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CONTRIBU}II ASCETICO-MISTICE CRE{TINE: 

SFÂNTUL IOAN CASIAN (II)1

Pr. prof. dr. Ioan C. TE{U
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” – Ia[i

Patima „îmbuib\rii stomacului” [i lupta împotriva ei

Enun]ând principiul potrivit c\ruia „numai atâta hran\ s\-[i

îng\duie fiecare, cât\, cu chibzuin]a rece a înfrân\rii, va fi g\sit

c\-i este de ajuns pentru a tr\i, nu cât\ îi cere pofta”2, Sfântul Ioan

Casian d\ dovad\ de real discern\mânt duhovnicesc, apreciind c\

mânc\rurile care contribuie la p\strarea s\n\t\]ii trupului [i a

echilibrului vie]ii, atunci când sunt folosite cump\tat, nu sunt o

primejdie pentru cur\]ia moral\3. Ceea ce le face rele este abuzul

de ele, dup\ cum [i ceea ce întineaz\ afectul sau nevoia fireasc\

de nutri]ie este folosirea ei, fie prin satisfacere exagerat\, fie prin

lipsirea trupului de hrana necesar\ unei vie]i s\n\toase, în plan

biologic, [i armonioase, în plan spiritual. Este un adev\r îndeob[te

cunoscut c\ [ubrezenia trupului împiedic\ adesea sufletul c\tre o

via]\ înalt\, bazat\ pe aspre nevoin]e fizice, dup\ cum boala su-

fletului [i, în mod deosebit, p\catul îmboln\vesc [i trupul [i întreaga

fiin]\ uman\.

Sfântul P\rinte identific\ trei forme generale ale patimii l\comiei

pântecelui sau îmbuib\rii stomacului:

1 Prima parte a studiului a fost publicat în Revista „Teologie [i via]\”, seria nou\,

anul XCIV (2012), nr. 1-4, pp. 101-119. 
2 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea: Despre du-

hul l\comiei, în Sfîntul Ioan Casian, Scrieri alese, traducere de Prof. Vasile Co-

jocaru [i Prof. David Popescu, prefa]\, studiu introductiv [i note de profesor Ni-

colae Chi]escu, în col. „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, vol. 57, EIBMBOR, Bucure[ti,

1990, p. 167.
3 Ibidem. 
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- faptul de a mânca înainte de ora fixat\ prin program;

- setea de a afla pl\cere în umplerea stomacului, prin înfuleca-

rea, îngurgitarea lacom\ a oric\rei mânc\ri; 

- dorin]a de a consuma mânc\ruri alese [i scumpe4.

Mai pe larg, Sfântul P\rinte descrie formele l\comiei la mâncare

[i b\utur\, astfel: „Trei sunt, într-adev\r, felurile de l\comie ale

pântecelui: una care îl sile[te s\ o ia înaintea orei regulate pentru

mas\, alta care se mul]ume[te doar cu umplerea [i înc\rcarea pân-

tecelui cu orice fel de bucate, a treia care umbl\ dup\ mânc\ruri

mai rare [i, deci, mai preten]ioase”5. 

Dat\ fiind leg\tura dintre patima aceasta [i cea a trând\viei,

pe de o parte, [i dintre cele dou\ [i desfrânare, Sfântul Ioan reco-

mand\ înfrânarea de la mâncare, b\utur\ [i somn sau, precum el

însu[i spune, „trebuiesc retezate aceste necump\t\ri, cu aceea[i grab\

cu care trebuie stârpit\ patima curviei”6. Paza trupului [i a sim]u-

rilor în privin]a hranei sau a alimenta]iei presupune, în viziunea

sa, oarecum diferit\ de recomand\rile dietologilor [i nutri]ioni[ti-

lor contemporani, respectarea strict\ a orelor de mas\, f\r\ a se

consuma mâncare sau b\utur\ în afara lor, pentru c\, întreab\ tot

el: „Cine n-a fost în stare s\-[i în\bu[e poftele f\r\ m\sur\ ale

pântecelui, cum va putea s\-[i sting\ clocotul poftei trupe[ti? {i

cine n-a izbutit s\-[i potoleasc\ patimile puse în v\zul tuturor [i

u[or de supus, cum va fi în m\sur\ s\ le înfrâng\, prin cârma propriei

judec\]i, pe cele ascunse [i care ard din\untru, f\r\ ca cineva din

noi s\ fie martor?”7.

Remediul general pe care îl propune Sfântul P\rinte împotriva

l\comiei la mâncare [i b\utur\ îl constituie „contemplarea divin\”8,

4 Manualele clasice de Spiritualitate ortodox\ au sintetizat formele generale ale

acestei patimi, astfel: „c\utarea mânc\rurilor fine, gustoase [i care, adesea, solicit\

un efort deosebit în prepararea lor; [i c\utarea mânc\rurilor multe, a cantit\]ilor

mari de hran\”. Cea dintâi form\ este socotit\ „pl\cerea gurii, a gustului”, [i cea

de a doua „pl\cerea pântecelui”. Cf. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spi-

rituale, în române[te de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001, p. 129.
5 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea..., p. 177.
6 Ibidem, p. 175.
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 172.
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c\utarea [i aflarea „desf\t\rii”, adic\ a împlinirii [i bucuriei depline

în „dragostea pentru virtu]i [i în frumuse]ea hranei cere[ti”9.

Iubitor al discern\mântului duhovnicesc, Sfântul Ioan Casian

arat\ c\ „primirea hranei cu m\sur\ [i cu socoteal\ d\ trupului

s\n\tatea, nu îi ia sfin]enia”10 [i, de aceea, consider\ c\ regula în-

frân\rii o constituie con[tiin]a proprie – „m\rturisirea con[tiin]ei”,

cum se exprim\ el, în sensul c\ „fiecare trebuie s\-[i impun\ numai

atâta cump\tare cât\ îi cere lupta contra împotrivirii trupului”11.

Sfântul Ioan arat\ c\, întrucât constitu]iile, caracterele, firile [i tem-

peramentele nevoitorilor sunt atât de variate, Sfin]ii P\rin]i „n-au

l\sat un singur canon de postire, nici un singur chip al împ\rt\[irii

de bucate, nici aceea[i m\sur\ pentru to]i. Fiindc\ nu to]i au

aceea[i t\rie [i aceea[i vârst\; apoi [i din pricina sl\biciunii unora

sau a unei deprinderi mai ginga[e a trupului. Îns\ un lucru au

rânduit tuturor: s\ fug\ de îmbuibare [i de s\turarea pântecelui”12.

