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Abstract 

The teachings of the Saints Varsanufie and John, comprise the entire spectrum of the spiritual 

life. They inspired other ecclesiastic writers who later appeared and at their turn, got inspired 

from the writings and teachings of the great parents and Christian believers. The let ters of 

Varsanufie and John describe man’s possibility of cleaning himself from the tar of the sins, of 

becoming nobler and wiser, through the communion with God. 

 

Rezumat 

Învăţăturile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan, cuprind întreg spectrul vieţii spirituale. Ele au inspirat şi 

pe alţi scriitori bisericeşti de mai târziu şi la rândul lor, au fost inspirate din scrierile şi 

învăţăturilor marilor părinţi şi trăitori  creştini. Scrisorile lui Varsanufie şi Ioan descriu 

posibilitatea omului de a se curaţi de zgura păcatelor, de a se înnobila si înțelepți, prin 

comuniunea cu Dumnezeu. 
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Introducere 

Viaţa şi opera Sfinţilor Varsanufie şi Ioan este prezentată şi în Dicţionarul de 

spiritualitate ascetică şi mistică, editat la Paris, în 1937
1
. În limba română primele informaţii 

despre sfinţii Varsanufie şi Ioan le găsim în manuscrisele din Biblioteca Academiei Române, 

cele mai multe din timpul stareţului Paisie de la Neamţ, manuscrise care cuprind parţial sau 

integral “Scrisorile”Sfinţilor menţionaţi
2
. 

Referindu-se la părinţii deşertului, teologul apusean Lucien Regnault, care s-a ocupat şi 

cu traducerea operei Sfinţilor Cuvioşi Varsanufie şi Ioan spune :“ Avva apare mai cu seamă drept 

bărbatul cuvântului, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Primii anahoreţi ai deşertului au 

devenit părinţi, meritându-şi şi justificându-şi titlul de 'avva' tocmai prin aceea că au dat 

acest cuvânt, un cuvânt de viaţă"
3
. 

 

1. Rugăciune şi tăcere 

Rugăciunea este respiraţia sufletului. De aici marea importanţă ce i se acordă în aceste "scrisori 

" rugăciunii, în special a unora pentru alţii. 

                                                        
1
 Dictionnaire de spiritualite ascetique et mistique, Paris 1937 vol.I col.1255-1262 (Varsanufie) şi vol.VIII col.536-

538 
2
 Filocalia vol. XI p.22 

3
 Lucien Regnault "Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului   în Egiptul secolului IV" .în româneşte de diac. I.Ică Jr. 

Editura Deisis Sibiu 1997 p.31 
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Tăcerea este, de asemenea, recomandată ca virtute ce contribuie la înaintarea în 

smerenie şi la eliberarea de slava deşartă. 

Rugăciunea în tăcere e o practică ce se va dezvolta în rugăciunea făcută în inimă de 

isihaştii veacului al XIV. „Te linişteşti în inimă, căci în ea întâlneşti pe Dumnezeu, retrăgându-te 

din toate grijile legate de lume. Inima noastră e micul templu în care locuieşte Dumnezeu, care 

noi îl întâlnim liniştindu-ne. Dar a fost făcut destul de mare ca să încapă pe Dumnezeu . E mic 

dar se deschide spre infinită
4
” 

Întreaga zi şi noapte a anahoretului se petrece în muncă şi rugăciune, exceptând minimul 

strict de timp consacrat refacerii trupului şi somnului. 

Rugăciunea vocală făcea parte din practicile corporale, fiindcă ea constă din a repeta cu 

buzele, cu voce mai mult sau mai puţin înaltă, cuvintele Sfintei scripturi. 

Esenţialul lucrării monahului în deşert, era însă nevăzut şi neauzit, împrinindu-se în 

intimitatea fiinţei lui;'era ceea ce Părinţii numeau „lucrarea tainică" îmbrăţişând ansamblul 

gândurilor, dorinţelor, voinţelor, sentimentelor sau tot ceea ce putem astăzi înţelege prin 

expresia „viaţă interioară". 

