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Introducere 

 

 

Faptul că într-o situaţie obiectivă gândurile noastre au un anumit tipar care ne orientează 

spre o paletă largă de emoţii iar acestea ne impulsionează spre un anumit tip de comportament, 

mi-a captat atenţia încă din perioada când lucram în domeniul medical iar apoi această schemă s-

a confirmat în domeniul activităţii de psiholog în care lucrez în acest moment. Această schemă 

care stă la baza psihoterapiei cognitiv-comportamentală este universală şi este prezentă în toate 

situaţiile de viaţă şi domenii de activitate. De asemenea, ea este amintită în diferite moduri în 

Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, de către Sfinţii Părinţi şi de alţi sfinţi. Pentru a 

vorbi despre o terapie trebuie să înţelegem cauza pentru care avem nevoie de ea, şi atunci m-am 

gândit să vorbesc despre cum sunt percepute cele două terminologii (sănătate şi boală) în Biblie, 

de Sfinţii Părinţi şi în domeniul psiho-medical actual şi influenţa şi rolul gândului şi al 

cuvântului în aceste domenii. Un alt aspect la care doresc să mă opresc ar fi notele comune ale  

terapiei din aceste diverse domenii. 

În Vechiul Testament se afirmă că înțelepciunea și sănătatea merg împreună iar sănătatea 

era considerată  o binefacere a lui Dumnezeu. Pentru Isus, viaţa este un lucru preţios, mai mult 

decât hrana iar a salva o viaţă este mai important decât sabatul. El însuşi vindecă şi redă viaţa iar 

această putere este semnul că El are putere asupra păcatului şi că aduce viaţa veşnică care este 

viaţa adevărată. Boala este unul din principalele blesteme care va  lovi poporul lui Dumnezeu 

atunci când se va dovedi  infidel faţă de El. Experiența bolii trebuie să aibă ca rezultat trezirea 

conștiinței păcatului. În Vechiul Testament suferința este blestem dar, în Noul Testament, 

aceasta se transformă în fericire. Despre consecințele folosirii negative a cuvântului, care la 

rândul lui este o consecință a gândului negativ, găsim multe referințe în Vechiul Testament: 

guralivul care ajunge până la prostie și indiscreție făcându-se urât de ceilalți; prostul care se 

recunoaște după faptul că-l ia gura pe dinainte; prietenul prefăcut, care nu oferă spre mângâiere 

decât „vorbe în vânt”; blasfemie, cuvinte necurate, jurăminte strâmbe, clevetire, calomnie etc. 

Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament revelează și acționează. De asemenea, și Cuvântul 

lui Isus în Noul Testament se prezintă ca și Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin 
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puterea care înfăptuiește și lumina care revelează. Cuvântul vorbește fiecărui om şi așteaptă un 

răspuns de la fiecare  iar destinul veșnic al acestuia depinde de răspunsul pe care îl va da. 

Pentru sfinţii Părinţi adevărata sănătate a omului este starea de virtute, adică, starea totală de  

adecvare cu adevărata sa natură. Aceştia definesc răul şi păcatul prin orice îl îndepartează pe om 

de Dumnezeu şi de devenirea sa dumnezeiască, adică orice abatere a facultăţilor sale de la scopul 

lor firesc. Prin păcat, omul a căzut în toate relele, străine de natura sa şi care, atâta vreme cât 

vieţuia în conformitate cu acestă natură, nu-l puteau atinge; ele au apărut ca urmare a păcatului şi 

sunt pedepse ale lui. Această pedeapsă constă în pierderea centrului spiritual al fiinţei sale, în 

starea de boală şi de suferinţă pe care au creat-o toate acestea. Pedeapsa n-a fost dată de 

Dumnezeu, ea decurge în mod firesc şi necesar din cădere. La omul căzut, cunoaşterea şi 

organele ei sunt bolnave. Păcatul strămoşesc a produs schimbări şi abateri şi a adus boală nu 

numai la nivelul puterilor sufletului; funcţiile trupeşti şi simţurile, modul în care omul se 

foloseşte de diferitele organe ale corpului şi modalităţile de percepţie senzorială au fost şi ele 

pervertite, iar prin aceasta, îmbolnăvite. În starea cea dintâi, omul nu cunoştea durerea; bucuria 

duhovnicească pe care i-o dădea comuniunea cu Sfânta Treime era cu totul ferită de ea. Dar din 

clipa în care, prin păcat, a încetat să mai fie duhovnicesc şi a devenit trupesc, plăcerea s-a înjugat 

cu durerea, atât fizică cât şi psihică şi morală, care capătă forma tristeţii. Iar această tristeţe vine 

şi din faptul că obiectul dorinţei şi plăcerea care vine de la el nu sunt nici ele pe măsura puterii de 

a dori a omului şi a bucuriei care îi era menită.  Abătându-se sufletul de la virtuţi din iubirea de 

plăcere, a dat naştere patimilor (bolilor) şi le-a întărit pe acestea împotriva sa. Ca rezultat al 

păcatului, are loc separarea minţii de inimă, care înseamnă o adevărată schizofrenie spirituală, 

căci ea divide mintea omului, ducând  la divizarea întregului suflet. Urmând minţii, răspândită şi 

împărţită de mulţimea gândurilor pe care ea însăşi le naşte şi de senzaţiile pe care le primeşte, 

toate celelalte facultăţi ale omului, hărţuite şi zăpăcite pe deasupra de mulţimea patimilor, sunt 

mânate, în mod contradictoriu, în toate direcţiile, făcând din om o fiinţă divizată la toate 

nivelurile. Patimile sunt numite de Sfinţii Părinţi „gânduri trupeşti” pentru că ele se manifestă în 

om mai întâi ca gânduri, fie ca acestea se vor înfăptui sau nu.„De nu păcătuieşte cineva mai întâi 

cu mintea, nu va păcătui nici cu lucrul”, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, „căci păcatul este 

întrebuinţarea greşită a ideilor, căreia îi urmează reaua întrebuinţare a lucrurilor”. Sfântul Ioan 

Cassian spune, „la fel ca şi cu bolile, se întâmplă cu gândurile nesănătoase, căci bolile trupului 

nu sunt contractate chiar în momentul când se ivesc, ci mai înainte”. Aceste gânduri „sunt 
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semnul unei boli care zăcea înnăuntru, ascunsă în cele mai adânci altcătuiri ale sufletului, 

vădindu-se astfel fierbinţelile ascunse ale patimilor de care ne-am îmbolnăvit, hărţuiţi de cugetări 

nesănătoase”. Tămăduirea începe o dată cu definirea acestor patimi, ea permiţându-i omului să-şi 

cunoască şi să-şi înţeleagă mişcările sufletului, să le descopere semnificaţia profundă. Voinţa de 

vindecare trebuie să se arate nu numai în chemarea în ajutor a Doctorului-Cristos, ci şi în 

urmarea tratamentului. Alte condiţii esenţiale a tămăduirii omului căzut, fundament al întoarcerii 

sale la sănătatea deplină şi al mântuirii sale, sunt: primirea Sfintelor Taine, pocăinţa, cunoaşterea 

păcatelor, rugăciunea, credinţa, îndrumarea sub sfaturile unui părintele duhovnicesc, dezvăluirea 

gândurilor, veghea şi luarea-aminte, păzirea şi împlinirea poruncilor dumnezeieşti. Paza 

gândurilor se vădeşte a fi mijloc esenţial de tămăduire atunci când mânia a căpătat forma urii sau 

a ţinerii de minte a răului. Acest remediu trebuie însoţit de altul: împăcarea cu aproapele. Dar, ca 

în cazul oricărei patimi, nu este de ajuns să tăiem orice formă de mânie, ci trebuie să punem în 

locul acesteia virtutea care i se împotriveşte iar aceasta, în primul rând este blândeţea. 