Iar în sus]inerea acestei convingeri, el dezvolt\ o înv\]\tur\ rea-

list\ [i plin\ de în]elegere fa]\ de firea [i fiin]a uman\, conside-

rând c\ în lupta împotriva acestei patimi, omul nu trebuie s\ „se

lase furat de pl\cerea gâtlejului”13; de aici [i recomandarea întregii

Ascetici ortodoxe ca, acela care vrea s\ se înfrâneze, „s\ nu a[tepte

s\ se sature”14, ci s\ se dep\rteze de hran\, s\ se înfrâneze de la

mâncare [i b\utur\, „pân\ mai are înc\ poft\”15. Întrucât, consi-

der\ Sfântul P\rinte, „nici trupurile n-au în ele o egal\ robuste]e [i

nici respectarea posturilor nu atârn\ numai de asprimea duhului,

ca celelalte virtu]i. De aceea, fiindc\ înfrânarea de la mâncare se

reazem\ [i pe t\ria sufletului, dar [i pe puterea trupului, care,

desigur, ia [i el parte la postiri, am primit o astfel de defini]ie a lor,

l\sat\ nou\ de înainta[i; [i timpul mesei, [i cantitatea, ca [i cali-

tatea mânc\rurilor pot fi felurite, negre[it, dup\ starea diferit\ a

9 Ibidem. 
10 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,

membru al Academiei Române, edi]ia a IV-a, Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 133.
11 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea..., p. 168.
12 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 132.
13 Ibidem, p. 133.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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trupurilor, dup\ vârst\ ori sex; totu[i, pedepsirea c\rnii este o regul\

impus\ tuturor de virtutea sufleteasc\ a înfrân\rii. 

Prelungirea postului timp de o s\pt\mân\ nu le este u[oar\

tuturor; unii nu pot r\bda nici m\car dou\ sau trei zile s\ nu m\nânce.

Mul]i îns\, slei]i de boal\ [i mai ales de b\trâne]e, de[i sunt în

mare suferin]\, postesc chiar pân\ la apusul soarelui. Nici mân-

carea slab\ de legume înmuiate în ap\ nu este potrivit\ pentru

to]i, [i câ]i pot suporta zarzavaturile crude ori le prie[te hrana re-

dus\ la pâine uscat\? Unul nu se simte s\tul nici cu hran\ de dou\

livre16, în timp ce altul este ap\sat chiar de mâncarea de o singur\

livr\, ba înc\ [i de cea de [ase uncii17. Totu[i, scopul înfrân\rii este

acela[i pentru to]i: nimeni s\ nu se încarce de mâncare pân\ la

s\turare, chiar de i-ar sta în putin]\. Într-adev\r, nu numai calitatea,

dar chiar cantitatea mânc\rii toce[te ascu]imea min]ii [i, îngreu-

nând [i duhul odat\ cu trupul, a]â]\ focul primejdios al patimilor”18.

Referitor la durata posturilor, arat\ el, „nu poate fi p\strat\

aceea[i regul\”19 pentru to]i [i, de aceea, recomand\ „postul cu

discern\mânt”, adic\ a-[i afla fiecare nevoitor m\sura ostenelilor

[i înfrân\rii trupe[ti personale, al\turi de un p\rinte duhovnicesc,

în vederea progresului spiritual, c\ci, spune Sfântul P\rinte, de[i

„cur\]ia duhului este strâns legat\ de fl\mânzirea trupului”20, „mai

bun\ este o hran\ zilnic\ chibzuit\ cu modera]ie, decât un post

greu [i lung la intervale de timp”21, c\ci lipsa de discern\mânt [i

înfrânarea peste m\sur\ „cunosc nu numai o sleire a t\riei duhului,

dar [i puterea rug\ciunii scade din cauza oboselii”22. Atât postul,

cât [i înfrânarea, socote[te Sfântul Ioan Casian, reprezint\ o „ofrand\

d\ruit\ de bun\voie”23.

Sentin]a P\rin]ilor, pe care o invoc\ Sfântul Ioan Casian, „foarte

adev\rat\ [i mult probat\”24, este „limitarea hranei [i chinuirea

16 Veche unitate de m\sur\, de aproximativ 0,453 kg.
17 Unitate de m\sur\ din vechime, egal\ cu aproximativ 28,349 g. 
18 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea..., pp. 166-167.
19 Ibidem, p. 166.
20 Ibidem, p. 168.
21 Ibidem.
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p 178.
24 Ibidem, p. 168.
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trupului”25, adic\ „s\ punem cap\t mânc\rurilor trebuincioase trupului,

atunci când pofta înc\ nu s-a stins”26. În privin]a „chinuirii” sau

înfrân\rii trupului, f\r\ a-i afecta s\n\tatea, Sfântul P\rinte arat\ c\

„oricât de slab\ i-ar fi cuiva s\n\tatea, va putea atinge des\vâr-

[irea virtu]ii deopotriv\ în toate cu cei robu[ti [i s\n\to[i, dac\ î[i

va înfrâna prin t\ria duhului dorin]ele27 sau „pl\cerile c\rnii”28, ceea

ce înseamn\ c\ neputin]ele trupe[ti pot fi compensate [i chiar

dep\[ite de postul interior, de înfrânarea nu numai de la alimente,

cât mai ales de la faptele p\c\toase. Ceea ce trebuie urm\rit în

lupta împotriva acestei patimi, potrivit Sfântului P\rinte, este

„cump\tarea, totdeauna ra]ional\ [i uniform\”29, a organismului. 

Considerând c\ îmbuibarea trupului împiedic\ lucrarea sufletu-

lui, Sfântul Ioan Casian ne îndeamn\ ca, „de îndat\ ce, din prea

mult\ hran\, ne-a ap\rut vreo prisosin]\ în m\dulare”30, „s-o eli-

min\m prin îns\[i legea naturii, care nu îng\duie s\ existe în corp

vreo unsoare de prisos, fiindc\ este v\t\m\toare [i potrivnic\ or-

ganismului”31. 

Chiar dac\ socote[te c\ „respectarea posturilor canonice este

folositoare cu adev\rat [i trebuiesc p\strate cu orice pre]”32, Sfântul

P\rinte îng\duie [i unele pogor\minte. Atunci când suntem vizita]i

sau avem musafiri, apreciaz\ el, „trebuie s\ ar\t\m dragoste, omenie

[i bun\voin]\, fiindc\ este absurd ca, oferind masa unui frate, ba,

mai mult, lui Hristos, s\ nu m\nânci împreun\ cu El sau s\ te faci

str\in de masa Lui”33. În timp ce postul sau înfrânarea este o virtute

par]ial\, iubirea este virtutea atotcuprinz\toare [i care ne une[te

cu Dumnezeu.

