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SPIRITUALITATE {I CULTUR| ECLESIAL|

CONTRIBU}II ASCETICO-MISTICE CRE{TINE:

SFÂNTUL IOAN CASIAN (I)

Pr. prof. dr. Ioan C. TE{U

P\rin]ii Bisericii sunt adev\ra]i cunosc\tori ai sufletului ome-

nesc [i ai fr\mânt\rilor l\untrice ale acestuia. Modul în care au

vorbit, spre exemplu, în primele secole cre[tine, despre psihismul

uman, despre facult\]ile spirituale, despre func]iile [i lucr\rile lor

r\mân mereu actuale, îndemnând la medita]ie profund\ [i la do-

rin]\ de însu[ire [i urmare a cuvintelor de Dumnezeu inspirate.

Detaliile pe care le-au dat, fie [i în secolele IV-V, vorbind despre

inim\ [i c\m\rile ei tainice, ca sedii ale faptelor bune sau, dimpo-

triv\, ale f\r\delegilor, despre minte [i gânduri, despre lucr\rile

min]ii, despre felul [i dinamismul gândurilor, despre c\ile de „t\iere”

a gândurilor p\c\toase [i de cultivare a celor duhovnice[ti, fac din

Sfin]ii P\rin]i adev\ra]i „doctori spirituali”, care vindec\ sufletul

omului cu puterea [i harul Duhului Sfânt.

Oricine cite[te scrierile lor cu dorin]\ de îmbun\t\]ire a vie]ii

duhovnice[ti personale dobânde[te convingerea c\ „zicerile” sau

„apoftegmele” acestora – chiar dac\ au fost rostite în urm\ cu sute

de ani [i c\tre un num\r restrâns de ucenici, care le-au încredin]at

sufletul spre îndrumare spiritual\ [i spre mântuire – par mai ac-

tuale ast\zi decât oricând. Acela are sentimentul c\ aceste cuvinte

inspirate ale P\rin]ilor duhovnice[ti nu au fost spuse atunci doar

pentru aceia, ci sunt atât de actuale, încât las\ impresia c\ au fost

spuse ieri, au ajuns la noi ast\zi, le vom constata veridicitatea în-

cepând de mâine [i se vor împlini în viitor. 

Ele constituie, totodat\, un izvor de adânc\ [i inepuizabil\ ins-

pira]ie [i medita]ie nu doar pentru teolog, lingvist sau filolog, ci [i pen-

tru al]i oameni preocupa]i de alte [tiin]e ale sufletului, precum psiho-

logia, psihanaliza, psihologia abisal\ sau a profunzimilor, surprinzând

[i ast\zi, pe de o parte, prin frumuse]ea [i adâncimea aprofund\-

rilor, iar pe de alt\ parte, prin în\l]imea [i prospe]imea formul\rilor.
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Ast\zi, într-o lume tot mai zbuciumat\, omul contemporan î[i
poate g\si în cuvintele [i sfaturile lor remedii la multe dintre ne-
lini[tile ontologice [i la fr\mânt\rile sale existen]iale. Iar eficien]a
acestora este cu atât mai sporit\ cu cât ele nu sunt produsul ex-
clusiv al min]ii omene[ti, al puterii de p\trundere sau al introspec-
]iei unui terapeut, oricât de bine preg\tit ar fi el, nici al unor teh-
nici de sondare abisal\ a incon[tientului, ci au calitatea de lucr\ri
vindec\toare [i mântuitoare. Ele sunt cuvinte „cu putere mult\”,
capabile s\-i descopere omului adev\ratele sensuri ale vie]ii [i ra-
]iunile fiin]iale ale lumii, „ancorându-l” în Dumnezeu [i în bogata
lume spiritual\. 

Iar un exemplu edificator în acest sens îl constituie Sfântul Ioan
Casian (c. 360 – c. 435), socotit a fi, pe bun\ dreptate, „p\rinte al
monahismului apusean”, derivat din cel r\s\ritean, pe care el l-a
adaptat specificului locurilor [i oamenilor c\rora l-a oferit, teolog
de mare profunzime intelectual\ [i des\vâr[it cunosc\tor al vie]ii
ascetice cre[tine. Într-adev\r, în persoana [i opera sa se îmbin\ în
modul cel mai fericit în]elepciunea pozitiv\ a Romei cu intelectua-
lismul grecilor, acestea îndreptate spre via]a practic\ [i f\când din
Sfântul P\rinte „un director de con[tiin]\ [i un organizator al co-
munit\]ii”1. Pentru aceste merite reale, Sfântul Ioan Casian trebuie
considerat un scriitor demn de respect „în orice epoc\, inclusiv în
a noastr\”2, iar înv\]\tura sa la fel de actual\ ca în momentul în
care a fost ea formulat\.

„Trupul p\catului”3 [i „negrele întunecimi ale patimilor”4

Potrivit Sfântului Ioan Casian, via]a în lume [i în trup este o con-

tinu\ lupt\ împotriva r\ului, a p\catelor [i a patimilor ce încearc\

1 Michel Olphe-Galliard, „Cassien (Jean)”, în Dictionnaire de Spiritualité. As-

cetique et mistique, tome II, première partie, Beauchesne, Paris, 1953, col. 222.
2 Preface la vol. John Casian, Conferences, translation and preface by Colm

Luibheid, introduction by Owen Chadwick, Paulist Press, New York, Mahwah,

1985, p. XII. 
3 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. Prima convorbire cu P\rintele

Cheremon: Despre des\vâr[ire, în Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, traducere de

Prof. Vasile Cojocaru [i Prof. David Popescu, prefa]\, studiu introductiv [i note de

Profesor Nicolae Chi]escu, în col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 57, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1990, p. 514.
4 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea: Despre duhul l\comiei, în

vol. cit., p. 165.
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s\ z\d\rniceasc\ efortul nevoitorului de dobândire [i practicare a

virtu]ilor [i, astfel, de însu[ire a mântuirii. Cre[tinul este implicat

permanent într-un real r\zboi nev\zut, în care „are nu adversari

v\zu]i, ci du[mani nev\zu]i [i îndârji]i, iar conflictul de zi [i noapte

nu este contra unuia sau a doi, ci contra a o[ti nenum\rate; pri-

mejdia este cu atât mai mare, cu cât du[manul este mai pornit, iar

atacurile lui mai ascunse”5. R\zboiul acesta este crunt, ca [i duhu-

rile ce îl provoac\ [i îl între]in, se poart\ pretutindeni [i nu se va

încheia decât prin înfrângerea deplin\ a „duhurilor rele” de c\tre

Mântuitorul Iisus Hristos, în via]a veacului „ce va s\ fie” (Simbolul

de Credin]\, articolul al XII-lea).