Întoarcerea la sănătate, pentru om înseamnă recâştigarea firii sale originare printr-o mişcare 

inversă, adică prin îndepărtarea de realităţile trupeşti şi re-întoarcerea la Dumnezeu şi îndreptarea 

tuturor puterilor sufleteşti spre împlinirea voii Lui. Şi virtuţile şi patimile se împlinesc prin 

lucrarea aceloraşi mădulare, aceloraşi puteri, aceloraşi facultăţi; doar că la virtute se ajunge prin 

folosirea lor sănătoasă, potrivit menirii lor fireşti şi normale, iar la patimă, prin folosirea lor rea, 

păcătoasă. De aceea, trecerea de la păcat la virtute nu înseamnă nefolosirea, mortificarea sau 

chiar nimicirea acestor mădulare şi puteri; ci se face prin reorientarea lor, prin întoarcerea lor la 

ţelul lor firesc dintâi. Soarta sufletului atârnă de cum va primi omul gândurile ce-i vin în minte.   

În înțelegerea lui Evagrie Ponticul, sănătatea naturală a sufletului constă în nepătimire, în 

revenirea celor trei puteri ale sufletului la lucrarea lor naturală şi recuperarea integrității chipului 

care, ca o consecință a deturnării de la Dumnezeu, s-a dezintegrat în intelect, suflet și trup.  Ca 

boală a sufletului, Evagrie consideră că ar consta dintr-o  necunoaştere a  lui Dumnezeu iar toate 

patimile sau viciile se ivesc dintr-o pervertire a funcționării bune în sine ale celor trei puteri sau 

facultăți ale sufletului. Evagrie spune: „Nici lucrurile (în sine), nici gândurile lor nu înrobesc 

mintea, ci gândurile pătimașe ale lucrurilor iar acestea vatămă  mintea”. Aceste „gânduri” apar 

prin aceea că puterile sufletului nu lucrează în mod natural, nu sunt activate potrivit menirii lor 

naturale. Stă în puterea noastră de a consimți fie gândurile demonice ale potrivnicilor noștri, fie 

gândurile îngerești ale aliaților noştrii. Aceste „gânduri” întipărite în chip pătimaș Evagrie le-a 
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studiat, analizat și a încercat să le ordoneze întreaga sa viață, pentru a-și ușura lui însuși și 

cititorilor săi importantul discernământ sau „deosebire a duhurilor”. În cele din urmă, el ne 

înfățișează o listă de  opt  gânduri „generice”, care, la rândul lor, își au rădăcina ultimă în 

„iubirea de sine”: „Primul este gândul lăcomiei, după el vine cel al curviei, al treilea este cel al 

iubirii de arginţi, al patrulea este gândul tristeţei, al cincilea este cel al mâniei, al şaselea este al 

akediei, al şaptelea este cel al slavei deşarte iar al optulea este cel al mândriei”.  În plan 

psihologic, existenţa agitației interioare conduce la probleme care se manifestă în mod fizic: 

coșmaruri cumplite. Obiect al „metodei” sau „învățăturii” duhovnicești al lui praktike, este 

sufletul și anume partea lui pătimitoare, pasională, respectiv pasivă. Scrierile lui Evagrie se 

referă la curățarea și unificarea puterilor naturale ale sufletului şi nu despre reprimarea lor. 

Praktike este un proces de tămăduire ce cuprinde, curăță și unește omul întreg, trup, suflet și 

intelect având ca scop  nepătimirea, adică sănătatea sufletului. Acest proces apare la Evagrie ca o 

adevărată artă, ca o știință pentru sine având obiectele cunoașterii ei, „rațiunile gândurilor” 

ispititoare.  

Din punct de vedere psiho-medical, sănătatea, reprezintă un concept complex cu aspecte 

ce cuprind dimensiunea emoţională, intelectuală, fizică, socială şi spirituală. Boala este devierea 

de la starea de sǎnǎtate, în cadrul cǎreia modificǎrile mediului intern sunt generate de acţiunea 

agenţilor patogeni, fiind rezultanta tulburǎrii activitǎţii normale a organismului, sub influenţa 

unor agenţi din mediul intern sau extern. Psihosomatica este o concepție medicală integratoare, 

care permite abordarea unei afecțiuni somatice induse psihic, ca reacție a unor trăiri emotiv 

tensionale, sau a unor manifestări psihice secundare unor boli organice. Potrivit premisei de bază 

a intervențiilor cognitive, stilurile disfuncționale sau distorsionate de gândire pot cauza sau 

exacerba emoțiile sau comportamentele disfuncționale. Terapia cognitivă evidențiază 

interacțiunile subtile dintre gândire, sentiment și comportament. Ideea de bază în terapia 

cognitivă este că reacţiile emoţionale şi comportamentul oamenilor sunt influenţate intens de 

cogniţii (cuvinte, gândurile, concepţiile şi interpretările lor cu privire la ei înşişi sau la situaţiile 

în care se găsesc, adică, semnificaţia pe care o acordă evenimentelor propriei existenţe). Terapia 

cognitiv-comportamentală consideră că, comportamentul, poate avea un puternic impact asupra 

gândurilor şi emoţiilor, mai ales, modificarea modului de a reacţiona reprezintă o modalitate 

eficientă de modificare a gândurilor şi emoţiilor. Terapeutul ajută persoana să-şi dezvolte 

capacitatea de a nota, „a prinde”, a monitoriza şi a evalua propriile sale gânduri, sentimente şi 
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comportamente, încurajîndu-l să se implice în aceste activităţi autoreglatorii metacognitive. De 

asemenea, terapeutul îşi asumă un rol activ în identificarea şi modificarea stilului de gândire al 

persoanei. Terapia începe prin modificarea gândurilor automate distorsionate ale persoanei, 

continuând cu identificarea şi modificarea convingerilor dezadaptative şi, în final, ale schemelor 

disfuncţionale. Persoanei i se explică faptul că stările afective sunt strâns legate de stilul de 

gândire al acesteia. Din acest motiv, persoana este îndemnată să monitorizeze evenimentele de 

viaţă cu care se confruntă, emoţiile şi gândurile pe care le experimentează faţă de aceste 

evenimente, precum şi intensitatea acestor stări afective. După identificarea  gândurilor 

automate, a convingerilor şi a schemelor persoanei, acestea vor fi dezbătute şi modificate prin 

tehnici cognitive (uneori şi comportamentale). Scopul ultim al acestui proces este formularea 

unui „răspuns raţional”- adică a unui răspuns nou, mai logic, mai real, o variantă mai adaptativă 

a gândului, a convingerii sau a schemei originale. Schimbarea rezultă din autocunoaştere, din 

înţelegerea modelelor comportamentale şi din efortul constant de a le modifica. Terapeutul nu 

oferă soluţii, ci  ajută persoana  să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor ei iar 

vindecarea se realizează când persoana îşi câştigă autonomia. 
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Capitolul 1 

Conceptul de sănătate 

 

1.1.  În viziunea biblico-spirituală 

 

În Vechiul Testament se afirmă că înțelepciunea și sănătatea merg împreună (Ps 3,8; 

4,22; 14,30) şi că sănătatea este o binefacere a lui Dumnezeu (Sir 31,20) pentru care i se aduce 

laudă (Sir 17,28) și i se adresează rugăciuni (Iob 5,8; Ps 107,19).1 În Vechiul Testament, în 

Geneză, viaţa apare în ultimele etape ale creaţiei, pentru a o încorona. În a cincea zi se nasc 

”animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape”(Gn 1,21) şi păsările. La 

rândul său, pământul produce alte fiinţe vii (Gn 1,24). În sfârşit, Dumnezeu creează, după chipul 

său, cea mai desăvârşită dintre vietăţi, omul. Şi, pentru a-i asigura continuitatea şi creşterea 

acestei vieţi abia născute, Dumnezeu îi dă binecuvântarea sa (Gn 1,22,28). 