Deplina înfrânare, îns\, în experien]a Sfântului Ioan, nu înseamn\

doar ab]inerea de la mâncare, b\utur\ [i somn, ci de la toate

p\catele [i patimile. Înfrânarea [i postul dau „cur\]ia par]ial\ a

25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbirea cu P\rintele Pafnutie, în vol. cit.,

p. 342.
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea..., p. 168.
33 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Convorbirea cu P\rintele Pafnutie..., p. 343.
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sufletului”34, în timp ce „cur\]ia integral\ a sufletului”35 este dat\

de biruirea asupra tuturor patimilor.

Lupta împotriva „îmbuib\rii stomacului” trebuie purtat\ odat\

cu efortul general de dezr\d\cinare a tuturor patimilor [i, în mod

deosebit, a cauzelor ultime ale acestora, c\ci, consider\ el, „nu-i cu

putin]\ s\ fie stinse imboldurile aprinse ale trupului, mai înainte de

a fi fost nimicite cu totul [i focarele celorlalte patimi principale”36. 

Lupta împotriva l\comiei pântecelui este esen]ial\ în progresul

duhovnicesc, pentru c\ orice form\ de ascez\ ce vizeaz\ îmbun\-

t\]irea [i des\vâr[irea porne[te de la etajul trupesc. Biruirea acestui

„duh” al gastrimarghiei este capital\ în ascensiunea c\tre sfin]enie,

pentru c\ „este cu neputin]\ ca un pântec s\tul s\ încerce luptele

omului l\untric [i, de altfel, nici nu este vrednic s\ fie împins la

lupte mai tari cel ce poate fi [i u[or doborât”37.

Prin înfrânarea trupeasc\ [i sufleteasc\, prin post, lectur\

duhovniceasc\ [i priveghere, dar mai ales prin „c\in]a deas\ a

inimii”38, sufletul va ajunge s\ î[i dea seama c\ „hrana ne este în-

g\duit\ nu atât spre pl\cere, cât impus\ ca povar\”39 [i, astfel,

vom sim]i c\ ea „ne este dat\ mai mult ca o dorin]\ a sufletului”40.

Desfrânarea — patim\ care „începe s\ surpe pe om de la 
cea dintâi vârst\”41 

Cea de a doua lupt\ o are de dat sufletul împotriva patimii

desfrân\rii42. Aceasta, consider\ Sfântul Ioan Casian, „începe s\

34 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 134.
35 Ibidem. 
36 Idem, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a cincea..., p. 169.
37 Ibidem, p. 171.
38 Ibidem.
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 134.
42 Cuvântul latin care desemneaz\ aceast\ patim\, fornicatio, „e un cuvânt

târziu, derivat nu de la fornax, «cuptor», cum am putea crede, ci de la fornix, «arc»

sau «bolt\», folosit pentru a desemna «pivni]a» [i, îndeosebi, bordelurile subterane.

A[adar, cuvântul latin fornicatio sugereaz\ o activitate sexual\ ilicit\, de exemplu

în afara c\s\toriei...”. Cf. Columba Steward, Casian Monahul. Înv\]\tura ascetico-

mistic\, traducere de diac. Ioan I. Ic\ jr [i Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu, 2000,

p. 120.
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surpe pe om de la cea dintâi vârst\”43, r\zboindu-i atât trupul, cât

[i sufletul44. Lupta împotriva ei este un „r\zboi lung [i mai crâncen

decât toate celelalte, terminat cu biruin]\ de foarte pu]ini”45. Aceast\

patim\, consider\ Sfântul P\rinte, „începe s\ asalteze neamul oa-

menilor chiar din primul moment al tinere]ii [i nu se stinge decât

numai dup\ ce vor fi înfrânte mai întâi celelalte vicii”46. 

Provocat\, adesea, de supraabunden]a sau suprasatisfacerea

patimii anterioare – l\comia pântecelui –, prin lipsa de cump\tare

în mâncare [i b\utur\, desfrânarea, potrivit Sfântului Ioan,

cunoa[te trei forme generale:

1) unirea dintre cele dou\ persoane, f\r\ a respecta rostul [i

finalitatea rela]iei conjugale. Din acest punct de vedere, trebuie

men]ionat\ înv\]\tura pe care a dezvoltat-o ulterior Spiritualitatea

ortodox\, ar\tând c\ rela]ia trupeasc\ dintre b\rbat [i femeie nu

este p\c\toas\ sau condamnabil\, atât timp cât se desf\[oar\ în

cadrul familiei, întemeiat\ cu binecuvântarea lui Dumnezeu, [i atât

timp cât este respectat\ finalitatea ei: exprimarea, la acest etaj, tru-

pesc, a dragostei curate [i sincere pe care cei doi so]i [i-o poart\,

iubire exprimat\ [i prin na[terea de prunci. Aceast\ rela]ie alunec\

u[or în p\cat, chiar [i în cadrul familiei, atunci când este c\utat\

satisfacerea pl\cerii [i este evitat\, uneori chiar prin mijloace

criminale, a[a cum este avortul, procrea]ia; 

2) autoerotismul, autosatisfacerea sau masturbarea, procurarea

pl\cerii „în afar\ de vreo atingere femeiasc\, viciu pentru care

Onan, fiul Patriarhului Iuda, a fost pedepsit de Domnul”47;

3) curvia sau desfrânarea, care „se z\misle[te în suflet [i în

minte”48.

Afirma]iile Sfântului Ioan Casian par mai actuale decât atunci

când au fost f\cute [i parc\ mai practice decât oricând ast\zi, într-o

societate profund „erotizat\”, care caut\ s\ provoace [i s\ incite

43 Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 134. 
44 Ibidem. 
45 Sfântul Ioan Casian, A[ez\mintele mîn\stire[ti. Cartea a [asea: Despre

duhul desfrân\rii, în vol. cit., p. 187.
46 Ibidem. 
47 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion, în vol. cit.,

p. 385.
48 Ibidem. 



119Istorie eclesial\

sim]urile omului prin ispite tot mai numeroase [i mai variate, într-o

lume în care este proclamat\ „desc\tu[area sexual\”49 [i caut\ s\

se impun\ o „nou\ dezordine amoroas\”50.

Sfântul P\rinte a observat c\ patima aceasta este una violent\

[i greu de biruit [i pentru faptul c\ ea se adreseaz\ atât trupului,

a]â]ându-l la împreun\ri necuviincioase [i p\c\toase, cât [i

sufletului, pe care caut\ s\-l întineze prin imagini provocatoare,

prin gânduri, fantezii [i pofte imaginare. 

