om”109.

~n concluzie, potrivit Sfântului Ioan Casian, adev\rata cale spre

mântuire este aceasta: „S\ m\rturise[ti gândurile tale P\rin]ilor celor

mai cu dreapt\ socoteal\ [i s\ te la[i `ndrumat de ei spre virtute [i

nicidecum de gândul [i de p\rerea ta”110.

107 Idem, Cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 175.
108 Ibidem, p. 174. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem, p. 179.