În referirile lor la rugăciune şi tăcere, Sfinţii Varsanufie şi Ioan confirmă conceptul unanim 

al Sfinţilor Părinţi că într-o mănăstire rugăciunile vieţuitorilor urcă împletite, în mod 

continuu spre Dumnezeu. Anahoretul nu este un înstrăinat. Rugăciunea îl uneşte cu ceilalţi monahi 

şi cu Dumnezeu. De asemenea, cu toţi Sfinţii şi cu toţi cei vii din lume, pomeniţi în rugăciune. Nu 

trebuie să ne mirăm în acest context că majoritatea scrierilor aparţinând acestei literaturi 

duhovniceşti, numită şi filocalică, sunt adevărate despre rugăciune. 

Uneori ni se lasă impresia că rugăciunea este tema lor aproape unică, toate celelalte 

subiecte fiind tratate doar tangenţial şi în măsura în care intră în legătură cu rugăciunea. 

Trebuie să ne rugăm în zi de bucurie, pentru că adevărata  

cauză a bucuriei spirituale este Dumnezeu şi pentru că Acesta pe cel ce-şi aduce aminte de El în 

zi de bucurie, nu-l lasă la vreme de necaz.. 

Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu în vreme de necaz, când suntem în suferinţă şi în 

boală. Există în „Scrisorile duhovniceşti” o adevărată „teologie a bolii” din care descoperim că 

rugăciunea este asemenea unui medicament, care aduce vindecare şi mângâiere. Sunt expuse 

anumite forme de rugăciune, de la cele mai simple, până la treptele supreme ale contemplaţiei 

(„rugăciunea de foc”). 

Trebuie să ne rugăm „neîncetat si cu trezvie” ne învaţă Sfinţii Cuvioşi Varsanufie şi Ioan. 

în lumea asceţilor vedeniile, extazele, minunile sunt lucruri obişnuite, dar sursa lor nu este 

întotdeauna Dumnezeu. Călugărul o ştie şi, pentru edificare se adresează "avvei" care îl sfătuieşte la 

rugăciune. 

Rugăciunea stabileşte, pe de o parte, o unire intimă între locuitorii cerului, îngerii, 

sfinţii şi cei ce se roagă iar pe de altă parte, tot rugăciunea alungă demonii şi face să dispară falsele 

iluminări. 

Cel deprins cu rugăciunea este transformat de ea treptat, devenind „duhovnicesc” ca 

urmare a unirii sale cu Duhul Sfânt.   

progresul în această creştere se manifestă ca o dobîndire a înțelepciunii, dar nu ca o 

cunoaştere stearpă, ci'sesizarea conştientă a cuvântului creator şi mântuitor al lui Dumnezeu şi 

acest cuvânt cere un răspuns din partea omului. 

Convorbire cu Dumnezeu, rugăciunea este aşadar înţelepciune tipic creştină, adevărată 

filozofie. 

Prin sfaturile pe care le dau, asemeni altor părinţi sfinţi ai Răsăritului creştin (Evagrie 

Ponticul, Ioan Scărarul, Teofan Zăvorâtul) şi Sfinţii Cuvioşi Varsanufie şi Ioan înscriu rugăciunea 

în cele patru forme fundamentale : 

- rugăciunea corporală sau vocală; 

                                                        
4
 Filocalia vol.XI, p.107 nota 122 b 
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- rugăciunea mentală; 

- rugăciunea minţii şi a inimii sau numai a inimii, a simţirii; 

- rugăciunea spirituală sau contemplaţia; 

În singurătatea lor, anahoreţii creştini nu se simţeau singuri şi nu voiau să trăiască 

separaţi de comunitatea Bisericii. în virtutea vocaţiei lor speciale, care nu e deloc destinată tuturor, 

ei recomandă pentru realizarea legăturii cu Dumnezeu, la un nivel mai profund rugăciunea în 

tăcere. 

Ca singurătate materială tăcerea e deopotrivă în sine negaţie a prerogativei naturale a 

fiinţelor raţionale, întrucât graiul este mod de exprimare a gândirii. 

A reduce pe cineva la tăcere înseamnă a-l priva de demnitatea sa umană. Pe de altă parte, după 

cum arată în „scrisorile” lor Sfinţii Varsanufie şi  Ioan,  unele forme de singurătate se  impun  

drept condiţie a unei comunicări liniştite (Dacă vorbeşte cineva şi suntem atenţi la el, le vom cere 

şi celorlalţi să tacă). 