Deşi viaţa este un timp de slujire obositoare (Iob 7,1), omul este gata să jerfească totul 

pentru a o salva (Iob 2,4). Orice viaţă vine de la Dumnezeu dar suflul omului vine de la El într-

un mod cu totul special: pentru a face un suflet viu, Dumnezeu i-a suflat în nări omului un suflu 

de viaţă (Gen 2,7), pe care îl ia înapoi în clipa morţii (Iob 34,14). De aceea, Dumnezeu ia sub 

ocrotirea sa viaţa omului şi interzice vătămarea acesteia. Dumnezeu, „care nu se bucură de 

moartea nimănui”(Ez 18,32), nu l-a creat pe om ca să-l lase să moară, ci ca să trăiască (Înţ 1,13) 

şi pune în faţa poporului său „căile vieţii”(Pr 2,19). 

Aceste căi sunt „legile şi obiceiurile” lui YHWH  iar „omul care le va împlini va trăi prin 

ele” (Lv 18,5), va vedea „umplându-se numărul zilelor sale” (Ex 23,26) și va afla „lungime de 

zile şi viaţă, lumina ochilor şi pacea”(Bar 3,14). Fiindcă aceste căi sunt căile dreptăţii iar 

„dreptatea călăuzeşte la viaţă”(Pr 11,19) și „cel drept prin credinţă va trăi”(Hab 2,4), în timp ce 

                                                           
1 VTB, p. 713. 
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nelegiuiţii vor fi şterşi din cartea vieţii (Ps 69,29).2 Chiar dacă este trăită în întregime pe pământ, 

această viaţă nu se hrăneşte în primul rând cu bunurile pământeşti, ci cu ataşamentul faţă de 

Dumnezeu. El este „izvorul apei celei vii”(Ier 2,13), „izvorul vieţii”(Ps 36,10) şi „iubirea lui e 

mai bună decât viaţa”(Ps 63,4).  

Pentru Isus, viaţa este un lucru preţios, „mai mult decât hrana”(Mt 6,25), iar „a salva o 

viaţă este mai important decât sabatul” (Mc 3,4) pentru că „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor 

morţi, ci al celor vii”(Mc 12,27). El însuşi vindecă şi redă viaţa iar această putere este semnul că 

El are putere asupra păcatului (Mt 9,6) şi că aduce viaţa care nu moare, „viaţa veşnică”(Mt 

19,16). Aceasta este viaţa adevărată  iar omul, pentru a intra în ea şi pentru a o avea, trebuie să 

urmeze calea cea strâmtă, să-şi jertfească toate bogăţiile, chiar şi propriile mădulare şi însăşi 

viaţa prezentă (Mt 16,25).  

Încă de pe acest pământ, cu cât creştinul are mai mult parte de moartea lui Cristos şi de 

suferinţele Lui, cu atât mai mult manifestă viaţa Lui şi în trupul său (2 Cor 4,10). Trebuie, într-

adevăr, ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă (2 Cor 5,4), ceea ce este supus putrezirii 

trebuie să se îmbrace în nemurire, schimbare care, pentru aproape toţi, presupune moartea 

trupească (1 Cor 15,35-55). Aceasta, departe de a marca un eşec al vieţii, o fixează şi o dezvoltă 

în Dumnezeu, înghiţind moartea în biruinţa sa. Această viaţă nu va cunoaşte deplina perfecţiune 

decât în ziua în care trupul însuşi, înviat şi glorificat, va lua parte la ea, când se va arăta „viaţa 

noastră, Cristos”(Col 3,4), în Ierusalimul ceresc, „locuirea lui Dumnezeu cu oamenii”(Ap 21,3), 

din care va izvorî apa vieţii, unde va creşte pomul vieţii. Moartea nu va mai fi, va fi aruncată în 

râul de foc. Totul va fi atunci supus pe deplin lui Dumnezeu, care „va fi totul în toţi”(1 Cor 

15,28). Va fi un nou paradis, în care sfinţii vor gusta pentru totdeauna din viaţa însăşi a lui 

Dumnezeu, în Cristos Isus.3 

Sfinţii Părinţi spun că adevărata sănătate a omului este starea de virtute. Virtutea este 

sănătatea sufletului cea după fire. A duce o viaţă virtuoasă înseamnă a trăi în conformitate cu 

propria sa natură. Asta înseamnă să-şi folosească toate capacităţile în scopul pentru care au fost 

create, adică, să se îndrepte spre Dumnezeu şi să ajungă la asemănarea cu El. Sănătatea pentru 

om, după opinia Sfinţilor Părinţi, mai înseamnă şi a se afla în toate privinţele în starea 

                                                           
2 VTB, p.767. 
3 VTB, p.768-769. 
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corespunzătoare deplinătăţii fiinţei sale, adică, într-o totală adecvare cu adevărata sa natură. Iar 

viața și adevărata sa natură este ajungerea la desăvârşirea fiinţei sale, aşa cum a voit-o 

Dumnezeu, înnoindu-se după chipul lui Cristos în Duhul Sfânt.4  

 

 

1.2. În viziunea lui Evagrie Ponticul 

 

Faimos ascet și părinte duhovnicesc al Egiptului sfârșitului secolului patru, bucurându-se 

atât în Orient, cât și în Occident de discipoli înzestrați și influienți (Paladie, Ioan Cassian), dar și 

de adversari redutabili (Ieronim, Iustinian), avva Evagrie Ponticul (345-399) s-a născut la Ibora 

și a fost una din figurile decisive în conturarea profilului și fixarea terminologiei spiritualității 

Răsăritului creștin. Diviziunea tripartită a vieții spirituale, catalogul celor opt duhuri sau patimi 

principale (care prin reducție vor deveni în Occidentul medieval cele șapte păcate capitale), 

psihologia trihotomică, teoria rugăciunii pure sau a rugăciunii minții sunt doar câteva din 

contribuțiile evagriene în acest sens. 

Evagrie Ponticul a încercat în gândirea sa o sinteză personală între teologia trinitară a 

Părinților Capadocieni, cosmologia și eshatologia lui Origen și experiența spirituală a Părinților 

deșertului. Disputele origeniste (din anii 399-404 și prima jumătate a secolului șase) și 

distorsiunea unora din scrierile sale într-un sens panteist, eretic, aveau să conducă la 

controversata dar persistenta condamnare a operei și memoriei sale (alături de Origen și Didim) 

de către Sinodul cinci Ecumenic (Constantinopol, 553). Pentru bisericile vechi-orientale 

nechalcedoniene (mai ales cele siriene) avva Evagrie Ponticul a continuat să fie maestrul 

incontestabil al asceticii și misticii creștine. Dacă Biserica bizantină îl condamnase în 553 pentru 

origenism, Biserica armeană îl cinstește până azi ca sfânt, pomenindu-l în fiecare an pe 11 

februarie, iar în Biserica coptă viața lui se citește în „sinaxar” în duminica a cincea din Postul 

                                                           
4 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, București, 2001, p.30. 
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Mare.5 Restituirea gândirii evagriene în secolul nostru a fost în mare măsură opera filologilor și a 

teologilor cu aptitudini filologice adecvate. 

Din cei cincizeci și patru de ani cât a trăit Evagrie, treizeci și opt de ani ia petrecut în 

lume, iar șaisprezece ani ia petrecut în pustiu. În timpul vieții sale monahale, Evagrie a altcătuit 

un număr mare de scrieri variate, având ca bază ceea ce a văzut și a trăit el însuși. Sub povățuirea 

părinților săi duhovnicești, pe care i-a pomenit toată viața sa cu adâncă recunoștință și venerație, 

Evagrie a devenit cu adevărat un „filozof prin fapte”. Această transformare a intelectualului 

elegant și vanitos al Constantinopolului în monahul smerit din inimă din Kellia, este lucrul cel 

mai uimitor în ceea ce privește personalitatea lui Evagrie. Calea a fost dificilă și dureroasă, 

însemnând o adevărată schimbare a minții. Pentru a ajunge la aceasta, el a trebuit să devină 

monah și să experimenteze acea „golire de sine” din care Domnul însuși făcuse condiția 

admiterii în discipolatul Său.6 

Esența și scopul ascezei în gândirea monahului pontic se bazează pe următoarele premise 

spirituale:  

Ca ființă înzestrată cu logos, omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său. Prin 

constituția sa cea mai intimă, el este în chip esențial „icoană”, mai exact, după înțelegerea 

Sfinților Părinți, „icoană a Icoanei” Tatălui prin excelență, adică, la Evagrie, a Fiului și a 

Duhului. Ca icoană (chip) a Dumnezeului treimic este și el treimic, o unitate tainică. Această 

unitate poate dăinui numai câtă vreme chipul (icoana) stăruie în unitate și armonie cu Prototipul 

său. În momentul când el se depărtează de acesta, unitatea sa interioară începe să se dezintegreze. 