În limbajul [i experien]a Sfântului P\rinte, lupta împotriva

acestei patimi vizeaz\ dobândirea „des\vâr[itei neprih\niri”51 [i a

„adev\ratei cur\]ii”52, prin lectura Sfintei Scripturi [i a scrierilor

duhovnice[ti, care ofer\ min]ii prilejuri de meditare la mijloacele

de biruire a ei [i la persoanele care, nevoindu-se aspru, i s-au

împotrivit [i au biruit-o; înso]it\ de „lucrul mâinilor”, prin care

trupul este ocupat cu preocup\ri folositoare [i bune; „zdrobirea

inimii”53 [i „smerenia sufletului”54, dublate de rug\ciunea st\ruitoare

de invocare a ajutorului lui Dumnezeu, în vederea biruirii ei. 

Mai mult decât în lupta împotriva altor patimi, în r\zboiul s\u

trupesc [i spiritual împotriva desfrân\rii, nevoitorul are neap\rat\

nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Deplina eliberare de aceast\

patim\ echivaleaz\ cu dobândirea „neprih\nirii”, starea specific\

îngerilor netrupe[ti, a sfin]eniei; or, aceasta nu este posibil\ f\r\

ajutor din partea harului lui Dumnezeu. De altfel, consider\ Sfântul

Ioan Casian, „dracul acesta nu înceteaz\ de a r\zboi pe om, pân\

nu va crede cu adev\rat c\ nu prin str\duin]a [i nici prin oste-

neala sa, ci prin acoper\mântul [i ajutorul lui Dumnezeu se izb\-

ve[te de boala aceasta [i se ridic\ la în\l]imea cur\]iei”55. 

Sfântul P\rinte identific\, din acest punct de vedere, mai multe

trepte ale neprih\nirii: „Prima treapt\ este a ru[inii (...), a doua s\

49 Adrian Thatcher, Desc\tu[area sexului. O perspectiv\ cre[tin\ asupra sexualit\]ii,

traducerea de Mariana Grancea, Editura Polimark, Bucure[ti, 1995. 
50 Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroas\, traducere din

limba francez\ de Lumini]a Br\ileanu, Editura „Trei”, Bucure[ti, 2005. 
51 Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 134. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, p. 135. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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nu z\boveasc\ mintea în gânduri de poftire, a treia s\ nu-l ispi-

teasc\ vreo dorin]\ la vederea unei femei, a patra s\ nu aib\ vreo

tulburare trupeasc\, oricât de simpl\, în starea de veghe, a cincea,

ca atunci când este nevoie a se vorbi sau citi despre înmul]irea

oamenilor, mintea s\ nu fie atins\ nici de cea mai mic\ sim]ire a

vreunei pl\ceri, ci cu inim\ curat\ [i lini[tit\ s\ priveasc\ aceasta

ca pe un lucru simplu [i necesar neamului omenesc, f\r\ s\ se

gândeasc\ la ceva necurat. A [asea treapt\ a neprih\nirii este s\

nu fie cineva am\git în timpul somnului de vedeniile în[el\toare

ale femeilor”56.

Sfântul Ioan Casian face distinc]ie, totodat\, între abstinen]\,

neprih\nire [i castitate. În timp ce abstinen]a este lupta cu p\catul,

iar roadele ei sunt adeseori par]iale, neprih\nirea este specific\

acelora care [i-au p\strat starea de feciorie, atât trupe[te, dar [i cu

mintea, ridicându-se suverani deasupra oric\rei ispite trupe[ti. 

Castitatea trupeasc\ [i sufleteasc\ înseamn\ a tr\i în trup, dar

f\r\ a sim]i „ghimpii c\rnii”57, iar cei ce vor s\ o dobândeasc\

trebuie „s\ se re]in\ nu numai de la mânc\rile oprite, de la be]ie

[i orice desfrâu, dar chiar de la moliciune, tihn\ [i trând\vie, pentru

ca puterea s\ li se poat\ dezvolta prin exerci]ii zilnice [i printr-o

continu\ preocupare. Ei devin atât de str\ini de orice grij\, de

triste]e, de treburi lume[ti [i chiar de sentimentul [i îndatorirea

conjugal\, încât nu mai [tiu altceva, în afar\ de exerci]iile de antre-

nament, [i nici o alt\ grij\ din afar\ nu-i mai preocup\”58.

De mare folos în lupta împotriva „cuptorului trupului”59 sau a

„cuptorului încins al poftei otr\vitoare”60 este retragerea din lume,

lini[tea [i singur\tatea61.

Sfântul P\rinte ne ofer\ [i un mijloc de lupt\ pozitiv împotriva

acestei patimi, recomandându-ne s\ leg\m gândul de femei de chipul

mamei, al sorei, al rudelor [i femeilor pioase, care prin via]a lor

virtuoas\ s-au mântuit [i care pot constitui un model de lupt\

56 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnice[ti. A doua convorbire cu P\rin-

tele Cheremon: Despre neprihan\, în vol. cit., pp. 519-520.
57 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a [asea..., p. 190.
58 Ibidem, pp. 190-191. 

59 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 138.
60 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a [asea..., p. 189.
61 Ibidem. 
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împotriva acestei patimi. „Cea dintâi grij\ pentru p\strarea cur\]iei

inimii, spune Sfântul Ioan Casian, va fi aceasta: ori de câte ori ni

se va fi furi[at în gând amintirea trupului femeiesc, prin a]â]area

viclean\ a iscusin]ei diavole[ti, s\ ne gr\bim s-o alung\m cât mai

iute dinl\untrul nostru, punându-ne în fa]\ mai întâi amintirea

mamei, a surorilor, a rudelor sau a anumitor femei pioase. Dac\

vom z\bovi prea mult timp în astfel de ademeniri, ispititorul la

rele, odat\ ce a prins prilejul îmbierii c\tre sexul femeiesc, ne va

atrage pe nesim]ite de aici [i ne va abate mintea spre acele fiin]e,

prin care ne poate stârni gânduri nes\n\toase. De aceea, trebuie

necontenit s\ ne amintim de acea pova]\: «P\ze[te inima ta mai

mult decât orice» [i, potrivit principalei porunci a lui Dumnezeu,

s\ observ\m cu b\gare de seam\ capul v\t\m\tor al [arpelui

(Facere 3, 15), adic\ începutul tuturor gândurilor rele, cu ajutorul

c\rora încearc\ diavolul s\ se strecoare în sufletul nostru. S\ nu

îng\duim s\ p\trund\ prin nesinchisire în inima noastr\ tot corpul

acestui [arpe, adic\ încuviin]area ademenirii, care, f\r\ îndoial\,

de va fi intrat, va ucide prin otrava mu[c\turii lui mintea robit\. La

fel, trebuie s\ stingem în «dimine]ile» na[terii lor pe «p\c\to[ii

p\mântului» nostru (Ps. 136, 9), chiar când se ridic\ ei, adic\ sim-

]urile c\rnii, [i, cât timp sunt înc\ mici, «s\ izbim de piatr\ fiii

Babilonului». Dac\ nu le vom da mor]ii, cât timp sunt înc\ foarte

fragede, odat\ crescute, prin îng\duin]a noastr\, se vor ridica mai

puternice s\ ne piard\ sau, chiar de ar fi învinse, acest lucru va fi

cu mare geam\t [i chin”62. 