"Omul care se roagă e atent la Cineva unic ale cărui cuvinte sunt mai preţioase decât 

toate celelalte glasuri ce pot fi auzite. Nimic nu este aşadar, mai natural ... Dar formele 

eroice de tăcere, eliminarea aproape totală a cuvintelor omeneşti, despre care Vieţile atâtor 

sfinţi 'tăcuţi' oferă numeroase exemple... nu sunt pentru toţi. pentru a le aprecia valoarea trebuie 

mai întâi să ştim că între toate cuvintele inspirate cel mai preţios e glasul lui Dumnezeu ascultat 

din tăcerea inimii"
5
. 

Deşi "Rugăciunea lui Iisus" şi isihasmul în înţelesul pe care teologii îl dau termenului 

astăzi apare mult mai târziu, originile acestei rugăciuni trebuie căutate la monahismul din "veacul 

de aur " şi perioadele imediat următoare, în cuvântul care practica paza inimii, rugăciunea 

neîncetată şi darul lacrimilor. Or, despre acestea fac referire în scrierile lor şi Sfinţii Varsanufie 

şi Ioan. 

De aceea îndrăznim să îi considerăm între alţii, drept precursori ai "rugăciunii lui Iisus". 

întrebările şi răspunsurile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan asupra rugăciunii vizează diferite 

aspecte: 

- De câte ori trebuie să ne rugăm, ca gândul să ne fie înştiinţat de  primirea rugăciunii? 

(întrebarea 365) 

- Cum trebuie să ne rugăm? în diferite timpuri sau în acelaşi ceas?  (întrebarea 336). Răspunsul 

este concis :"Dacă timpul îţi îngăduie roagă-te de trei ori în trei zile. Iar de te zoreşte, ca în 

ceasul prinderii Mântuitorului şi nreu de îndurat ia-L pe El ca pildă. Căci despărţindu-se de 

trei ori a spus, rugându-se, acelaşi cuvânt (Mt.26,44).' Şi deşi El la vedere nu a fost 

ascultat, fiindcă trebuia să se împlinească iconomia mântuirii, totuşi ne învaţă prin 

aceasta să nu ne întristăm când ne rugăm şi când nu suntem în momentul de faţă ascultaţi. 

Căci El ştie mai bine decât noi, ce ne este de folos. Iar mulţumirea să nu o părăsim"
6
. 

Rugăciunea întreită arată stăruinţă. De aceea zicem la Liturghie, în ectenie stăruitoare 

de trei ori "Doamne miluieşte". Dar ea ne face totodată să ne dăm seama că Dumnezeu este 

întreit înPersoane, deci desăvârşit iubitor. 

- Cum agoniseşte cineva pocăinţa prin rugăciune şi psalmodiere...? (întrebarea 428) 

Răspuns : Pocăinţa îi vine omului de la neîncetata amintire a păcatelor . Când se roagă 

cineva, rugându-se trebuie să-şi aducă faptele lui trecute în amintire şi să se gândească cum vor 

fi judecaţi cei ce au săvârşit astfel de fapte, să se gândească la cuvântul înfricoşător: "Duceţi-vă 

de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic' etc.(Mt.25,4)
7
. Să nu ne rugă din frică. Dar nici să nu 

te oprească frica de a te ruga. 

- "Câte o dată sunt cuprins de o teamă care îmi cere să întru să mă 

rog . (întrebarea 434): Nu intra pentru că ţi—e teamă, ci intră la vremea cuvenită mânat de 

                                                        
5
 Tomas Spidlik  Spiritualitatea Răsăritului creştin. II Rugăciunea, trad. Ioan Ică jr. p. 53 

6
 Filocalia vol.XI,p.372 

7
 Ibidem    p.424 
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voinţa de a te ruga lui Dumnezeu şi Sfinţilor pentru mântuirea ta. Să nu te oprească frica. 