Întrucât păcatul este o deturnare de la Dumnezeu, consecința lui este destrămarea, dezintegrarea 

unității creaturale. Și aceasta pe toate planurile. Atât a unității cu Dumnezeu, cât și a unității 

creaturilor între ele și în interiorul lor însuși. Ca o consecință a deturnării de la Dumnezeu, chipul 

s-a dezintegrat în intelect, suflet și trup. Împreună, ele altcătuiesc omul concret, așa cum apare el, 

nu una dintre aceste trei părți. Mântuirea poate consta numai într-o recuperare a integrității, în 

integrarea intelectului, sufletului și trupului în chipul lui Dumnezeu și a chipului în Prototipul 

său. Această mântuire este opera Fiului, care în Duhul Sfânt și-a asumat în Întrupare omul istoric 

întreg, trup, suflet și intelect. În El, Prototipul coboară pe urmele chipului până în profunzimea 

                                                           
5 BUNGE G., Evagrie Ponticul, Sibiu, 1997,  p.5. 
6 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p.82. 
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ultimă a căderii lui, până în moartea trupească, îl asumă în chip desăvârșit și îl vindecă, pentru ca 

apoi să îl conducă la desăvârșirea la care era menit, dar pe care a ratat-o. Ceea ce Dumnezeu a 

făcut aici prin har umanității, fiecare om în parte își împropriază în hotărâre liberă și în purtarea 

ostenitoare a crucii de fiecare zi. Doar atunci când chipul lui Dumnezeu este unit și tămăduit în 

sine însuși, el se poate uni cu Prototipul său. 

  Tripartiţia pe care Evagrie o preia de la Origen, arată cele trei trepte ale creştinismului: 

praktike, physike și theologike. În prima treaptă, praktike, este vizată împlinirea activă, practică, 

a poruncilor lui Hristos, transpunerea credinței în faptă. Ea constă în dobândirea virtuților și în 

lupta împotriva patimilor care înstrăinează natura bună a creaturilor. Physike desemnează 

cunoașterea naturii, adică a tuturor lucrurilor create, nu în sensul științelor moderne ci al unei 

„citiri” a cuvintelor sau a rațiunilor divine, ascunse în orice lucru creat. Având ca scop nu 

dominația, ci vederea, iar această citire în lumina Logosului deține un loc important în gândirea 

monahului pontic. Theologike, numită la Origen și vedere sau mistică, nu desemnează știința 

modernă a spiritului cu acest nume, ci o cunoaștere-vedere vie a misterului Sfintei Treimi, a 

vieții intratrinitare a celor Trei Persoane. În praktike este vorba de poruncile lui Dumnezeu 

(ținute de creatură), în physike de lucrările lui Dumnezeu (față de creatura Sa), iar în theologike 

este vorba de Dumnezeu însuși (relația nemijlocită între Dumnezeu și creatura Sa). 

Praktike apare la Evagrie ca o adevărată artă, ca o știință pentru sine având obiectele 

cunoașterii ei, „rațiunile gândurilor” ispititoare. Este arta „deosebirii duhurilor”, cum o numește 

deja Scriptura. Scrierile ascetice și unele scrisori au drept scop faptul de a comunica această 

știință, care este și o „învățătură” și, ca atare, poate fi învățată și ca o metodă. Este o știință în 

mare măsură experimentală, în care experiența proprie este indispensabilă. Praktike este un 

proces de tămăduire ce cuprinde, curăță și unește omul întreg, trup, suflet și intelect iar scopul ei 

este nepătimirea ca sănătate naturală a sufletului. Ea țâșnește din asceză ca și frunzele din plante. 

Obiect al „metodei” sau „învățăturii” duhovnicești al lui praktike, este sufletul și anume 

partea lui pătimitoare, pasională, respectiv pasivă. Așa cum apare el astăzi, omul constă din trup, 

suflet și minte. Sufletului îi revine un fel de poziție mediană, întrucât el este legat atât de trupul 

pe care îl însuflețește, cât și de intelect. Potrivit tradiției antice, la rândul lui sufletul însuși este 

altcătuit din trei părți: dintr-o parte „concupiscență” sau „poftitoare”, una „irascibilă” și una 

„rațională” fiind și „parte conducătoare”. Concupiscența și irascibilitatea altcătuiesc împreună 
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partea pasivă sau pasională a sufletului , prin care acesta – și prin intermediul lui, intelectul- este 

legat prin intermediul celor cinci simțuri cu trupul, iar prin acesta cu lumea materială, sensibilă. 

Partea rațională este organul prin care intelectul ca și „cap” lucrează asupra sufletului și îl 

conduce. Intelectul însuși reprezintă nucleul personal, locul chipului lui Dumnezeu cu neputință 

de pierdut, organul prin care omul poate cunoaște pe Dumnezeu și răspunde chemării Lui, așadar 

locul libertății voinței sale și al responsabilității lui prin care, la rândul Lui, lucrează asupra 

omului Dumnezeu. În ciuda păcatului și dezintegrării originare a chipului lui Dumnezeu, 

intelectul este semnul revendicării constante a creației Sale de către Dumnezeu, un apel 

permanent la reîntoarcerea ei de la neautenticitate la autenticitatea unității lăuntrice și a unității 

cu Dumnezeu.7 Întrucât diferitele părți sau facultăți ale persoanei umane sunt împletite în modul 

cel mai intim, este evident faptul că vindecarea, mântuirea, constă în izbăvirea omului întreg și 

nu numai a părții lui raționale. Au nevoie de vindecare atât pofta (concupiscența), care îl leagă pe 

om de lucrurile materiale, cât și iuțimea (irascibilitatea), care întreține o relație specială cu 

semenul, celălalt chip al lui Dumnezeu.  

Evagrie nu numai că invocă experiențe proprii și experiențele altora, ci reclamă în mod 

explicit și autoobservația. El  preia de la asceții din jurul său şi alte metode duhovniceşti care, în 

esență, sunt aceleași ca la toți creștinii, sau ca la cei ai epocii de atunci. Proprie monahilor este 

numai consecvența, ba chiar exclusivitatea cu care se dedică acestei „metode”. Înfrânare, 

priveghere, post, rugăciune, sărăcie, etc., sunt simple exerciții ascetice menționate ca atare încă 

în epistolele Sfântului Apostol Pavel, care se adresează în general creștinilor. De aceea, monahii 

nu creau impresia că introduc inovații, ci pur și simplu că duc viața primilor creștini. Chiar și 

anahoreza, retragerea monahului din lumea locuită în locuri pustii, devenită încă de la început 

semnul distinctiv al acestuia, este numai unul dintre mijloacele luptei duhovnicești având un 

model viu în retragerea lui Cristos în pustie, dar și în retragerile sale nocturne pe munți. Sensul și 

scopul anahorezei este de a-l uni pe om în chip desăvârșit cu sine însuși și cu Dumnezeu. Scopul 

năzuit al ascezei este de „a dispune în chip nepătimaș de partea pătimașă a sufletului”, pentru ca 

intelectul să nu fie împiedicat de dorințele lui egoiste, ci mai degrabă să poată urca spre 

cunoaștere susținut de forțele lui vitale, spre cunoașterea în care stă fericirea omului întreg.       