În lumea prezent\, cre[tinul are de înfruntat [i de biruit r\u-

tatea acestor duhuri viclene, urâtoare [i pierz\toare de mântuire,

îns\ el nu este niciodat\ singur, pentru c\ Îl are permanent al\-

turi, ca Ajutor [i Sprijinitor, pe Milostivul Dumnezeu, Care lupt\

împreun\ cu el. Nimeni, consider\ Sfântul Ioan Casian, „nu poate

s\ rabde cursele diavolului, nici s\ sting\ sau s\ în\bu[e fierbin-

]elile trupului, care ard ca un foc adev\rat, dac\ nu-l ajut\ harul

lui Dumnezeu, care ocrote[te [i înt\re[te sl\biciunea noastr\”6. Dum-

nezeu, spune Sfântul P\rinte, „dore[te [i a[teapt\ des\vâr[irea [i mân-

tuirea noastr\ mai mult decât noi”7, dar a[teapt\, din partea noas-

tr\, „numai s\-I oferim prilejul bun\voin]ei”8. V\zând dorin]a noas-

tr\ sincer\ de mântuire [i pre]uind ostenelile noastre în vederea

dobândirii acesteia, El revars\ cople[itor asupra noastr\ „protec]ia

divin\ [i harul insufl\rii, al cert\rii [i îmb\rb\t\rii Lui, pe care, în

mod obi[nuit, le vars\ cu bun\tate în inimile noastre, cercetându-le

sau prin altcineva, sau prin El Însu[i”9.

În acest r\zboi inteligibil, sufletul are de luptat cu du[mani

crânceni [i vicleni, cu duhuri specializate ale r\ut\]ii. Acestea ac-

]ioneaz\ asupra lui dintr-o zon\ intermediar\, dintre cer [i p\mânt,

din „v\zduh”, cunoa[terea [i distingerea lor fiind specific\ doar celor

5 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. A doua convorbire cu P\rintele Moise, în

vol. cit., p. 336.
6 Ibidem, pp. 338-339.
7 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a dou\sprezecea: Despre duhul tru-

fiei, în vol. cit., p. 255.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 256.
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îmbun\t\]i]i spiritual [i capabili s\ le înfrunte. „Este atât de înc\rcat

v\zduhul de mul]imea duhurilor necurate care mi[un\ între p\-

mânt [i cer, mi[cându-se f\r\ lini[te [i odihn\, spune Sfântul Ioan

Casian, încât cu destul folos pronia divin\ a sustras vederii ome-

ne[ti aceste duhuri rele. De teama asaltului lor sau de groaza pro-

dus\ de chipurile în care se transform\ dup\ cum vor [i dup\ cum

le place, oamenii, nemaiputând suporta frica de ele, ajung mereu

chinui]i [i s\ sufere, fiindc\ nu pot s\ priveasc\ cu ochii trupe[ti ast-

fel de chipuri ori s\ devin\ zilnic mai r\i, molipsi]i de exemplele lor.

Prin aceasta se produce o familiaritate d\un\toare [i o tov\r\[ie

primejdioas\ între oameni [i puterile necurate ale v\zduhului, fiind-

c\ aceste blestem\]ii care se produc acum între oameni sunt ascunse

fie de desp\r]irile zidurilor, fie de distan]a locurilor [i de oarecare

jen\ [i ru[ine. Dar dac\ ele s-ar petrece mereu pe fa]\ [i în v\zul

tuturor, ar îndemna la o mai mare nebunie [i r\t\cire, f\r\ s\ mai

intervin\ vreun moment din timp în care s\ nu mai aib\ loc nele-

giuiri. Pentru duhurile necurate nu exist\ nici oboseal\ trupeasc\,

nici ocupa]ie de familie, nici grij\ de traiul zilnic care s\-i împing\

ca pe noi s\ renun]e uneori, chiar f\r\ voie, la cele începute”10.

În aceast\ sfer\ a r\ului exist\, totu[i, o ordine [i o ierarhie, în

sensul c\ aceste duhuri, chiar dac\ toate au acela[i scop: lupta

împotriva des\vâr[irii sau a mântuirii omului, crezând c\, în acest

mod [i prin vicleniile lor par]iale, pot z\d\rnici lucrarea lui Dum-

nezeu, atunci când atac\ sufletul, nu se n\pustesc toate deodat\

asupra lui, ci într-o ordine, „pe rând, dup\ timpul, locul [i omul

pe care prilejul le-a oferit”11. Aceast\ viclenie a lor este limitat\, iar

r\utatea „disciplinat\” sau „orânduit\”12, astfel încât exist\ o ordine

în interven]ia lor, în num\rul, rândul [i violen]a ispitelor aruncate13.

F\când referire la aceste duhuri, fiecare dintre ele specializate

în lucrarea pân\ la paroxism a unei patimi, Sfântul Ioan Casian în-

va]\ c\ „fiecare viciu î[i are duhurile sale. Astfel c\ unora le place

mai mult murd\ria p\catelor, altora hula, altora mânia [i furia, al]ii

10 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. O doua convorbire cu P\rintele Serenus, în

vol. cit., pp. 441-442.
11 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbire cu P\rintele Teodor, în vol. cit.,

p. 423.
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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sunt hr\ni]i din triste]e, pe al]ii îi mângâie gloria de[art\ sau

trufia”14.

Specificul lucr\rii fiec\ruia dintre acestea este multiplu, cores-

punz\tor preocup\rilor oamenilor. Astfel, „unele dintre ele, numite

în popor r\t\citoare, arat\ Sfântul P\rinte, în[al\ pe oameni [i-[i bat

joc de ei, împresurându-i mereu în anumite locuri sau pe drumuri.

Dar lor nu le place s\-i chinuie prea tare pe trec\torii pe care au

putut s\-i am\geasc\, ci, mul]umindu-se s\-i ia în râs [i s\-i p\c\-

leasc\, mai mult caut\ s\-i oboseasc\, decât s\-i vat\me. Unii de-

moni r\mân noaptea în casele oamenilor, producându-le vise urâte.