Ci intră şi te roagă. Nu da nici o însemnătate fricii.  Ea să nu te mişte la rugăciune nici 

să te nrească de la ea. Şi fă -le toate la vremea lor şi cu frica lui pumnezeu.
5
 "Când 

mă rog pentru multele lucruri oare trebuie să amintesc de  fiecare în rugăciune ?"
8
 

-  (Întrebarea 438) gogpuns : Dacă vrei să te rogi pentru multe lucruri, odată ce Dumnezeu 

ştie de care lucruri avem trebuinţă, roagă-te zicând: "Stăpâne, Doamne lisuse Hristoase, 

călăuzeşte-mă după voia Ta " . Iar de vrei să te rogi împotriva patimilor, zi :" Tămăduieşte-mă 

după voia Ta ". Iar dacă te rogi împotriva ispitelor zi: "Tu ştii ce-mi este de folos, ajută slăbiciunii 

mele. Şi fă sfârşit ispitelor după voia Ta"
9
. 

Despre    rugăciunea în tăcere şi despre semnificaţia tăcerii avem, de asemenea, referiri 

deosebit de edificatoare. - "Când şed sau citesc sau fac vre-un lucru de mână şi voiesc să mă 

rog, gândul îmi cere să caut spre răsărit. Ce trebuie să fac,  Părinte?'  

 

2. Virtute şi păcat 

O mare parte a "Scrisorilor Duhovniceşti" urmăresc îndrumarea cititorului în cultivarea virtuţilor şi 

ferirea de păcat. De asemenea, sunt evidenţiate normele de care trebuie să ţină seama şi la care 

să recurgă păstorul de suflete spre a întări virtuţile fiecăruia în parte, iar viciile să nu sporească. 

Se arată multă grijă în a lumina şi îndrepta pe cei chinuiţi de patimi. Se propovăduieşte 

smerenia pentru cei trufaşi, fără ca cei temători să se sperie; se oferă curaj celor sfioşi "fără să 

crească neruşinarea la cei trufaşi" f celor leneşi şi trândavi li se vorbeşte despre râvna spre 

fapte bune, fără ca celor neliniştiţi să le întărească dorinţa spre o activitate nesocotită; se urmăreşte 

stingerea mâniei celor nerăbdători, învăţarea celor zgârciţi să fie darnici, sunt propovăduite 

faptele cele bune şi se înfierează cele rele. 

Exerciţiul virtuţilor este aspectul pozitiv al făptuirii. De aceea Sf. Cuv. Varsanufie şi 

Ioan insistă asupra anumitor virtuţi şi a importanţei virtuţilor în cunoaşterea lui Dumnezeu.  

Ei consideră primejdios să ne aventurăm spre cunoaşterea contemplativă, dacă acesteia 

nu-i premerg virtuţile. Pentru a combate în chip eficient o patimă- spun ei- sau un viciu, 

trebuie să avem exerciţiul virtuţii care se opune viciului respectiv : îndelunga-răbdare - 

mâniei, blândeţea - răutăţii, iubirea - urii, milostenia-lăcomiei, etc. 

Sufletul curăţit prin deplinătatea virtuţilor face rânduială minţii neclintită şi destoinică să 

primească stabilitatea în rugăciune. 

Şi alţi sfinţi părinţi învaţă despre virtute ca fiind " o deprindere foarte bună a sufletului 

raţional, prin care acesta se face cu anevoie de clintit spre rău" după cum scrie Awa Evagrie 

Ponticul
10

;"Nimeni să nu practice virtutea ca fiind plătit pentru aceasta... căci dacă n-ar fi plata, 

n-ar trebui să fim mai buni? "
11

 spune Sfântul Ioan Gură de Aur. 

Lecturând "Scrisorile duhovniceşti " constatăm că Sfinţii Varsanufie şi Ioan nu sunt 

sistematici în sensul de a trata în mod expres vreuna dintre virtuţi; e vorba mai degrabă de scurte 

observaţii inserate în diferite răspunsuri. 

Astfel, despre frica de Dumnezeu se arată că deschide urechile celor surzi pentru a auzi 

glasul lui Dumnezeu; ea predispune sufletul la convorbirea în rugăciune: câtă vreme nu avem în 

noi "frica de Dumnezeu" suntem departe de milostivirea Sa. 

Despre virtutea ascultării, de teamă ca rugăciunea  să nu fie doar un simplu monolog, 

autorii duhovniceşti ne îndeamnă adeseori-să plecăm cu atenţie urechea la acele glasuri lăuntrice, 

să nu ne învârtoşăm inimile. 