                                                           
7 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p.96-100. 
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La Evagrie înaintarea duhovnicească nu are o limită precisă, o limită finită. Apatheia 

(starea de nepătimire) “crește” o dată cu progresul spiritual iar trăsătura ei fundamentală  fiind 

însăși starea de relativitate și ne-in-finitudine. Pentru obținerea “nepătimirii”, sufletul trebuie să 

ducă o luptă continuă și necruțătoare cu patimile stârnite de către demoni. Nepătimirea nu este 

punctul final al căii spirituale, ci numai prima sa treaptă. Această treaptă își are capătul ei în 

iubire, care este o „fiică a nepătimirii” și aparține deja treptei următoare pe care o generează din 

sine. Nepătimirea este o stabilitate interioară care nu lasă să mai apară nu numai pofta 

dezordonată față de lucruri, ci care rămâne neclintită chiar și față de gândurile sau amintirile 

acestor lucruri. Ea fiind o sănătate naturală a sufletului. În nepătimire există însă trepte sau 

grade: nepătimire parțială când este biruit cutare demon și nepătimire desăvârșită când sunt 

biruiți toți demonii. Pe cât de puține iluzii își face Evagrie că, odată atinsă această stare, rămâne 

neschimbabilă în cursul vieții, pe atât de optimist este el în privința posibilităților realizării ei.8  

Asemănătorul este cunoscut numai de către asemănător sau, în limbaj biblic, Dumnezeul 

absolut pur și desăvârșit poate fi văzut numai într-o inimă curată. De aceea, pentru a-și actualiza 

capacitatea sa de a primi pe Dumnezeu, omul trebuie să fie el însuși „desăvârșit ca și Tatăl cel 

din ceruri”, iar pentru aceasta este nevoie tocmai de acel proces de curățire și tămăduire ce 

altcătuiește ființa făpturii (praktike). Deoarece „Asemănătorul e cunoscut de asemănător”, 

iubirea este cunoscută numai de iubire. De aceea, „adevărul ascuns în toate lucrurile”, îl poate 

cunoaște numai cel care a câștigat, ba chiar „a devenit” el însuși „iubirea duhovnicească 

desăvârșită”. Așa cum praktike fără iubire nu este nimic altceva decât cenușă arsă, tot așa 

physike fără „iubire duhovnicească” sfârșește în cele din urmă în erezie, ba chiar blasfemie, 

socotind că în Dumnezeu ar exista numai o „înfățișare de persoană” și că ar fi „nedrept și 

neînțelept” în hotărârile Sale. De aceea, Evagrie consideră că este „necesar pentru mântuire” ca 

physike să fie doar acest singur lucru: a recunoaște că Dumnezeu este „iubirea originară” și că El 

ne creează privind numai la iubirea pentru „iubirea lui Dumnezeu față de noi”. Prin urmare, 

iubirea nu este numai „cea dintâi și cea mai de seamă poruncă”, ci, „ușa cunoștinței naturale”, 

așadar a physike-lui, în care i se descoperă „iubirea lui Dumnezeu față de noi”celui ce iubește.  

Theologike se bazează pe revelație, așa cum ne este ea accesibilă în Scriptură, fiind și 

exegeză. Scriptura conține pe lângă sensul ei „istoric” literal încă un sens „inteligibil și spiritual”, 

                                                           
8 BUNGE G., Evagrie Ponticul, p.102-103. 
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„mistic”, care nu este accesibil fiecăruia, dar pe care o interpretare „alegorică” călăuzită de 

Duhul Sfânt îl poate stabili, dacă se respectă limitele care îi sunt fixate. O theologike sănătoasă 

are sarcina importantă de a apăra credința în revelație de falsificările unei rațiuni care nu e 

conștientă de propria ei limitare. Ea evidențiază faptul că întregul nostru instrumentar conceptual 

s-a dezvoltat din lumea sensibilă și, ca atare, nu este aplicabil lumii inteligibile a realității divine. 

De aceea, Evagrie sfătuiește „să ne apropriem doar arareori de probleme teologice” și, mai cu 

seamă, să nu „definim divinitatea” niciodată „cu nechibzuință”, întrucât acest lucru e cu putință 

la lucrurile create și, de aceea, limitate. Dacă însă categoriile noastre conceptuale obișnuite sunt 

atât de inadecvate  realității divine, ce-i mai rămâne atunci „teologului”? „O adorație tăcută a 

negrăitului”! 

În tratatul Despre rugăciune Evagrie insistă în a-l convinge pe „adevăratul” rugător de 

faptul că trebuie să lase în urma sa tot creatul, chiar și gândurile cele mai sublime, dacă vrea „să 

vorbească fără nici o mijlocire cu Dumnezeu”. Țelul „adevăratei rugăciuni” nu este acela  de „a-

L cinsti pe Creatorul din creaturi”, ci „a-L lăuda imnic pe Dumnezeu din Dumnezeu”! 9 Acolo 

unde rațiunea trebuie să capituleze, misticului i se deschide o ușă prin care dobândește acces la 

Dumnezeu pe cale suprarațională. „Teologul” pe care îl are în vedere Evagrie este în realitate 

„adevăratul rugător”. El spune: „Ai în rugăciunea ta ochi neîmprăștiat și, lepădându-te de trupul 

și sufletul tău, trăiește după minte”. Cuvântul “rugăciune” în acest context vizează însă nu o 

faptă omenească, ci  „o stare a minții ce se ivește numai prin lumina Sfintei Treimi”. Rugăciunea 

este o „convorbire a minții cu Dumnezeu” ca și cu un tată, „fără nici o mijlocire” a unei creaturi 

sau a vreunui gând sau reprezentări mentale, ci numai în „duh și în adevăr” , adică „în Duhul 

Sfânt și în Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu”. 

Pentru a putea realiza un „urcuș al minții spre Dumnezeu”, trebuie îndeplinite anumite 

condiții. Una dintre ele este smerenia, o formă de blândețe în care Evagrie vede în mod constant 

manifestarea concretă a iubirii. Această smerenie o sugerează „privirea pogorâtă” la rugăciune. O 

altă condiție ar fi ca rugătorul „să-și tăgăduiască carnea și sufletul său”. Prin „carne” este vizat 

trupul. „Tăgăduirea lui”este o expresie întru totul biblică şi nu înseamnă nicidecum disprețuirea 

lui! Într-un mediu afectat de dușmănia maniheică împotriva trupului și a creației, Evagrie se 

îndreaptă hotărât împotriva oricărei defăimări a trupului, întrucât aceasta îl vizează în cele din 

                                                           
9 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p.137. 
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urmă pe Creatorul însuși. Atribuim în chip defăimător trupului ceea ce ar trebui să ne atribuim 

după dreptate nouă înșine, și anume patimile. A avea un trup este un har al Creatorului, întrucât 

în baza înrudirii sale ființiale cu lumea material-sensibilă, acest trup ne îngăduie să comunicăm 

cu aceasta și să descoperim sensurile divine ascunse în aceasta.  

Atunci, de unde provine răul? Din nici unul dintre lucrurile create de Dumnezeu. Nici din 

lucrurile materiale, nici din trup și nici din cele două facultăți iraționale ale sufletului, 

irascibilitatea și concupiscența, prin care comunicăm cu lumea, ci numai din acea „plăcere ce 

disprețuiește pe oameni și care se ivește din voia noastră liberă și care silește mintea să se 

servească rău de creaturile lui Dumnezeu”. Noi înșine suntem vinovați de viciile ce ni se pare că 

le lucrează în noi trupul.  