Adev\rata castitate, înva]\ duhovnicescul P\rinte, „nu const\

numai în îndep\rtarea de femeie, ci mai ales în cur\]ia inimii, care

p\streaz\ cu adev\rat f\r\ stric\ciune sfin]enia neîntrerupt\, fie

prin frica de Dumnezeu, fie prin dragostea de castitate”63. Semnul

dobândirii ei îl constituie lipsa oric\rei pofte trupe[ti, nu numai în

stare con[tient\, diurn\, ci [i în somn, c\ci, spune Sfântul Ioan Casian,

„cur\]ia [i paza din timpul zilei asigur\ castitatea de noapte”64.

Sfântul P\rinte consider\ polu]iile nocturne a fi „constrângeri ale

naturii”65, îndep\rtarea sau restrângerea lor „pân\ la necesitatea

62 Ibidem, pp. 192-193. 
63 Ibidem, p. 194. 
64 Ibidem, p. 198. 
65 Ibidem, p. 195.
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inevitabil\ [i foarte rar\, impus\ de natur\”66, „numai din reflexe

fiziologice, f\r\ fantezii nocturne care semnaleaz\ existen]a unor

patimi nerezolvate”67, fiind „dovada celei mai înalte virtu]i”68. Controlul

[i limitarea lor se poate realiza printr-un „post egal [i m\surat”69,

prin umilin]\ a inimii [i r\bdare, prin lupta împotriva mâniei, a

l\comiei pântecelui [i a tuturor celorlalte patimi70, dar mai ales

„dac\ vom cugeta c\ Dumnezeu vede [i cunoa[te nu numai fap-

tele ascunse ale noastre, ba chiar toate gândurile de zi [i de noapte,

[i dac\ vom crede c\-I vom da socoteal\ pentru toate, câte se afl\

în inima noastr\, ca [i pentru faptele [i gesturile noastre”71. 

Iubirea de argin]i (arghirofilia) —
„izvorul [i r\d\cina tuturor viciilor”72

Cea de a treia patim\ din lista „duhurilor rele” este cea a iubirii

de argin]i, patim\ care î[i are originea în afara naturii umane. Dac\

poate fi biruit\ mai u[or, ca una ce provine din afara ei, atunci

când nu este înl\turat\ de la primele ei semne, ci, dimpotriv\,

sufletul se hr\ne[te din promisiunile ei, ea se face „mai pierz\-

toare decât celelalte patimi [i cu anevoie de înfrânt”73. 

Sfântul Ioan Casian identific\ trei forme generale ale acesteia:

1) Regretul dup\ averile personale, p\rerea de r\u când p\ti-

ma[ul este constrâns s\ ofere ceva cuiva, f\când aceasta chiar [i

atunci cu mult\ zgârcenie;

66 Ibidem. 
67 Columba Steward, op. cit., p. 142.
68 Sfântul Ioan Casian, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a [asea..., p. 195. 
69 Ibidem, p. 196. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem, p. 195. Este foarte just\, din acest punct de vedere, observa]ia Mi-

tropolitului Hierotheos Vlachos, bazat\ pe cunoa[terea operelor Sfin]ilor P\rin]i,

din Psihoterapia ortodox\ – continuare [i dezbateri, traducere din limba greac\

de Prof. Ion Diaconescu [i Prof. Nicolae Ionescu, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001,

p. 116, potrivit c\reia „însu[irile viselor arat\ starea în care ne g\sim, dac\ suntem

robi ai patimilor, robi ai diavolului sau robi ai lui Dumnezeu. Visele dezv\luie

s\n\tatea sau boala noastr\, cât de mult suntem bolnavi sau s\n\to[i”. 
72 Sfântul Ioan Casian, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a [aptea: Duhul iubirii

de argint, în vol. cit., p. 199.
73 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 139. 
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2) Dorin]a de a primi înapoi cu [i mai mult\ l\comie profit

material sau spiritual, de „capital” sau m\car de „imagine”, ceea

ce a dat sau a împrumutat;

3) Setea de a dobândi lucruri [i bunuri pe care nu le-a avut,

multe dintre ele inutile [i v\t\m\toare în plan spiritual, f\r\ a lua

în calcul posibilitatea sau neputin]a de a le dobândi. Simpla

dorin]\ a posesiei lor îi alimenteaz\ patima [i îi între]ine dorin]a. 

În mod particular, Sfântul P\rinte analizeaz\ manifest\rile acestei

boli la monahi: „Trei sunt felurile bolii acesteia, pe care le opresc

deopotriv\ atât dumnezeie[tile Scripturi, cât [i înv\]\turile P\rin]ilor.