                                                        
8
 Ibidem    p.428 

9
 Ibidem    p.430 

10
Ierom. Gabriel Bunge "Mânia şi terapia ei după Avva Evagrie Ponticul", trad. diac. loan I. Ică jr., Sibiu 1998, p.10 

11
 Sf  Ioan Gură de Aur, Evrei Omil XII, în "Dicţionar de înţelepciune Patristică" de Nicolae Moldoveanu, Bucureşti 

1997,p.630 
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Dacă smerenia, potrivit învăţăturii comune, este condiţia oricărei virtuţi, Sfinţii 

Varsanufie şi Ioan ne arată că în rugăciune, smerenia se manifestă ca o cerere a milostivirii şi ca 

mulţumire. Adeseori este invocat textul din Iacob 4,6: " Dumnezeu celor mândri le stă 

împotrivă, dar celor smeriţi le dă har ". Astfel se converge spre ideea că adevărata rugăciune 

şi adevărata smerenie sunt unul şi acelaşi lucru. 

Este pomenită în scrierea menţionată şi virtutea evlaviei , chiar dacă nu întotdeauna virtutea 

este întâlnită sub acest termen, ci sunt alţii ca : pietate, cucernicie. 

Se vorbeşte în "Scrisori " despre sentimente de smerenie, despre pietate, sensul 

principal rămânând însă, întotdeauna cel de adorare a lui Dumnezeu. 

Blândeţea, răbdarea sunt considerate o expresie concretă a iubirii în contact cu semenii. 

Raportate la îndeletnicirea de temelie a creştinului, rugăciunea, blândeţea şi răbdarea sunt 

recomandate "ca nu cumva să întristăm vreun suflet, căci atunci în deşert alergăm". 

Orice act de răbdare faţă de slăbiciunea altora va avea o repercusiune fericită asupra stării 

noastre sufleteşti. 

Tot în mod tangenţial sunt scoase în evidenţă şi alte virtuţi care se doresc a împodobi omul 

duhovnicesc: recunoştinţa, sărăcia, milostenia, castitatea, iubirea. 

Iată câteva răspunsuri la întrebări asupra cultivării diferitelor virtuţi : 

2.1. Rugăciunea desăvârşită "Rugăciunea desăvârşită se aprinde murind oamenilor, 

lumii şi plăcerilor trupeşti". Ce să fac ca să ajung acolo, odată ce trăiesc printre oameni? Căci 

trebuie să dau porunci fratelui care mă slujeşte. Răspunsul lui Ioan : " O, tu care eşti printre 

oameni şi voieşti să le mori lor, nu judeca şi nu dispreţui pe nimeni şi nu rămânea lipit voii 

tale^Aceasta este a muri oamenilor aflându-te printre ei "
12

. 

2.2. Liniştea şi virtutea ei :  
"Ce este liniştea ? Ea constă în a-şi aduna cineva inima în ea însăşi, oprind-o de la a da şi 

a lua şi de la dorinţa de a plăcea oamenilor şi de la celelalte lucruri. Când Domnul a ruşinat pe 

cărturar cu pilda celui căzut între tâlhari şi l-a întrebat: "Cine a fost aproapele ?", acela a 

răspuns:" Cel ce a făcut milă cu el " (Le. 10,37). Dar şi Domnul însuşi a zis : "Milă voiesc şi 

nu jertfă" (Mt. 9,13). Dacă, deci ştii că mila este mai mare decât jertfa , apleacă-ţi inima ta 

spre milă. Căci sub masca liniştii se poate ajunge la mândrie până ce omul nu s-a câştigat pe sine 

însuşi, adică până ce n-a ajuns fără prihană. Căci abia atunci se naşte în om liniştea : când a 

purtat crucea
13

. 

2.3 Necesitatea practicării  iubirii de oaspeţi: 

"Practicaţi iubirea de oaspeţi şi de săraci, pe măsura puterii voastre de răbdare. Chiar 

dacă aveţi mai multe în urma voastră faceţi-o cu măsură ca să nu vă ia în stăpânire 

obişnuinţa, nici să nu vă ceară la fel când nu mai aveţi ce da. Cercetaţi de ce vine 

vizitatorul ? De va fi un fur, daţi-i un mic ajutor şi-l sloboziţi. Şi întrucât sunt unii care vin 

aici ca să îngreuneze, nu-i încurajaţi. Căci vin din zgârcenie, neavând trebuinţă. Iar haina nu daţi 

nimănui la întâmplare, numai celui tare temător de Dumnezeu şi se ruşinează să ceară. Căutaţi de 

aflaţi adevărul şi dacă e cineva cu totul sărac şi lipsit din voia lui Dumnezeu şi nu din 

pricina risipei , arătaţi-i compătimire"
14.  