Evagrie învață că trebuie „să fugim din trup” sau, să tăgăduim la vremea rugăciunii 

„carnea și sufletul”, iar la acesta din urmă fiind vizate cele două facultăți iraționale.10 Mesajul lui 

Evagrie constă în faptul că, rugătorul, „cuprins de mult dor de Dumnezeu, pleacă oarecum câte 

puțin din trup”, în măsura în care acest lucru e cu putință pe pământ, pentru ca simțurile, 

memoria și temperamentul său cu activitățile lor proprii să nu fie un obstacol. În același timp, el 

trebuie să-și tăgăduiască și „sufletul” său, adică cele două facultăți iraționale ale acestuia, 

irascibilitatea și concupiscența, care îl leagă încă de lumea sensibilă şi trebuie „să iasă spre 

Dumnezeu” într-o „călătorie bună”, spre a fi liber de orice fel de gânduri, căci rugăciunea este 

„lepădarea gândurilor”. El spune:” De vrea cineva să vadă starea intelectului (a minții), să se 

lipsească pe sine de toate gândurile și atunci îl va vedea asemenea culorii safirului sau azurului 

cerului. A face aceasta însă fără nepătimire e cu neputință. Căci, e nevoie de conlucrarea lui 

Dumnezeu care să-i insufle lumina  înrudită cu el”. Rugăciunea însă este „o stare a minții lucrată 

numai de lumina Sfintei Treimi”. Întâlnirea cu Dumnezeu are loc într-o depășire statornică. 

Evagrie afirmă că „ Intelectul nu poate vedea în sine însuși locul lui Dumnezeu dacă nu 

ajunge dincolo de toate gândurile. El însă nu va ajunge dincolo de acestea dacă nu se dezbracă de 

toate patimile care îl înlănțuie de lucrurile sensibile prin gânduri. Patimile sunt dezbrăcate prin 

virtuți, gândurile simple prin vederea duhovnicească, și aceasta la rândul ei, atunci când 

strălucește acea lumină ce reprezintă la vremea rugăciunii locul lui  Dumnezeu”. „A viețui după 

                                                           
10 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p.148-151. 
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minte” sau „după intelect” înseamnă ca, după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, am dezbrăcat în 

osteneala ascezei pe „omul cel vechi” cu patimile lui și am depășit „la vremea rugăciunii” toate 

gândurile, chiar și cele mai înalte, privitoare la cele create și toate intuițile corespunzătoare lor, 

să ne deschidem în întregime realității „omului nou” al harului; înseamnă să întâlnim pe 

Dumnezeu „fără nici o mijlocire (creaturală)”; înseamnă ca, plini de această întâlnire, să nu mai 

lăudăm pe Dumnezeu plecând de la altceva, ci plecând de la Dumnezeu însuși. „Intelectul” este 

„nucleul personal” al omului. „A viețui după intelect” mai înseamnă și a viețui din întreaga 

plinătate a „Duhului Înfierii” dăruit în botez „la vremea rugăciunii”, când, fără nici o altă 

mijlocire decât cea a Fiului și a Duhului, al căror „chip adevărat”, creatura pășește înaintea 

Tatălui, spre care se avântă „dorirea sa bună și veșnică”. Evagrie spune: „Un intelect 

dumnezeiesc e un intelect care a ajuns la liniște dinspre toate mișcările, s-a îmbrăcat cu lumina 

Sfintei Treimi și cere de la Tatăl împlinirea unei năzuințe de nesăturat.”11 Idealul filozofului 

clasic constă în redescoperirea naturii proprii, identică cu natura cosmosului, proces care 

presupune o purificare a sufletului de „impuritățile” accidentale și o remodelare a sufletului după 

arhetipul divin.12 

Evagrie vede mântuirea omului în întregul său printr-o revenire a celor trei puteri ale 

sufletului la lucrarea lor naturală, creaturală. Prin natura lor, cele trei facultăți ale sufletului sunt 

menite să conlucreze și să conducă omul spre fericire. Ispita răului constă în aceea de a le devia 

spre nimic și prin aceasta de a le scinda între ele, întrucât de acum le lipsește centrul. În esență, 

patima este o dezintegrare a persoanei umane. Recuperarea integrității constă din „nepătimire”, 

pe care Evagrie o desemnează ca „sănătate a sufletului” iar boala fiind un fenomen secundar. 

„Oricât de numeroase ar fi virtuţile pe care le practicăm, ele sunt toate practicate potrivit firii”, 

scria Evagrie. De asemenea, el adaugă: „Precum se raportează sănătatea....la trup, aşa se 

raportează virtutea....la suflet.” Numai prin practicarea virtuţilor, şi în special a celei care este 

încununarea lor, adică a iubirii de aproapele, omul ajunge la cunoaştere, la contemplarea cea 

duhovnicească în care nu numai spiritul său, ci şi toate celelalte facultăţi ale sale lucrează potrivit 

scopului naturii sale. „Atunci când firea cugetătoare va ajunge la contemplare, care este lucrarea 

                                                           
11 BUNGE G., Evagrie Ponticul, p.158. 
12 EVAGRIE P., Tratatul practic, gnosticul, Iași, 2003, p.24. 
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ei, atunci toate puterile vor fi sănătoase”, spune Evagrie, considerând  cunoaşterea 

duhovnicească drept sănătatea sufletului.13 

 

1.3. În viziunea contemporană, psiho-medicală 

 

O definiţie a sănătăţii dată de OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), apărută în 

preambulul constituţiei ei, către sfârşitul anilor 1940 suna astfel: „Sănătatea e o stare de totală 

bunăstare fizică, mintală şi socială, şi nu doar lipsa bolii sau a infirmităţii”.  

Actuala definiţie a sănătăţii, stabilită de OMS, este: „starea de bine psihic, somatic şi 

social a individului”. Din această definiţie lipseşte orice menţiune privind componenta spirituală. 

Dr. Yechiel Friedlander, de la Universitatea Hadassah din Ierusalim, a publicat mai multe studii 

despre relaţia dintre respectarea prescripţiilor religioase şi boala coronariană la populaţia de evrei 

din Ierusalim. Autorul a constatat că evreii mai puţin religioşi prezentau o rată mai mare de boală 

coronariană şi aveau mai mulţi factori de risc decât evreii ortodocşi. Cu alte cuvinte, 

religiozitatea mai mare se însoţea de un număr mai mic de boli de inimă. 

American Journal of Health Promotion (nr. 3, 1989) a definit sănătatea optimă ca „un 

echilibru al sănătăţii fizice, emotive, sociale, spirituale şi intelectuale”. Sănătatea spirituală 

optimă e definită ca „abilitatea cuiva de a-şi dezvolta natura spirituală la potenţialul maxim”. 

Aceasta înseamnă capacitatea de a descoperi şi a acţiona asupra scopului fundamental al vieţii, 

de a învăţa să iubim şi să primim iubire, bucurie şi pace, de a urmări un scop în viaţă şi de a 

contribui la ameliorarea sănătăţii spirituale din jurul nostru. Această revistă afirmă că omul are şi 

o dimensiune spirituală şi că medicii ar trebui să se adreseze şi acestui domeniu, în contactele lor 

zilnice. Acest adevăr rezultă şi dintr-o cercetare efectuată  asupra a 90.000 de tineri şi 20.000 de 

părinţi, pentru a determina cauzele tulburărilor de comportament ale adolescenţilor, în special în 

domeniile sănătăţii emotive, violenţei, folosirii drogurilor şi promiscuităţii sexuale. Rezultatele 

cercetării, publicate în toamna anului 1997, în Journal of the American Medical Association, au 

evidenţiat faptul că tinerii în a căror viaţă, religia şi rugăciunea jucau un rol important, au fost 

                                                           
13 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p.31-32. 
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mult mai puţin implicaţi în tulburările de comportament studiate. Odată, Abraham Lincoln a scris 

că „am fost destinaţi de Dumnezeu să ne încredem în El”. Cu alte cuvinte, numai dacă împlinim 

planul lui Dumnezeu şi ne încredem în El, putem să ne bucurăm de o adevărată sănătate şi de 

realizarea scopului vieţii. 