Primul e cel care face pe monahi s\ agoniseasc\ [i s\ adune cele

ce nu le aveau în lume; al doilea e cel care face pe cei ce s-au

lep\dat de avu]ii s\ se c\iasc\, punându-le în minte gândul s\ caute

cele pe care le-au d\ruit lui Dumnezeu; în sfâr[it, al treilea e cel

care, legând de la început pe monah de necredin]\ [i mole[eal\,

nu-l las\ s\ se izb\veasc\ des\vâr[it de lucrurile lumii, ci îi pune

în minte frica de s\r\cie [i neîncredere în purtarea de grij\ a lui

Dumnezeu, îndemnându-l s\ calce f\g\duin]ele pe care le-a f\cut

când s-a lep\dat de lume”74. {i, mai pe larg, c\derea monahilor în

robia acestei patimi este astfel descris\: „În momentul când aceast\

patim\ va p\trunde în sufletul slab în credin]\ al vreunui monah,

mai întâi ademenindu-l spre o sum\ mic\, îi zugr\ve[te sub motive

oarecum juste [i ra]ionale necesitatea de a-[i pune deoparte sau

de a-[i agonisi ceva bani. C\ci, se plânge el, cele ce i se ofer\ în

mân\stire nu sunt îndestul\toare [i abia pot fi îndurate de un trup

s\n\tos [i robust. Ce trebuie s\ fac\ dac\ se ive[te vreo boal\ [i n-are

pu[i deoparte ceva bani, cu care s\-[i aline suferin]a? Ce-i d\

mân\stirea este prea neînsemnat [i e foarte mare nep\sarea fa]\

de bolnavi. Dac\ n-a strâns nici un ban, pe care s\-l foloseasc\

pentru nevoile trupului, va trebui s\ moar\ în mizerie. Pe urm\,

nici îmbr\c\mintea, cât\ i se d\, nu-i de ajuns, dac\ nu se va fi

preocupat s\ aib\ cu ce s\-[i poat\ asigura o alta. În sfâr[it, nu

poate sta prea mult timp într-un loc sau în m\n\stire, iar dac\ nu-[i

va fi strâns bani pentru costul c\l\toriei sau pentru corabie, nu va

putea pleca atunci când va voi [i, strâmtorat de lipsuri, va îndura

necontenit, f\r\ nici un folos, o via]\ de munc\ [i de mizerii.

74 Ibidem, pp. 141-142.
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Lipsit de mijloace de trai [i tot timpul ducând-o în s\r\cie, va

trebui s\ fac\ apel la ajutorul altuia, nu f\r\ jigniri. 

{i, astfel, cu mintea prins\ în plasa unor asemenea gânduri, î[i face

socoteala cum s\ poat\ câ[tiga m\car un dinar. (...) Vânzându-[i

pe ascuns munca [i ajungând în sfâr[it în st\pânirea banului râvnit,

se chinuie mai amarnic [i mai înver[unat cum s\-l sporeasc\, neli-

ni[tit, unde s\-l ascund\ [i cui s\-l încredin]eze. Este ap\sat apoi

de o mai strivitoare grij\, ce s\ cumpere cu el sau prin ce nego] ar

putea s\-[i dubleze câ[tigul. Când [i acest lucru i-a reu[it dup\

dorin]\, o mai lacom\ foame de aur i se treze[te în inim\ [i-l a]â]\

cu atât mai înver[unat, cu cât acum pune deoparte un mai mare

câ[tig. C\ci, odat\ cu sporirea banilor, se dezl\n]uie o s\lbatic\

l\comie în el. Atunci, în sfâr[it, î[i f\g\duie[te o via]\ lung\, b\-

trâne]i gârbovite, bete[uguri multe [i felurite, care n-ar putea fi

suportate la b\trâne]e f\r\ o sum\ mai mare de bani, strâns\ la

tinere]e”75.

Iubirea de argin]i este socotit\ „izvorul [i r\d\cina tuturor viciilor”76,

o adev\rat\ „vatr\ încins\, de nestins, a tic\lo[iei”77. Pe lâng\ faptul

c\ are un pronun]at caracter inuman [i antisocial, devenind cauz\

a numeroase injusti]ii, ea are [i un caracter aberant, întrucât cel

îmboln\vit de ea nu î[i mai afl\ niciodat\ lini[tea [i odihna, singura

ra]iune a vie]ii sale devenind adunarea [i administrarea a cât mai

multor bunuri. Patim\ antiuman\ [i antisocial\ este în acela[i timp

[i o form\ de idolatrie, pentru c\ dumnezeul iubitorului de bani

este averea sa. Din acest motiv, Sfântul Ioan Casian spune c\ unui

astfel de p\tima[ „nici o credin]\ nu i se mai vede în clipa când i-a

zâmbit vreo speran]\ de câ[tig”78, astfel încât pentru un astfel de

suflet „aurul [i speran]a de câ[tig ajung s\ ]in\ loc de Dumnezeu

pentru el în toate momentele”79. 

Iubirea de argin]i, de[i este o patim\ extern\, din afar\, alte-

reaz\ profund natura uman\, sufletul omului. Acesta devine per-

manent nemul]umit de cele pe care le posed\, revoltat pe al]ii [i

nelini[tit asupra viitorului s\u, dar nu din punctul de vedere al

75 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a [aptea..., p. 200.
76 Ibidem, p. 199.
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 200.
79 Ibidem, p. 201. 
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bunurilor sau comorilor duhovnice[ti, ci al posibilit\]ii sale de a

multiplica averile materiale. Un astfel de om preocupat doar de

câ[tigul s\u „nu se mai înfioar\ de nici o minciun\, de nici un

jur\mânt, de nici un furt; nu mai [ov\ie s\-[i calce cuvântul dat,

s\ r\bufneasc\ în vijelia unei mânii pierz\toare, dac\ din vina

cuiva a pierdut vreun câ[tig sperat, [i nu st\ în cump\n\ s\ treac\

peste m\sura, la care-l oblig\ cinstea [i umilin]a. Aurul [i speran]a de

câ[tig ajung s\ ]in\ loc de Dumnezeu pentru el în toate momentele”80.

În starea aceasta „tic\loas\”, el calc\ porunca iubirii, în forma

ei cea mai înalt\ – milostenia, devine nesupus [i mândru, încre-

z\tor doar în puterile sale [i în averile sale. Banii [i bunurile i-au

f\urit aripi81 [i, ca „un cal s\lbatic, nesupus frâului”82, este dus

spre pr\pastie. 

Fin observator al mi[c\rilor sufletului, Sfântul Ioan Casian

constat\ c\ aceast\ patim\ se poate dezvolta [i în absen]a mate-

riei care o alimenteaz\ – banii sau averea –, c\ci, „chiar f\r\ a

avea bani, poate suferi cineva de boala l\comiei de avere [i s\

nu-i aduc\ nici un folos s\r\cia, dac\ n-a fost în stare s\-[i stâr-

peasc\ aceast\ patim\, compl\cându-se în lips\, nu ca urmare a

virtu]ii, ci constrângându-se cu durerea inimii s\ poarte povara la

care e obligat”83. 

Sub impulsul patimii sale sau în „dogoarea patimii”84, între]i-

nut\ de „fl\c\rile banilor lui”85, sufletul s\u este încol\cit de setea

de a aduna tot mai mult, ca de un [arpe86, fiind condus spre

„adâncul pr\pastiei”87, „într-o pr\v\lire f\r\ oprire, spre moarte”88.