2.4. Despre ascultarea de Părinţi: 

"Fraţilor zis-a Domnul: Vile Mele ascultă glasul Meu şi-Mi urmează ' (Le. 10,27). De 

e cineva ucenic adevărat, ascultă în toate de Ava al său până la moarte. Şi prin toate câte face 

Ava se zideşte şi nu îndrăzneşte să facă deosebiri în cele spuse de el , nici să întrebe :'Pentru 

ce aceasta? Cu ce scop aceasta? ' Căci de face aşa nu mai e ucenic al Avei, ci judecător. Toate 

acestea nu vin decât din cea mai rea voie a omului".
615 

 

                                                        
12

 Filocalia vol. XI p.192-193  
13

 Ibidem p.  332 
14

 Ibidem p. 333 
15

 Ibidem p. 548 
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2.5. Despre smerenie: 

"Smerenia este a te socoti pe tine' pământ şi cenuşă' (Iov 42,6) în fapte şi cuvinte; nu 

numai în cuvinte. Adică să zic'r.'Cine sunt eu?' (2 Regi 7,18). Cine mă preţuieşte? Nu însemnez 

pentru nimeni, nimic"
16

. 

2.6. Păcatul, foc arzător: 

Opus virtuţii, păcatul în diferitele lui manifestări, este călcarea voii lui Dumnezeu, este 

răul săvârşit prin libera voinţă a omului, un demon al voinţei noastre, este boala sufletului şi 

lipsa sănătăţii gândirii şi judecăţii. 

În consens cu toţi Sfinţii Părinţi ai Bisericii, Sfinţii Cuvioşi Varsanufie şi Ioan înfierează 

păcatul şi atenţionează asupra uşurinţei cu care omul cade în păcat. 

Înainte de a spicui din reflexiile lor despre păcat, considerăm interesante şi edificatoare 

cuvintele altor Sfinţi Părinţi, reflecţii asupra păcatului şi urmărilor lui: 

"Păcatul este un foc arzător, pe măsură ce se micşorează materia,  el  se st inge şi  

pe măsură ce se adaugă, el  se înflăcărează."'(Marcu Ascetul, Filocalia I) " Vai de acea cale 

pe care nu umblă nimeni şi pe care nu se aude glasul nici unui om ! Ea este locul unde petrec 

fiarele sălbatice; Vai de sufletul în care nu umblă Domnul! Vai de casa în care nu  

locuieşte stăpânul! Vai de corabia care nu-şi are cârmaciul ei, căci e purtată încoace şi încolo 

de valurile mării înfuriate ! Vai de sufletul care nu are în sine pe Cârmaciul cel adevărat, pe 

Hristos !" (Sfântul Macarie cel Mare cfonf. Dicţionar de înţelepciune patristică, citat, p. 

400). 

" Viciul, chiar de ar avea de partea sa tot universul, el este mai slab ca toţi, iar virtutea, 

chiar de ar rămâne singură, este mai tare decât toţi, pentru că are de partea sa pe Dumnezeu. 

într-adevăr, cine poate mântui pe acela împotriva căruia lucrează Dumnezeu. Cine-I poate 

pierde pe acela pe care-l ajută Dumnezeu? " (Sfîntul Ioan Gură de Aur). 

Sfinţii Varsanufie şi Ioan consideră , în "Scrisorile duhovniceşti", că păcatul s-a îmbrăcat 

în diverse patimi. Ei numesc aceste patimi "boli ale sufletului " opuse virtuţilor. Asupra 

patimilor domnesc demonii. Legătura între patimi şi păcate e intimă. După exemplul lui 

Hristos, omul nu se poate înălţa spre Dumnezeu decât prin patimile sale transformate în virtuţi. 

Vom exemplifica în continuare cu câteva spicuiri din "Scrisorile duhovniceşti". 