Al]ii, furio[i [i cruzi, nu sunt mul]umi]i numai s\ chinuie corpurile

celor pe care au pus st\pânire, ci se reped chiar de departe asu-

pra trec\torilor, aducându-le o moarte groaznic\. (...) al]ii, pe care

poporul îi nume[te „bucacei”, fac s\ se umple de de[ert\ciune în

a[a m\sur\ inimile celor pe care i-au cucerit, încât ace[tia, ridicân-

du-se peste statura corpului, aci caut\ s\ par\ mândri [i impun\-

tori, aci se arat\ binevoitori [i populari, înclina]i c\tre prietenie [i

simplitate”15. 

Nu toate duhurile viclene au aceea[i r\utate [i violen]\ în lu-

crarea lor. Unele dintre ele sunt „mai slabe”16, caut\ s\ îi ispiteasc\

pe încep\tori, adic\ pe cre[tinii care sunt la începutul ostenelilor

ascetice, îns\, pe m\sur\ ce progreseaz\ în nevoin]\ [i lupt\ duhov-

niceasc\, vin asupra acestuia duhuri „mai puternice”17, care au alt\

ferocitate. Dac\ nu reu[esc nici ace[tia s\ îl r\pun\, ele se reped apoi,

ca oarbe, într-o furie f\r\ seam\n, asupra contemplativului, luând în-

f\]i[\ri înfrico[\toare [i însp\imânt\toare, înlocuindu-se unele pe al-

tele, n\pustindu-se tot mai multe [i mai violent asupra rug\torului.

Disciplina [i ordinea existent\ între ele este, îns\, una aparent\

[i conjunctural\, cerut\ de scopul r\ut\]ii lor: pierderea oame-

nilor. Ele respect\ timpul [i ordinea ispitirii sufletului, ba dintre

ele „chiar sunt fixate de unele locuri [i în ele locuiesc în chip

obi[nuit”18, activând de acolo asupra celor ce le frecventeaz\ sau

le provoac\. 

14 Ibidem. 
15 Ibidem. p. 432.
16 Ibidem, p. 424.
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Duhuri ale r\ut\]ii, care au c\zut din starea creatural\ din cauza

neascult\rii de Dumnezeu, ele nu pot asculta deplin nici m\car

unele de altele, aflându-se într-o revolt\ permanent\ fa]\ de Dum-

nezeu [i fa]\ de lumea pe care El a creat-o, dar [i între ele. În]e-

legerea dintre ele nu poate fi ve[nic\19, încât unirea dintre acestea

nu va fi niciodat\ des\vâr[it\; „comunitatea de interese”20 dintre

ele este trec\toare [i se schimb\ mereu, iar consim]\mântul lor este

unul temporar21 [i aceasta pentru c\ „nu se poate p\stra o m\sur\

[i o disciplin\ în lucrurile nedisciplinate”22. 

Calea p\trunderii lor în sufletul omului, potrivit Sfântului Ioan

Casian, o reprezint\ trupul [i gândurile. Lucrarea acestora asupra

sufletului, socote[te Sfântul P\rinte, este înlesnit\ de faptul c\ atât el,

cât [i acestea sunt de natur\ spiritual\, existând între ele o asem\-

nare, care se poate transforma în unire, o „tov\r\[ie”23 strâns\ [i

adânc\. În baza acestei asem\n\ri [i „înrudiri de substan]\”24, ca

unele ce sunt amândou\ de natur\ spiritual\ [i în baza c\reia „un

duh, fie el bun, fie r\u, se poate uni pe nesim]ite cu alt duh”25,

atunci când pun st\pânire pe suflet, „ele vorbesc pe nesim]ite, se

strecoar\ [i-i insufl\ ce vor, îl fac s\ gândeasc\ la ce le place lor”26,

pot intra „în acele membre în care g\sesc puterea sufletului [i, im-

punându-le o greutate nem\surat\ [i de nesuferit, cufund\ [i în\-

bu[\ într-o întunecime foarte deas\ puterile min]ii”27.

Unirea aceasta a diavolului cu omul poate deveni profund\ –

a[a cum se întâmpl\ în cazul posesiunii demonice sau a demoni-

z\rii – doar asupra trupului, c\ci, dac\ asupra lui, ca unul ce este

„materie deas\ [i solid\”28, are el putere deosebit\, nu acela[i lu-

cru se întâmpl\ [i cu privire la suflet, chiar [i atunci când acesta a

primit ispitele [i lucreaz\ p\c\tos la împlinirea lor, întrucât „dac\

19 Ibidem, p. 423.
20 Ibidem, pp. 423-424.
21 Ibidem, p. 424.
22 Ibidem, p. 423.
23 Ibidem, p. 420.
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 421.
28 Ibidem. 
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un demon «posed\» un om, ceea ce îi posed\ este trupul”29. Chiar

[i atunci, îns\, în acest mecanism [i în aceast\ fenomenologie a

r\ului [i a p\catului, influen]a duhului r\u asupra trupului omului

nu se transform\ niciodat\ în unire deplin\. El poate intra în su-

fletul robit lui, ca o „putere netrupeasc\”30, înconjoar\ pe acesta31,

dar nu îi poate cuprinde „natura” lui32. Acest lucru este deplin acce-

sibil [i posibil real numai puterilor Sfintei Treimi, lui Dumnezeu,

pentru c\ „numai El poate p\trunde în toate cele spirituale [i in-

telectuale, pentru c\ El singur este tot [i în toate pretutindeni, ast-

fel încât vede [i cunoa[te toate cuget\rile oamenilor, sentimentele

l\untrice [i adâncul min]ii”33. 

O întrebare la care a încercat s\ r\spund\ [i Sfântul Ioan Ca-

sian, ca de altfel [i al]i asce]i [i mistici cre[tini experimentali, a fost

dac\ diavolul cunoa[te intrinsec gândurile omului, a[a cum le cu-

noa[te Dumnezeu, iar r\spunsul a fost acela[i: „Duhurile necurate

pot cunoa[te felul gândurilor noastre, dar dup\ ar\t\ri din afar\,

adic\ dup\ înclin\rile, cuvintele [i preocup\rile spre care au v\zut

c\ suntem mai înclina]i. Îns\ la acelea care înc\ n-au ie[it din cele

l\untrice ale sufletului, ele în nici un caz nu pot s\ ajung\”34. Du-

hurile rele nu au calitatea de cunosc\toare ale sufletului, în tr\irile

sale profunde, ci doar de iscusi]i strategi, de bune observatoare ale

tuturor mi[c\rilor din afar\ ale sufletului: cuvinte, gesturi, fapte, c\u-

tând s\ trag\ concluzii despre ceea ce se afl\ în l\untrul min]ii [i al

inimii omului, îns\ nu rare sunt cazurile în care au fost cumplit ru-

[inate [i umilite de unii nevoitori, care, la ar\tare, spuneau [i p\-

reau s\ fac\ unele, derutându-le [i deviindu-le de la ispitele lor, dar,

în realitate [i în profunzimile sufletului, aveau preocup\ri total di-

ferite. Chiar [i asupra ispitelor pe care le arunc\, nu cunosc dac\ au

fost primite decât în momentul în care ele au fost împlinite sau con-

cretizate, ceea ce înseamn\ c\ omul are un avantaj extraordinar în

29 Antoinne et Claire Guillaumont, „Démon”, în Dictionnaire de Spiritualité.

Ascetique et mistique, tome III, Beauchesne, Paris, 1957, col. 208. 
30 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbire cu P\rintele Teo-