Sănătatea a fost numită un miraj. O putem atinge, dar niciodată n-o deţinem în totalitate. 

Sănătatea nu este ceva ce poţi poseda, ci este un proces, o cale de a fi. Niciodată nu putem spune 

„sunt absolut sănătos”, ci putem fi mereu în mers, în înaintare, căutând să atingem o ţintă care, în 

sine, e de neatins. Iar paralela cu viaţa spirituală e evidentă. Nu vom putea spune că am atins-o în 

totalitate, până ce nu vom ajunge în veşnicie.  

Sănătatea reprezintă un concept complex cu câteva aspecte ce cuprind dimensiunea 

emoţională, intelectuală, fizică, socială şi spirituală. Sănătatea înseamnă mult mai mult decât 

absenţa bolii. Ea este un proces ce contribuie la bunăstare şi echilibru.  

Sănătatea fizică se referă la condiţia organismului şi la răspunsul acestuia în cazul 

vătămării şi a bolii.  

Sănătatea mintală sau psihică se referă atât la absenţa tulburărilor psihice, cât şi la 

capacitatea de a rezolva solicitările vieţii cotidiene şi a relaţiile sociale, fără probleme emotive 

sau de comportament.14 Din punctul de vedere al lui Albert Ellis, cel care a propus psihoterapia 

raţional-emoţională, sănătatea psihică se defineşte prin următoarele caracteristici:  

- interesul pentru propria persoană, 

- interesul social,  

- autodirecţionarea (asumarea responsabilităţii propriei vieţi), 

- toleranţa ( ne conferă dreptul de a greşi, fără a ne condamna ca persoană), 

 - acceptarea ambiguităţii şi a incertitudinii, 

 - flexibilitate intelectuală, 

                                                           
14  IAMANDESCU I.B., BORIS  Luban-Plozza, Dimensiunea psihosocială a practicii medicale, Bucureşti,  

       2003, p.21-22. 



25 
 

- angajarea (a avea un interes creativ şi a fi implicat în ceea ce faci), 

- asumarea riscului, 

- acceptarea de sine, 

- nonperfecţionismul şi nonutopismul, 

- asumarea responsabilităţii propriilor tulburări emoţionale.15 

După Hinsie L. și Campbell J.R. criteriile funcţionale ale sănătăţii mintale sunt:  

-independenţă rezonabilă în relaţie cu ceilalţi indivizi, 

-autodirecţionare, 

-capacitatea de a avea o slujbă şi de a lucra împreună cu ceilalţi, 

-capacitatea de a răspunde regulilor şi autorităţii obişnuite, 

-capacitatea de a depăşi dificultăţile curente, 

-abilitatea de a avea relaţii de prietenie şi iubire, 

-capacitatea de a da şi a primi afecţiune, 

-toleranţă la frustrare, 

-simţul umorului, 

-abilitatea de a se recrea, de a avea hobby-uri, 

-capacitatea de a dezvolta sentimente altruiste. 

Sănătatea emoţională este pusă în valoare într-un mod constructiv prin capacitatea de 

exprimare şi de soluţionare a emoţiilor unei persoane. 

Sănătatea socială transpare prin abilitatea de a comunica în mod eficient cu oamenii din 

jur şi cu mediul social, prin angajarea în relaţii personale satisfăcătoare,  având capacitatea de a 

                                                           
15 GÎRLAŞU-DIMITRIU Odette, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, 2004, p.161-162. 
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aranja, de a se bucura, de a contribui si benficia de relaţiile dezvoltate cu alte persoane. Există 

nenumărate dovezi că persoanele care au mai multe legături sociale se îmbolnăvesc mai rar şi 

sunt mai satisfăcuţi de viaţă. 

Sănătatea intelectuală se referă la capacitatea de evaluare a informaţiei şi de luare a unei 

decizii importante. 

Toate dimensiunile sănătăţii sunt influenţate, afectate chiar, de mai mulţi factori, care pot 

fi grupaţi în factori ai sistemului de îngrijire a sănătăţii, factori ai mediului, factori genetici şi 

factori ai stilului de viaţă. Factorii stilului de viaţă sunt factorii cei mai influenţi asupra sănătăţii 

pe ansamblu. De asemenea, ei sunt factorii care pot fi cel mai bine ţinuţi sub control. Stilul de 

viaţă include seturi de conduită ce afectează în mod diferit zona de acţiune sau viaţa unei 

persoane. Componentele stilului de viaţă sunt stilul de lucru, stilul de recreere, stilul de distracţie, 

stilul de comunicare, stilul de relaţionare, stilul de cunoaştere, stilul de consum, stilul de 

alimentaţie şi stilul de ecologie. Deşi stilul de viaţă este complex, totuşi acesta se situează sub 

controlul personal şi este dictat de capacitatea de a alege, fapt care poate fi un beneficiu asupra 

vieţii şi sănătăţii persoanei. 

Alegerile în ceea ce priveşte sănătatea implică mai mult decât informaţia obiectivă, 

necesitând înţelegerea obiectivelor de ansamblu ale individului. Obiectivele indivizilor se 

bazează în general pe trebuinţele şi expectaţiile acestora. Definirea în mod realist a obiectivelor 

permite indivizilor să realizeze eforturi specifice în sensul îndeplinirii lor. Desemnarea 

priorităţilor poate fi realizată pe baze raţionale, prin autoevaluare. Acesta este un proces de 

continuă examinare a trebuinţelor şi expectaţiilor unei persoane, explorând tipologia de 

comportamente din stilul de viaţă ce facilitează sau obstrucţionează acele trebuinţe şi expectaţii 

şi astfel, permite  planificarea adaptărilor adecvate în comportament.16  

  

                                                           
16 IAMANDESCU I.B., BORIS  Luban-Plozza, Dimensiunea psihosocială a practicii medicale,  p.19-20. 
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Capitolul 2 

Conceptul de boală/suferinţă 

 

2.1. În viziunea biblico-spirituală 

 

Boala, cu cortegiul ei de suferinţe, ridică o întrebare pentru oamenii din toate timpurile. 

Răspunsul lor depinde de concepţia pe care o au despre lumea în care trăiesc şi despre puterile 

care o stăpânesc. În Orientul antic, boala era privită ca un flagel provocat de duhurile necurate 

sau trimis de zeii supăraţi de vreo neregulă în celebrarea cultului. Pentru obţinerea vindecării, se 

practicau exorcisme destinate alungării demonilor şi se implora iertarea din partea zeilor prin 

rugăciuni şi jertfe. Din acest motiv, medicina era în primul rând apanajul preoţilor, rămânând 

apropiată de magie. Datorită spiritului de observaţie al grecilor, medicina se dezvoltă autonom, 

ca ştiinţă pozitivă. Revelaţia biblică se ocupă exclusiv de semnificaţia religioasă a bolii şi a 

vindecării în planul mântuirii, ignorând aspectul ştiinţific al acestora. Boala este concepută ca „o 

stare de slăbiciune şi lipsă de vlagă”(Ps 38,11) iar sănătatea presupune o plinătate de forţă 

vitală.17  

În iudaismul de după exil, atenţia se va îndrepta tot mai mult asupra acţiunii demonilor, a 

căror influenţă asupra lumii în care trăim, poate fi întrezărită datorită bolii. Printr-o reacție 

spontană, simțul religios al omului stabilește o legătură între boală și păcat. Revelația biblică nu 

o contrazice ci doar precizează condițiile în care trebuie înțeleasă această legătură. Dumnezeu l-a 

creat pe om pentru fericire (Gn 2). Boala, ca toate celelalte nenorociri ale omului, contravine 

acestei intenții profunde; ea nu a intrat în lume decât în urma păcatului (Gn 3,16-19). Este unul 

din semnele mâniei lui Dumnezeu împotriva unei lumi păcătoase (Ex 9,1-12). Ea are cu 

precădere acest înțeles în cadrul doctrinei Legământului: este unul din principalele blesteme care 

vor lovi poporul lui Dumnezeu dacă va fi infidel (Dt 28,21s). Experiența bolii trebuie să aibă ca 

rezultat trezirea conștiinței păcatului. Dar se ridică întrebarea dacă orice boală este cauzată de 

                                                           
17 VTB, p. 73. 
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păcatele personale ale celui atins de ea. La această întrebare Vechiul Testament răspunde: atunci 

când boala îi lovește pe unii drepți, ea poate fi o încercare providențială menită să dovedească 

fidelitatea acestora (Tob 12,13). În cazul Dreptului prin excelență care suferă, ea va căpăta o 

valoare de ispășire pentru greșelile păcătoșilor. 