Lupta împotriva arghirofiliei este un exerci]iu de filosofare [i

discern\mânt asupra vie]ii, prin care nevoitorul ajunge s\ reali-

zeze c\ adev\ratele comori [i bog\]ii nu sunt cele materiale, pe

care „molia [i rugina le stric\, unde furii le sap\ [i le fur\” (Mt. 6, 19),

80 Ibidem, pp. 201-202. 
81 Ibidem, p. 201. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem, p. 208.
84 Ibidem, p. 200.
85 Ibidem, p. 202. 
86 Ibidem, p. 200.
87 Ibidem. 
88 Ibidem, p. 202.
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ci valorile spirituale, pe care nimeni [i nimic nu le pot r\pi omului

[i pentru care acesta prime[te r\splat\ ve[nic\. În acela[i timp, el

trebuie s\ g\seasc\ un echilibru între cele materiale [i cele

duhovnice[ti, care s\ fie totdeauna în favoarea celor din urm\, s\

afle m\sura just\ a celor dintâi, care s\ fie suport pentru celelalte,

spre îmbog\]irea sa în virtute [i mântuire. {i, mai mult decât

oricând, lumea pare a avea nevoie nu de comori, ci de valori, iar

cele mai înalte dintre acestea sunt cele spirituale. 

Ca mijloace de lupt\ împotriva acestui duh viclean, Sfântul Ioan

Casian recomand\ dou\ metode sau principii: în primul rând, „s\

ne ferim de a fi în st\pânirea unor sume de bani”89, pentru c\ „cel

atras de o sum\, oricât de mic\, odat\ ce l\comia a prins r\d\cini

în inima lui, nu-i posibil s\ nu se aprind\ mai departe de v\paia

unei dorin]i [i mai mari”90. Dup\ ce a reu[it aceasta, el trebuie s\

lupte pentru a elimina cu totul din suflet îns\[i „dorin]a dup\ ei”91,

ceea ce demonstreaz\ c\ „trebuie evitate nu atât efectele l\comiei

de bani, cât mai ales stârpit\ din r\d\cini patima de bani”92, pofta

sau dorin]a p\c\toas\ de a-i dobândi [i înmul]i. 

Biruin]a deplin\ [i triumful definitiv asupra ei presupune ca

sufletul [i con[tiin]a s\ nu fie pâng\rite „nici m\car de o para”93. 

„Neagra mânie”94 — „noapte oarb\”95

Urm\toarea lupt\ trebuie purtat\ împotriva patimii mâniei.

Din cauza acesteia, sufletul î[i pierde puterea de a deosebi cele

ce îi sunt de folos, nu poate p\zi sfatul cel bun, î[i pierde puterea

de a p\trunde cuno[tin]a duhovniceasc\96. Orbindu-i ochii sufle-

tului, ea îl împiedic\ s\ vad\ lumina dumnezeiasc\97 [i pe „Soarele

drept\]ii”98.

89 Ibidem, p. 208. 
90 Ibidem, p. 207. 
91 Ibidem, p. 208. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem, p. 207. 
94 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a opta: Despre duhul mâniei, în vol. cit.,

p. 216.
95 Ibidem.
96 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 145.
97 Ibidem. 
98 Ibidem, p. 146. 
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Sfântul Ioan Casian identific\ trei forme generale de mânie:

mânia lui Dumnezeu, mânia cea bun\ sau mântuitoare [i mânia

cea rea sau p\c\toas\, ultimele dou\ fiind manifest\rile umane

ale acestei patimi. 

„Mânia” sau „furia” lui Dumnezeu are sensul de judecat\ a

„tuturor faptelor rele din aceast\ lume”99. Meditând la aceasta, omul

trebuie s\ se înfrâneze de la orice gând, vorb\ sau fapt\ împotriva

vrerii Lui100 [i care ar contraveni înv\]\turii Sale mântuitoare. 

Este adev\rat c\ Dumnezeu întârzie manifestarea mâniei Sale,

[i aceasta din infinita Sa dragoste fa]\ de fiecare fiin]\ uman\.

Dac\ nu pedepse[te imediat p\catul, aceasta nu înseamn\, îns\,

c\ este indiferent fa]\ de acesta sau c\ îl favorizeaz\, ci exprim\

dorin]a Sa ca p\c\tosul s\ se „întoarc\ [i s\ fie viu”. De multe ori,

îns\, faptele însele [i r\utatea îns\[i solicit\ pedeaps\, atât în lumea

aceasta, cât [i în cea viitoare. Dac\ Dumnezeu, din nesfâr[ita Sa

iubire fa]\ de creatura Sa, întârzie pedepsirea r\ului, cei care nu s-au

poc\it în aceast\ via]\ vor avea prilejul s\ descopere o form\ a

mâniei lui Dumnezeu – chinurile f\r\ sfâr[it, în împ\r\]ia întune-

ricului [i a r\ut\]ii.

Mânia omeneasc\ îmbrac\ dou\ forme: una bun\ [i mântui-

toare [i alta p\c\toas\ sau rea.

„Mânia cea bun\” este s\dit\ în firea uman\ ca o pornire spre

tot ceea ce este „folositor [i s\n\tos”, ca împotrivire fa]\ de „por-

nirile p\c\toase ale inimii”101 [i indignare fa]\ de p\catele care s-au

furi[at în „ascunzi[urile inimii noastre”102. În alt\ exprimare, mânia

cea bun\ înseamn\ împotrivirea [i ura p\catelor [i a pornirilor

rele, în vederea dobândirii [i a cultiv\rii virtu]ilor cre[tine, la loc

de frunte între acestea aflându-se iubirea [i iertarea, bun\tatea,

blânde]ea [i smerenia. 

 „Mânia cea rea” întunec\ mintea celui st\pânit, f\cându-l s\

se asemene, prin violen]a [i ira]ionalitatea ei, animalelor necuvân-

t\toare. Aceasta este apusul ra]iunii, întuneric spiritual, prin care

diavolul pune st\pânire pe întregul suflet [i îl cufund\ „într-o neagr\

mânie, ca într-o noapte oarb\”103.

99 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a opta..., pp. 213-214.
100 Ibidem, p. 214.
101 Ibidem, p. 215.
102 Ibidem. 
103 Ibidem, p. 216. 
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Sfântul Ioan Casian distinge trei forme ale mâniei celei p\c\toase:

- una „care este înl\untrul nostru” (timos)104;

- una „care se dezl\n]uie în vorbe sau fapte” (orge)105;

- o alta „care nu fierbe [i se consum\ într-o or\, ca acelea, ci

se p\streaz\ zile [i vreme îndelungat\” (minis)106. 