dor..., p. 421.
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 423.
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lupta sa împotriva lor, chiar [i atunci când a permis ispitei s\ p\-

trund\ în planul con[tiin]ei sale. Dac\ ar cunoa[te acest lucru, ele

ar târî mult mai u[or mintea în p\cat, nel\sându-i mult timp pen-

tru reflec]ie asupra ispitei [i înso]ind-o cu p\catul. Or, indiferent

de nepriceperea sa în a respinge ispita [i de greutatea cu care lupt\

împotriva ei, omul are la dispozi]ie un timp, ni[te etape sau r\ga-

zuri în lupta împotriva p\catului, timp în care poate s\ apeleze cu

mult\ u[urin]\ la ajutorul lui Dumnezeu, singurul Care îi vede [i îi

cunoa[te toate aceste sl\biciuni, iar atunci când I se cere, prin ru-

g\ciune curat\ [i sincer\, trimite harul S\u, înt\rind nevoin]ele omu-

lui [i ajutându-l s\ înl\ture ispitele rele. 

Exemplificând prin fiecare patim\, Sfântul Ioan Casian explic\

astfel modul în care aceste duhuri viclene deduc, din indiciile ex-

terioare, tr\irile interioare: „De exemplu, când au insuflat cuiva l\-

comia la mâncare, dac\ l-au v\zut pe monah c\ ridic\ nelini[tit

ochii la fereastr\ sau la soare sau c\ întreab\ cu insisten]\ cât este

ora, atunci ele [tiu c\ în acela a fost sem\nat\ pofta stomacului. Dac\,

s\dind s\mân]a desfrân\rii, î[i dau seama c\ monahul a primit f\r\

împotrivire s\geata poftei [i dac\ l-au v\zut sub st\pânirea trupului,

f\r\ s\ lupte cum ar fi trebuit împotriva ispitelor, atunci duhurile

necurate în]eleg c\ s\geata lor s-a înfipt drept în inima lui. {i a]â-

]\rile la triste]e, sup\rare, furie pe care le-au administrat, ele le cu-

nosc dup\ gesturile sau mi[c\rile exterioare ale corpului, dac\ s-au

a[ezat în inim\, când l-au v\zut c\ fream\t\ în t\cere, sau c\ sus-

pin\ cu indignare, sau c\ s-a îng\lbenit, ori s-a ro[it la fa]\, [i în

felul acesta ele afl\ cu u[urin]\ c\rui viciu s-a dedicat cineva. Ele

ne cunosc cu siguran]\ pe fiecare dintre noi, dac\ ne-a pl\cut ceva

din momelile lor, dup\ gesturi [i dup\ mi[carea corpului, care do-

vedesc acceptarea ispitei trimise de ele. Nu este de mirare c\ pu-

terile v\zduhului au astfel de cuno[tin]e, când vedem c\ foarte adesea

b\rba]ii cu sim]ul mai dezvoltat al observa]iei cunosc starea omului

l\untric dup\ chipul [i manifest\rile celui din afar\. Cu atât mai mult

pot observa acestea ele care, duhuri fiind prin natura lor, f\r\ îndo-

ial\ c\ sunt mai pricepute [i mai p\trunz\toare decât oamenii”35. 

Totu[i, chiar dac\ nu cunosc direct mi[c\rile l\untrice ale omu-

lui, ceea ce constituie un puternic atu pentru om, la dispozi]ia sa,

duhurile rele au acces asupra trupului [i asupra sufletului uman prin

35 Ibidem, pp. 422-423.
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intermediul gândurilor, c\ci, arat\ ascetul cre[tin, „este sigur c\ du-

hurile necurate nu pot p\trunde altfel în trupurile celor pe care

urmeaz\ s\ le dobândeasc\, decât dup\ ce au pus st\pânire mai

întâi pe gândurile [i preocup\rile lor. Pe ace[tia, dup\ ce i-au des-

puiat de gândul la Dumnezeu [i de medita]ia duhovniceasc\, de-

zarmându-i oarecum de armele pe care li le indica ajutorul [i pav\za

dumnezeiasc\, îi atac\ mai u[or cu toat\ îndr\zneala, pentru a-i

convinge [i pentru a stabili de aci încolo locuin]\ în ei ca într-o îm-

p\r\]ie a lor”36. 

În ciuda acestei „violen]e a asalturilor”37, în ciuda r\ut\]ii [i vi-

cleniei lor, a aparentei [i vremelnicei colabor\ri dintre ei, în lupta

împotriva lui Dumnezeu [i a omului, demonii, spune Sfântul Ioan

Casian, „au [i ei nelini[tea [i triste]ea lor, mai ales în fa]a unor ad-

versari mai puternici, când adic\ li se împotrivesc cuvio[i [i des\-

vâr[i]i (...). [i ei asud\ [i se ostenesc în lupta cu neamul omenesc,

ca s\ poat\ ob]ine victoria pe care o doresc, [i-i cuprinde [i pe ei

triste]ea care ne-ar fi cuprins pe noi, dac\ am fi fost învin[i de ei,

potrivit acestor cuvinte (...). Sufer\ [i ei nu mai pu]in [i, precum ne

biruie ei, îi biruim [i noi, iar învin[i nu se retrag f\r\ întristare”38;

mai mult chiar, „atunci când sunt învin[i de noi, ei sunt în mod

necesar de dou\ ori strivi]i: mai întâi, pentru c\ sfin]enia pe care o

caut\ oamenii ei au pierdut-o, aceasta constituind o pierdere [i

pentru neamul omenesc, [i al doilea, pentru c\ ele, duhuri necurate,

dar duhuri, au fost învinse de ni[te fiin]e trupe[ti [i p\mânte[ti”39. 