Sunt înfierate păcatele cele mai frecvente :  

Viclenia : „Viclenia diavolului aduce în om toate gândurile lui cele rele. Şi dacă 

rămâne omul în ele , întinde împotriva lui Dumnezeu viclenia lui. Şi toate cele ce ţin de 

viclenie sunt sprepierderea sufletului. 'Căci tot pomul rău aduce roade rele' 

(Matei,17;12,33). Iar înţelepciunea duce pe om la dreapta socoteală
17

.”  

 Trufia : "Fereste-te de ate bucurapentru cinstea ce ţi se dă,  arată ascultarea care 

alungă împotrivirea urâtă de Dumnezeu şi  cei ce-L iubesc pe El. Ţine ascultarea care înalţă la 

cer şi face pe cei ce o au asemenea Fiului lui Dumnezeu. Lui se cuvine slava în veci Amin"? 

" Frate, dacă voieşti cu adevărat să te mântuieşti şi să scapi de duhul mândriei, rabdă 

puţină smerenie, căci aceasta este pentru el o palmă. Şi nu căuta să te slujească cineva, ci 

slujeşte-te singur. Căci Iisus care a zis despre Sine că e 'blând şi smerit cu inima' (Matei. 

11,29), a spus: ' Fiul Omului n-a venit să I se slujească ci să slujească' (Mt.20,28). Nu 

închide, deci, o uşă de lemn , ci pe cea a limbii (Pateric, Pimen 58). Şi nu de la vin trebuie să te 

opreşti cu desăvârşire, ci de la mândrie care îmbată pe omul fără minte"
18

. 

 Privirea pătimaşă: "Aceasta vine în chip recunoscut de războaiele diavolului. Dar tot de la 

el este şi a gândi la aceasta cu mintea. Trebuie să-ţi aduci aminte de stricăciunea şi de 

împuţiciunea firii noastre, cum suntem pe cale de a intra înmorminte. Nu este mai bine să-ţi pui 

                                                        
16

 Ibidem p. 513 
17

 Ibidem p. 359 
18

 Ibidem p. 287 
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înaintea ochilor înfricoşătoarea judecată a lui Dumnezeu care are să vină? Şi care va fi 

moştenirea celor ce fac acestea? Şi cum vei putea să suporţi ruşinea aceea mare a vădirii 

faptelor nostre în faţa îngerilor şi arhanghelilor şi a tuturor oamenilor, înaintea Dreptului 

Judecător ? Şi cum se închide gura lucrătorilor acestor fapte? (Ps.62,12). Să ne temem deci de 

cel ce zice:' Nu vă înşelaţi, nici curvarii, nici preacurvarii, nici malachiţii, nici sodomiţii nu yor 

moşteni împărăţia lui Dumnezeu' (I. Cor. 6,9-10)" .
11

 

 Descântece : " Descântecul e oprit de Dumnezeu şi nu trebuie folosit cu nici un preţ. Căci 

călcarea poruncii lui Dumnezeu este spre pierirea sufletului "
11

. 

între virtute şi păcat se desfăşoară viaţa omului. Zidit după 
n
chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu " (Fac. 1,26) dar pervertit prin păcatul neascultării, omul este tentat să săvârşească 

răul, deşi conştiinţa îi spune să săvârşească binele. 

Sfinţii Părinţi Varsanufie şi Ioan, în scrierea lor oferă îndrumare duhovnicească celor ce 

nevoiesc în lupta cu păcatul. Sunt evidenţiate virtuţile şi valoarea lor, încurajând pe cei ce voiesc să 

le practice şi asigurându-i de conlucrarea harului. 

Păcatele distrug strădania spre desăvârşire. Ele se interpun virtuţilor şi le anulează. De 

aceea, lupta permanentă a creştinului trebuie purtată cu păcatul, care îl îndepărtează de Dumnezeu 

şi îi stăvileşte accesul spre mântuire.  

 

CONCLUZII 

Sfinții Varsanufie și Ioan, au oferit credincioşilor învăţături folositoare, încurajându-i când 

aveau de înfruntat necazuri si îndemnându-i să nu-şi piardă nădejdea atunci când erau încercaţi de 

diverse amărăciuni. 
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