Restrânse, cele dou\ forme generale ale acestei patimi sunt:

- „mânia cea cu fapta”107, exprimat\ [i manifestat\ în cuvinte,

gesturi [i fapte agresive, violente;

- „mânia din cuget”108, manifestat\ prin gândurile rele, resenti-

mente [i ranchiun\ la adresa celor care ne-au provocat. 

Din cauza acestor forme de manifestare ale mâniei, lupta

împotriva ei trebuie dus\ pe dou\ planuri. Mai întâi, trebuie t\iat

orice acces de mânie, manifestat în exterior prin cuvinte t\ioase,

gesturi agresive, fapte violente. Cre[tinul trebuie s\-[i controleze

toate „ie[irile” sale. Îns\, t\ind formele vizibile, toat\ tensiunea se

va concentra în sufletul lui, care se va asem\na unei m\ri învol-

burate sau unui ocean cu valuri înalte [i periculoase. Aceast\ lupt\

interioar\, împotriva valurilor mâniei, a puseurilor de agresivitate,

este cea mai dificil\ [i este o dovad\ de iubire culminant\, mani-

festat\ ca iertare, bun\tate, blânde]e.

În lupta împotriva acestei patimi, arat\ Sfântul Ioan Casian, „trebuie

s\ suprim\m mânia nu numai din fapte, dar chiar din fundul inimii

noastre s-o smulgem cu totul. Negre[it, nu ne va fi de nici un folos

s\ în\bu[im manifestarea în cuvânt sau în fapt\ a pornirii noastre

mânioase, dac\ Dumnezeu, C\ruia nu-I r\mân ne[tiute cele ascunse

ale inimii, o g\se[te cuib\rit\ acolo (...). Când acestea vor fi alungate

nu de la suprafa]a faptelor noastre, ci din adâncul gândurilor noastre,

mintea ne va putea r\mâne necontenit într-o r\bdare [i sfin]enie

deplin\”109. 

Sfântul P\rinte condamn\ orice resentiment sau form\ de ran-

chiun\, ar\tând c\ este condamnabil\ p\strarea gândurilor rele [i

du[m\noase la adresa aproapelui, t\cerea [i întreruperea comunic\rii

104 Idem, Convorbiri duhovnice[ti. Comunicarea P\rintelui Serapion..., p. 385.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 147. 
108 Ibidem. 
109 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a opta..., p. 220.
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cu persoanele care ne-au gre[it, pentru c\ acestea tulbur\ [i s\l-

b\ticesc dispozi]ia p\tima[\ a sufletului110, îi înnegresc mintea cu

întunecimea amintirii r\ului111, ceea ce spore[te „veninul ]inerii de

minte a r\ului spre pierzarea lor”112, îi face pe cei robi]i „s\ cad\

din lumina cuno[tin]ei [i din dreapta socoteal\ [i s\ se lipeasc\ de

s\l\[luirea Duhului Sfânt”113. 

Izb\virea de aceast\ patim\ presupune dobândirea [i cultiva-

rea iubirii depline [i a iert\rii sincere. Acestea se ob]in prin dez-

voltarea convingerii c\ „nu este îng\duit în nici un chip a ne mânia,

pentru cauze drepte sau nedrepte, [tiind c\ vom pierde îndat\

lumina judec\]ii, t\ria unui sfat s\n\tos [i îns\[i cinstea [i spiritul

drept\]ii, dup\ ce partea cea mai intim\ a inimii noastre va fi orbit\

de întunecimile acestei patimi”114. 

Sufletul celui aprins de mânie î[i pierde calitatea sa de „templu

al Duhului Sfânt” (I Cor. 3, 16), f\cându-se pe[ter\ de tâlhari pentru

cele opt duhuri rele, iar toate faptele bune [i virtu]ile, oricare ar fi

acestea [i oricât de greu ar fi fost dobândite: castitatea, lep\darea

de toate bunurile, sila de bog\]ii, truda posturilor [i a veghilor115,

sunt risipite [i pierdute.

Ca o form\ [i mai înalt\ de lupt\ împotriva mâniei [i pentru

dobândirea iert\rii, Sfântul Ioan Casian ne recomand\ nu numai

s\ îi iert\m pe cei care ne-au jignit, umilit, nedrept\]it, bârfit [i

clevetit, pe cei ce ne-au f\cut r\u, ci, în cazul c\ ne rug\m, s\

întrerupem rug\ciunea noastr\, indiferent de treapta sau darurile

ei, s\-i iert\m pe cei ce ne-au gre[it, ba chiar s\ c\ut\m mai întâi

a-i împ\ca116 pe ace[tia, [i doar apoi, cu sufletul binevoitor fa]\ de

to]i, s\ în\l]\m rug\ciunile noastre, iar Dumnezeu, „Doctorul su-

fletelor [i cunosc\torul celor ascunse dinl\untrul nostru”117, va primi

[i împlini bunele noastre cereri. Iertarea trebuie s\ fie sincer\, în

sensul c\ suntem datori s\ ne împ\c\m [i s\ cerem iertare nu

110 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 147. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Idem, A[ez\minte mîn\stire[ti. Cartea a opta..., p. 221.
115 Ibidem. 
116 Ibidem, p. 218.
117 Ibidem. 
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doar celor fa]\ de care noi am gre[it [i pe care i-am sup\rat, ci s\

c\ut\m cu orice pre] s\-i „t\m\duim”118 [i pe cei care s-au mâhnit

asupra noastr\ pe nedrept, din a lor vin\, dezvinov\]indu-ne cu

în]elepciune [i blânde]e, cerându-le iertare sincer [i iertându-i, la

rândul nostru, deplin, [i doar apoi s\-I oferim lui Dumnezeu darul

sau ofranda rug\ciunii noastre. 

Mai mult chiar, biruin]a deplin\ asupra acestei patimi presu-

pune nu doar iertarea [i împ\carea cu to]i oamenii, ci a nu ne mânia,

nici asupra „dobitoacelor” [i nici asupra „lucrurilor neînsufle]ite”119,

ci a le privi pe toate cu bun\tate [i blânde]e, virtu]i care fac din su-

fletul cre[tinului „tron al dumnezeirii”. 

118 Idem, Despre cele opt gânduri ale r\ut\]ii..., p. 148.
119 Ibidem, p. 150.
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Ascetical-mystics christian contributions:
Saint John Cassian (II)

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 to 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 theologian and a perfect

teacher of the Christian ascetic life, combines the positive wisdom

of Rome with Greek intellectualism, focused on practical life, giving

to us words „filled with 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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