Ei nu pot face nimic f\r\ îng\duin]a lui Dumnezeu [i nu ar avea

nici o putere asupra omului, creat „dup\ chipul [i spre asem\narea

lui Dumnezeu” (Facere 1, 26), dac\ acesta nu ar r\t\ci, prin p\cat, calea

vie]ii ve[nice [i fericite [i nu s-ar l\sa ispitit [i târât în p\cat. În fa]a

tuturor ispitelor, indiferent de num\rul [i puterea lor, omul dispune

de „libertatea voin]ei”40, prin care le prime[te sau le respinge41. 

36 Ibidem, pp. 427-428.
37 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a unsprezecea: Duhul slavei de[arte,

în vol. cit., p. 245.
38  Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbire cu P\rintele Teodor..., pp. 424-425.
39 Ibidem, p. 425.
40 Ibidem, p. 419.
41 În privin]a importan]ei voin]ei libere a omului, în opera ascetic\, potrivit

Sfântului P\rinte, vezi Pr. Ioan Mircea Ielciu, Har [i libertate în viziunea teologic\

a Sfântului Ioan Casian, Editura „Paralela 45”, 2002. 
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Referindu-se chiar la vremurile contemporane lui, Sfântul Ioan

Casian a observat c\ puterea demonilor a sl\bit mult, [i aceasta da-

torit\ cre[tinilor ostenitori, dar mai ales a monahilor. Pân\ în cre[-

tinism [i pân\ la organizarea monahismului, „r\utatea lor era atât

de mare, încât pu]ini, [i dintre cei mai înainta[i în vârst\, puteau

s\ suporte via]a în singur\tate. Chiar în m\n\stiri, unde se g\seau

opt sau zece, cruzimea demonilor era atât de mare [i atacurile lor

se sim]eau mereu atât de puternice, încât nu îndr\zneau s\ doarm\

to]i monahii în acela[i timp noaptea, ci pe rând, unii gustând

somnul, iar al]ii stând de veghe în citiri de psalmi [i în rug\ciuni.

{i când trebuin]ele firii îi sileau s\ se odihneasc\, îi trezeau din somn

pe cei adormi]i, pentru ca ace[tia s\ vegheze [i s\-i p\zeasc\ pe cei

ce urmau s\ mearg\ la culcare. F\r\ îndoial\ c\ acum tr\im în si-

guran]\, în încredere nu numai noi, care se pare s\ suntem întru-

câtva înt\ri]i prin experien]a b\trâne]ii, dar chiar cei mai tineri,

ceea ce se explic\ printr-unul dintre urm\toarele dou\ temeiuri:

fie c\ puterea crucii, care a p\truns [i în pustiu, f\când s\ se mute

pretutindeni harul ei, a mic[orat r\utatea demonilor, fie c\ nep\-

sarea noastr\ le-am mai sl\bit puterea de atac de odinioar\, de vreme

ce preget\ s\ se repead\ împotriva noastr\ cu aceea[i for]\ pe care

o foloseau atunci împotriva celor mai încerca]i osta[i ai lui Hristos.

Dar, încetând cu ispitele v\zute, ei uneltesc lucruri mai grave îm-

potriva noastr\”42.

Fie chiar [i ca simpl\ men]iune tangen]ial\, trebuie s\ subliniem

faptul c\, în leg\tur\ cu acest „r\zboi nev\zut” [i cu lucrarea r\u-

t\]ii, Sfântul Ioan Casian analizeaz\ problema demoniza]ilor [i fe-

nomenul posesiunii demonice. Fa]\ de cei poseda]i, nu doar c\ ne

recomand\ s\ nu-i ocolim, ci nici s\ nu-i dispre]uim, [i aceasta în

baza a dou\ adev\ruri duhovnice[ti: 1) ispitirea lor are loc cu în-

g\duin]a lui Dumnezeu; [i 2) tot ceea ce îng\duie Dumnezeu este

spre folosul omului, astfel încât ei, prin purtarea acestei cruci, lu-

creaz\ la propria mântuire; ci, mai mult chiar, recomand\ împ\r-

t\[irea lor cât mai deas\, chiar zilnic\, [i aceasta pentru c\ Sfânta

Euharistie este un foc cur\]itor ce arde [i alung\ duhurile rele ce

au pus st\pânire pe trupul persoanelor posedate. Dimpotriv\, în

absen]a Sfintei Împ\rt\[anii, „du[manul îl va asalta [i mai mult pe

42 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbire cu P\rintele Teo-

dor..., p. 427. 
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cel asediat, dac\-l va vedea desp\r]it de Doctorul Cel Ceresc, [i-l va

ispiti cu atât mai des [i mai primejdios, cu cât el îl va sim]i mai în-

dep\rtat de leacul cel duhovnicesc”43. 

Patimile omene[ti: cauze, feluri [i efecte44

Referindu-se la cauzele patimilor, Sfântul Ioan Casian identi-

fic\ un fond intern, întrucât, consider\ el, „noi avem ascunse în noi

[i cauzele gre[elilor, [i semin]ele patimilor, care, odat\ ce ploaia is-

pitelor le-a udat în mintea noastr\, îndat\ încol]esc [i dau roade”45.

A[adar, între cauzele externe [i interne, Sfântul P\rinte acord\ o pre-

valen]\ condi]iilor [i circumstan]elor interioare, în sensul c\ min-

tea [i sufletul omului nu sunt func]ii ce lucreaz\ neputincioase la

primirea [i împlinirea ispitelor, ci au puterea de a le respinge46. La

„îmboldirea vicleanului vr\jma[”47 [i la „asaltul întâmpl\tor sau prin

diferite ocazii nea[teptate”48 omul poate singur, dar mai ales ajutat de

harul dumnezeiesc, s\ z\d\rniceasc\ [i s\ risipeasc\ aceste curse.

Lucrarea duhurilor viclene este u[urat\, potrivit Sfântului Ioan, de

prezen]a, în constitu]ia uman\, a afectelor, pe care el le nume[te

43 Ibidem, p. 431.
44 În privin]a listei patimilor generice, Sfântul Ioan Casian „le-a preluat de la

mentorul s\u, Evagrie Ponticul, care a ad\ugat o a opta la catalogul celor [apte pa-

timi pe care el însu[i l-a mo[tenit [i despre care a scris în câteva tratate cu mult spirit

de p\trundere, chiar dac\ nu într-un mod atât de larg, precum a f\cut-o scriitorul

nostru”. Cf. Introduction, la John Casian, The Institutes, translated and annotated

by Boniface Ramsey, O.P., în col. „The Works of The Fathers in translation”, no.

58, The Newman Press, New York, 2000, p. 6. 
45 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a noua: Despre du-

hul triste]ii, în vol. cit., p. 223.
46 Sintetizând experien]a duhovniceasc\ a P\rin]ilor duhovnice[ti r\s\riteni,

Mitropolitul Hierotheos Vlachos, r\spunzând la întrebarea: „Sunt patimile for]e

exterioare care p\trund în sufletul nostru [i pe care trebuie s\ le dezr\d\cin\m de

acolo sau sunt ele for]e naturale, intrinseci ale sufletului, corupte din cauza p\ca-

tului [i a îndep\rt\rii noastre de Dumnezeu?”, arat\ c\ „Întreaga tradi]ie biblico-

patristic\ opteaz\ pentru a doua variant\”. Cf. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psi-

hoterapia ortodox\. {tiin]a Sfin]ilor P\rin]i, traducere în limba român\ de Irina

Lumini]a Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timi[oarei, 1998, p. 283. 
47 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a noua: Despre duhul

triste]ii..., p. 223. 
48 Ibidem, p. 222. 
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„îmboldiri”49 sau „porniri naturale ale c\rnii”50. Acestea au fost zi-

dite în firea oamenilor de Dumnezeu sau, în exprimarea Sfântului

P\rinte, de[i „ne-au fost altoite în suflet de Creator, nu va fi f\cut r\s-

punz\tor El c\, folosindu-ne r\u de ele, am preferat s\ le întoar-

cem spre v\t\m\toare slujiri [i ]inem s\ ne întrist\m pentru profituri

sterpe [i lume[ti, nu pentru c\in]a mântuitoare sau pentru alungarea

viciilor, ori ne mâniem f\r\ folos, nu împotriva noastr\, ci, contra

poruncii lui Dumnezeu, împotriva fra]ilor no[tri (Matei 5, 22)”51. 

R\spunz\tor pentru p\catele [i patimile omului nu poate fi Crea-

torul lor, ci „libertatea de voin]\”52 a omului, mai exact, „voin]a

nes\n\toas\ [i rea”53. Atunci când aceste afecte sunt disciplinate [i

folosite spre înduhovnicirea trupului [i a întregii fiin]e umane, co-

ple[ite de elementul spiritual din alc\tuirea omeneasc\, ele sunt

semn nu numai al atotîn]elepciunii Ziditorului lor, ci [i al s\n\t\]ii

min]ii omului. Când îns\ nu sunt folosite spre alungarea patimilor,

ci contrar poruncii lui Dumnezeu, ele dau dovada unei min]ii îm-

boln\vite de p\cate [i de patimi. Cu cât mai u[or erau de evitat,

ignorat, ocolit sau refuzat, cu ajutorul lor, ispitele, cu atât mai greu

sunt de vindecat, atunci când sunt ocupate [i st\pânite de pofta

p\catelor [i pl\cerea patimilor54. 

Convingerea Sfântului Ioan Casian, ca, de altfel, a întregii Spi-

ritualit\]i Ortodoxe, este aceea c\ firea omului, indiferent de gravi-

tatea c\derilor sale [i de intensitatea robiei fa]\ de p\cate, este una

ontologic bun\, c\ci, spune el, „nu firea în sine e p\c\toas\, chiar

dac\ o folosim noi r\u”55. Întreaga responsabilitate a p\catelor per-

soanei umane nu apar]ine nici lui Dumnezeu, nu poate fi impu-

tat\ nici duhurilor rele, odat\ ce acestea nu au puterea de a se

impune [i a constrânge, ci doar se propun omului; nici nu poate fi

aruncat\ pe seama afectelor sau sl\b\ciunilor firii, ci revine exclusiv

49 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a {aptea: Duhul iubirii de argint,

în vol. cit., p. 198.
50 Ibidem, p. 199.
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii, în Filocalia sfintelor nevoin]e ale

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

bru al Academiei Române, edi]ia a IV-a, Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 139.
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persoanei individuale, libert\]ii sale, voin]ei personale [i deliber\rii

sale, fiind o dovad\ a proastei folosiri a acestor puteri suflete[ti. 

Dac\ p\catul îi apar]ine omului în exclusivitate, nu acela[i lu-

cru se poate spune [i în privin]a virtu]ilor. Dac\ alegerea acestora

[i lucrarea lor ]ine de liberul arbitru al omului, îndemnul sau che-

marea tainic\ spre s\vâr[irea lor apar]ine lui Dumnezeu. Începutul

lucr\rii virtu]ilor, arat\ Sfântul P\rinte, „ne este insuflat de Dumnezeu

ori de câte ori ne atrage pe calea mântuirii, sau prin El Însu[i, sau

prin îndemnul vreunui om, sau prin necesitate, [i tot de El ne este

d\ruit\ des\vâr[irea virtu]ilor. Dar st\ în puterea noastr\ s\ r\s-

pundem cu mai mult\ sau cu mai pu]in\ tragere de inim\ la în-

demnul [i ajutorul lui Dumnezeu [i de aceea noi merit\m pe bun\

dreptate pedeaps\ sau r\splat\, în m\sura în care fie am dispre]uit

grija [i marea bun\voin]\ a Lui fa]\ de noi, fie ne-am str\duit s\-i

ar\t\m recuno[tin]a prin supunerea noastr\”56. Spre deosebire

îns\ de p\cate [i de patimi, care fac sufletul urât, negru [i respin-

g\tor57, virtu]ile îi dau culoare [i str\lucire58.

În baza acestor considera]ii legate de via]a l\untric\ a omului,

Sfântul Ioan Casian face ample referiri asupra felurilor, manifes-

t\rilor [i efectelor nefaste ale patimilor. Sfântul P\rinte distinge, mai

întâi, patimi „naturale”59, cum este l\comia pântecelui, [i patimi

„în afara naturii”60, precum este iubirea de argin]i. În timp ce pri-

mele izvor\sc din îns\[i firea omului, celelalte î[i au originea în afara

ei, insinuându-se în ea, prin intermediul ispitelor. 

Lucrarea patimilor, potrivit Sfântului Ioan Casian, este „împ\-

trit\”61, declan[area [i ac]iunea lor având loc din cauza unuia sau

îmbin\rii mai multora dintre patru factori generali: ac]iunea tru-

pului (în cazul l\comiei pântecelui [i a desfrân\rii); f\r\ vreo lu-

crare a trupului (a[a cum se întâmpl\ în situa]ia slavei de[arte [i a

56 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbirea cu P\rintele Daniel, în vol.

cit., p. 360.
57 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbirea cu P\rintele Pafnutie, în vol.

cit., p. 353.
58 Ibidem, p. 352.
59 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbirea cu P\rintele Serapion, în vol.

cit., p. 378.
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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mândriei); din afar\ (atunci când este vorba de arghirofilie [i mâ-

nie); pricini din\untru (lenea [i triste]ea)62.

În func]ie de alc\tuirea sau consisten]a lor, Sfântul Ioan Casian

distinge patimi „carnale” sau „trupe[ti” [i patimi „spirituale”. În timp

ce patimile „carnale” duc la „înc\lzirea [i sim]irea trupului, care se

desf\teaz\ [i se hr\ne[te într-atât cu ele, încât a]â]\ [i min]ile lini[-

tite, atr\gându-le uneori f\r\ voia lor pe drumul pornirilor rele”63,

patimile „spirituale” r\sar din suflet [i nu aduc nici o pl\cere tru-

pului, ci „îl încarc\ de necazuri [i suferin]e, hr\nind numai sufle-

tul bolnav cu pl\ceri înjositoare”64. 

Identificând un „trup al p\catului”65, „alc\tuit din multele m\du-

lare ale viciilor, în rândul întâi fiind acelea prin care omul p\c\tu-

ie[te cu vorba, cu fapta sau cu gândul”66, Sfântul P\rinte desco-

per\ o înrudire, o leg\tur\ [i intercondi]ionare între ele. „De[i aceste

vicii au obâr[ii diferite, consider\ el, [i urm\ri neasem\n\toare, to-

tu[i, primele [ase: l\comia la mâncare, desfrânarea, arghirofilia,

mânia, triste]ea [i lenea sunt într-un fel înrudite [i, ca s\ spun a[a,

legate în acela[i lan], în a[a fel încât preaplinul uneia are ca ur-

mare începutul alteia. Din prea mare l\comie în mâncare se na[te

desfrânarea, din desfrânare arghirofilia, din arghirofilie mânia, din

mânie triste]ea, din triste]e lenea. De aceea trebuie s\ lupt\m în chip

asem\n\tor [i cu aceea[i judecat\ contra lor [i de la cele de mai îna-

inte s\ trecem la lupta împotriva celor urm\toare. Mai u[or se opre[te

cre[terea [i întinderea d\un\toare a unui arbore, dac\ r\d\cinile pe

care se sprijin\ sunt împu]inate sau t\iate;  iar apele st\tute [i murdare

se pot seca îndat\, dac\ li se astup\ cu pricepere izvoarele care le

dau na[tere. De aceea, ca s\ fie învins\ lenea, trebuie mai întâi

comb\tut\ triste]ea; ca s\ se alunge triste]ea, trebuie distrus\ mai

întâi mânia; ca s\ se sting\ mânia, trebuie c\lcat\ în picioare arghi-

rofilia; ca s\ se înl\ture arghirofilia, trebuie nimicit\ desfrânarea [i ca

s\ se desfiin]eze desfrânarea, trebuie d\râmat viciul l\comiei în mân-

care. Celelalte dou\, gloria de[art\ [i trufia, sunt unite între ele în

62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Prima convorbire cu P\rintele Cheremon...,

p. 514.
66 Ibidem. 
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acela[i fel pe care l-am ar\tat [i despre celelalte, întrucât cre[terea

uneia duce la apari]ia celeilalte (prisosul de glorie de[art\ d\ na[-

tere trufiei), dar se deosebesc cu totul de cele [ase vicii numite mai

înainte [i nu se unesc cu ele într-o tov\r\[ie asem\n\toare, fiindc\ nu

numai c\ n-au aceea[i obâr[ie, dar apar într-un mod [i într-o alt\

rânduire, cu totul contrar\ celorlalte. Când acelea sunt nimicite, ele

se dezvolt\ [i mai puternic [i moartea acelora le face s\ creasc\ [i s\

fie cu mai mult\ via]\. De aceea suntem îmboldi]i de aceste dou\

vicii într-un mod deosebit. C\dem într-unul din acele [ase vicii dup\

ce am fost lovi]i de cele înainta[e lor, pe când în aceste dou\ suntem

primejdui]i s\ ajungem dup\ ce le-am învins [i am triumfat asupra

celorlalte. A[adar, toate viciile iau na[tere prin cre[terea celor dina-

intea lor [i dispar prin mic[orarea acelora. Dup\ aceast\ rându-

ial\, ca s\ poat\ fi înfrânt\ trufia, trebuie mai întâi în\bu[it\ gloria

de[art\; astfel se potolesc cele urm\toare prin învingerea celor an-

terioare [i, dac\ sunt stinse cele anterioare, patimile r\mase sl\besc

f\r\ osteneli”67.

Aceast\ intercondi]ionare dintre patimi are [i caracterul de împe-

rechere între ele, c\ci acestea se înso]esc dou\ câte dou\, spre ro-

birea sufletului. Astfel, „de[i aceste opt vicii mai înainte numite sunt

legate între ele [i amestecate în felul pe care l-am amintit, totu[i,

privite mai de aproape, vedem c\ se împart în patru leg\turi [i pe-

rechi: l\comia de mâncare [i desfrânarea se unesc într-o tov\r\[ie

foarte strâns\; de asemenea, au leg\turi de familie între ele mânia

[i arghirofilia, triste]ea [i lenea, gloria de[art\ [i trufia”68. 

Chiar [i unindu-se în astfel de perechi vicioase, asupra fiec\rui

p\tima[, Sfântul Ioan Casian observ\ o prevalen]\ a uneia dintre

ele, celelalte aflându-se oarecum în a[teptare [i preg\tire pentru a-l

asalta pe om. De[i toate cele opt patimi atac\ neamul [i sufletul

omenesc, „totu[i nu-i atac\ pe to]i la fel. La unii, locul principal îl

de]ine duhul desfrân\rii, pe altul îl asupre[te furia, în altul gloria

de[art\ este tiran\, altuia îi st\ în cre[tet trufia. De[i se constat\ c\

to]i sunt locui]i de toate, totu[i, în chip deosebit [i într-o anumit\

m\sur\, suferim de ele”69. 

67 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion, în vol.

cit., p. 383.
68 Ibidem, pp. 383-384.
69 Ibidem, p. 387.
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Indiferent îns\ de patima dominant\, adic\ de aceea care îl st\-

pâne[te pân\ la robie pe cel p\c\tos, în baza leg\turii dintre ele,

acestea se aseam\n\ unei încreng\turi bolnave, care se întinde [i

îmboln\ve[te trunchiul sau suportul lor, unei boli care se cronicizeaz\

[i se acutizeaz\, cuprinzând omul întreg – trup [i suflet – [i condu-

cându-l spre moartea fizic\ [i cea spiritual\, spre moartea ve[nic\,

îndep\rtarea de Dumnezeu, Izvorul a toat\ fapta cea bun\ [i a toat\

virtutea, c\tre vie]uirea ve[nic\ în trista companie a duhurilor rele,

pe care le-a ascultat înc\ din via]a aceasta. Asemenea unui [arpe,

patimile îl „încol\cesc”70 pe bietul suflet care le sluje[te, întune-

cându-l [i ucigându-l. În percep]ia Sfântului Ioan Casian, pentru

omul p\c\tos „este o iluzie s\-[i închipuie c\ este scutit de patimi

sau m\car de vreuna dintre ele. Dac\ ni se pare c\ nu avem o pa-

tim\, aceasta se întâmpl\ pentru c\ pur [i simplu n-o vedem sau

pentru c\ nu se manifest\ în acel moment; totu[i, ea exist\ într-o

anumit\ m\sur\ în suflet [i se poate manifesta în orice clip\, nu-

mai s\ se iveasc\ momentul”71. 

Referindu-se la rolul gândurilor în etapa ispitirii min]ii [i a c\-

derii în p\cat, Sfântul Ioan Casian identific\ trei cauze sau „obâr[ii”

ale gândurilor: Dumnezeu, diavolul [i noi în[ine72. De la Dumnezeu

vin gândurile prin care El „g\se[te cu cale s\ ne vad\ în lumina Du-

hului Sfânt, ridicându-ne pe o treapt\ mai înalt\ de des\vâr[ire,

când ne ceart\ printr-o dojan\ mântuitoare, dac\ am fi del\s\tori

[i ne-am l\sat tra[i înapoi de la cele bune, sau când ne deschide

por]ile cerului [i ne îndreapt\ gândurile [i voin]a c\tre faptele

mereu bune”73. 

Gândurile diavole[ti sunt cele prin care vicleanul vr\jma[ „în-

cearc\ s\ ne câ[tige, atât prin momelile viciilor, cât [i prin în[el\-

ciuni ascunse, ar\tându-ne în chip mincinos, cu mare dib\cie, cele

rele drept bune [i pref\cându-se fa]\ de noi în înger al luminii”74.

70 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a {aptea: Duhul iubirii de argint...,

p. 200.
71 Jean-Claude Larhet, Terapeutica bolilor spirituale, în române[te de Marinela

Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001, pp. 119-120.
72 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. Întâia convorbire cu P\rin-

tele Moise, în vol. cit., p. 321.
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
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Gândurile pur omene[ti sunt acelea în care „ne amintim în chip

firesc de cele ce facem, sau am f\cut, sau am auzit”75. Ele au la baz\

mecanismele psihismului uman, declan[area lor fiind legat\ de ex-

perien]ele personale ale omului. Mintea uman\ din care r\sar aceste

gânduri este asem\nat\ cu o moar\ [i, „cât\ vreme apa curge, roata

nu înceteaz\ s\ se învârteasc\. Îns\, spune Sfântul Ioan Casian, de-

pinde de voin]a st\pânului ca ea s\ macine grâu, orz sau neghin\.

F\r\ îndoial\ c\ în mod necesar macin\ ceea ce i s-a dat”76. Aseme-

nea unei mori, mintea este fr\mântat\ [i m\cinat\ de „clocotul gân-

durilor”77. Îns\, dac\ nu îi este cu putin]\ s\ nu fie asaltat\ de aceste

gânduri, în schimb, „ea poate s\ lupte împotriva lor [i s\ le în-

ving\”78. De priceperea [i iscusin]a noastr\ depinde p\trunderea

[i re]inerea în minte a gândurilor p\c\toase sau, dimpotriv\, res-

pingerea [i alungarea lor. Convingerea ferm\ a Sfântului P\rinte

este aceea c\ „depinde în mare m\sur\ de noi s\ ne îndrept\m

gândurile, s\ facem s\ creasc\ în inimile noastre numai cele sfinte [i

spirituale, nu cele p\mânte[ti [i carnale”79. 

A[adar, „opt sunt principalele vicii, conchide Sfântul Ioan Ca-

sian, care otr\vesc neamul omenesc, [i anume: primul este l\comia

la mâncare, ceea ce înseamn\ îmbuibarea stomacului, al doilea,

desfrânarea, al treilea arghirofilia, adic\ l\comia sau dragostea pen-

tru bani, al patrulea mânia, al cincilea triste]ea, al [aselea lenea,

adic\ nelini[tea [i lehamitea inimii, al [aptelea de[ert\ciunea, adic\

vanitatea sau gloria de[art\, [i al optulea trufia”80.

Din fiecare dintre acestea se nasc unele efecte generale, împo-

triva c\rora trebuie s\ lupte nevoitorul, c\ci, „din l\comia la mân-

care se nasc chiolhanurile [i be]iile; din desfrânare cuvintele ru[i-

noase, u[ur\tatea, distrac]iile, palavragelile; din arghirofilie minciuna,

în[el\ciunea, furturile, jur\mintele strâmbe, dorin]a de câ[tiguri mur-

dare, m\rturiile false, violen]ele, neomenia, rapacitatea; din mânie

omuciderile, cuvintele tari, indignarea; din triste]e lâncezeala, la[i-

tatea, am\r\ciunea, dezn\dejdea; din lene trând\via, somnolen]a,

75 Ibidem. 
76 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Prefa]\ la convorbirile I-X, în vol. cit., p. 300.
77 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Întâia convorbire cu P\rintele Moise..., p. 320.
78 Ibidem, p. 317.
79 Ibidem. 
80 Idem, Comunicarea P\rintelui Serapion..., p. 378.
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reaua voin]\, nelini[tea, umbletul f\r\ rost, nestatornicia min]ii [i a

corpului, vorb\ria, indiscre]ia; din glorie de[art\ neîn]elegerile, ere-

ziile, obr\znicia [i preten]ia de a [ti tot; din trufie dispre]ul, pizma,

nesupunerea, def\imarea, bârfeala, clevetirea”81.

81 Ibidem, p. 390.
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Ascetical-mystics christian contributions:  
Saint John Cassian (I)

Rev. Prof. PhD. Ioan C. TE{U

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’spenetration or introspectionof

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, combinesthe 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.
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