Vechiul Testament nu interzice recurgerea la practici medicale dar sunt proscrise 

practicile magice legate de cultele idolatre care contaminează medicina însăși. Înainte de toate, 

trebuie să ceară ajutor de la Dumnezeu, căci El este Stăpânul vieții. El este medicul prin 

excelență a omului. Boala, chiar dacă are un sens, rămâne totuși un rău. De aceea, făgăduințele 

profeților prevăd suprimarea ei în lumea cea nouă în care Dumnezeu îi va așeza pe ai săi în 

timpurile de pe urmă. Într-o lume eliberată de păcat, trebuie să dispară consecințele păcatului, 

care apasă în mod solidar asupra întregului neam omenesc. Când Dreptul care suferă va fi luat 

asupra Sa bolile noastre, vom fi vindecați prin rănile Lui.18   

În Vechiul Testament suferința este blestem dar, în Noul Testament, aceasta se 

transformă în fericire. Creștinul privește toate suferințele prin Isus Cristos; el vede Pătimirea 

Domnului chiar și în încercările prin care a trecut Moise, care „a socotit că înjosirea lui Cristos 

este o bogăție mai mare decât comorile Egiptului”(Evr 11.26). Biblia nu preamăreşte durerea; îl 

elogiază pe medic (Sir 38,1-15), aşteaptă era lui Mesia ca pe un timp al vindecărilor (Is 33,24) şi 

al învierii (Is 26,19). Vechiul Testament nu cunoaşte suferinţa acceptată de bunăvoie, în sens 

ascetic şi paulin. 

Se iau în considerare şi alte explicaţii ale suferinţei în afara unei intervenţii directe a lui 

Dumnezeu. Rănile pot fi provocate de factori naturali (Gn 34,25), infirmităţile bătrâneţii sunt 

normale (Gn 27,1). În univers există puteri ale răului, ostile omului, cele ale blestemului şi ale lui 

satana. Păcatul provoacă nenorocirea (Pr 13,13) şi, la originea oricărei nenorociri, se caută o 

greşeală (Gn 12,17). La originea nenorocirii care apasă asupra lumii, trebuie văzut păcatul 

primordial (Gn 3,14-19). Profeţii nu pot pricepe fericirea celor nelegiuiţi şi suferinţa celor drepţi 

(Ier 12,1-6), şi de aceea drepţii prigoniţi se cred uitaţi (Ps 13,2).19 Înțelepții şi profeţii descoperă 

valoarea purificatoare a suferinței, asemănătoare celei a focului ce curăță metalul de impurități 

(Ier 9,6; Ps 65,10), precum și valoarea ei educativă asemenea unei pedepse părintești (Dt 8,5; Ps 

                                                           
18 VTB, p.74-75. 
19 VTB, p. 712-713. 
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3,11s; 2Cr 32,26,31), și ajung să vadă în promtitudinea pedepsei un efect al bunăvoinței divine 

(Mc 6,12-17; 7,31-38). Ei învață să primească în suferință revelația unui plan divin care ne 

cuprinde pe toți (Iob 42,1-6). Înainte de Iob, Iosif dă mărturie despre aceasta în fața fraților săi 

(Gn 50,20). Un asemenea plan poate explica moartea prematură a celui înțelept, pe care îl ferește 

astfel de păcat (Înț 4,17-20) iar suferința și prigoana pot fi ispășire pentru păcat (Is 40,2). Situată 

de credință în planul lui Dumnezeu, suferința devine o încercare înaltă, pe care Dumnezeu o 

rezervă slujitorilor de care este mândru: Abraham (Gn 22), Iob (1,11; 2,5), Tobia (Tob 12,13), 

pentru a-i învăța cât de mult merită să suferi pentru El. Suferința are valoare și de mijlocire și de 

răscumpărare iar această valoare apare în figura lui Moise, în rugăciunea lui îndurerată (Ex 

17,11ss; Num 11,1s) și în jertfa prin care își oferă viața pentru mântuirea unui popor vinovat.  

Suferința lui Isus pare a nu avea o altă explicație decât o greșeală monstruoasă și o 

pedeapsă exemplară din partea Dumnezeului Celui Sfânt. Greșeala nu este a lui ci a noastră, a 

tuturor. El este nevinovat și aceasta este culmea scandalului, misterul și reușita planului 

Domnului (Is 53,10). Nevinovat”El mijlocește pentru păcătoși” (Is 53,12), oferindu-i lui 

Dumnezeu nu numai implorarea din inimă, ci și „propria-i viață ca ispășire” (Is 53,10),  lăsându-

se numărat printre cei păcătoși (Is 53,12) ca să ia asupra sa greșelile lor. Toată suferința și tot 

păcatul lumii s-au adunat asupra lui și, pentru că le-a purtat în ascultare, dobândește pentru toți 

pacea și vindecarea (Is 53,5). Deși Isus refuză stabilirea unei legături sistematice între boală sau 

accident și păcat (Lc 13,2; In 9,3), îngăduie totuși ca blestemul din Eden să-și arate roadele, 

tocmai pentru că El poate să le preschimbe în bucurie; nu elimină suferința, ci îi aduce mângâiere 

(Mt 5,5); nu elimină lacrimile, ci doar le șterge pe unele pe unde trece (Lc 7,13;8,52) ca semn al 

bucuriei ce îi va uni pe Dumnezeu și pe fii lui în ziua în care „va șterge lacrima de pe toată 

fața”(Is 25,8; Ap 7,17; 21,4). În acest context suferința poate fi o fericire, căci ea pregătește la 

primirea Împărăției, ea îngăduie”să se dezvăluie lucrările lui Dumnezeu”(In 9,3), „slava lui 

Dumnezeu” și „a Fiului lui Dumnezeu”(In 11,4). 

După biruința pascală, pe creștini îi amenință o iluzie: gata cu moartea și cu suferința; 

credința lor riscă să fie zdruncinată de realitățile tragice ale existenței (1Tes 4,13). Învierea nu 

înseamnă abolirea învățăturilor Evangheliei, ci confirmarea lor. Mesajul fericirilor, exigența 

crucii de fiecare zi (Lc 9,23) își capătă deplina urgență în lumina destinului Domnului. Dacă nici 

propria lui mamă nu a fost scutită de durere (Lc 2,35) iar Învățătorul, „pentru a intra în slavă”(Lc 
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24,26) a cunoscut necazuri și prigoană, atunci și ucenicii trebuie să urmeze aceeași cale (In 

15,20; Mt 10,24), iar era mesianică este un timp de încercare (Mt 24,8; Fp 14,22; 1Tim 4,1).20   

În faţa existenţei răului sf.Augustin spune: „Frumuseţea armoniei lumii străluceşte tocmai 

în contrarii, chiar dacă răul se găseşte în ea şi trebuie ca atare să fie în slujba Binelui”. Pentru 

Augustin, suferinţa şi răul sunt într-un anumit sens asemenea unui fond obscur asupra căruia 

lumina iubirii lui Dumnezeu străluceşte cu atât mai mult. El nu-şi pune întrebarea dacă 

Dumnezeu este neputincios în faţa răului. Mai mult, defineşte atotputernicia lui Dumnezeu în 

felul următor: „Dumnezeu cel atotputernic find bun în cel mai înalt grad, nu ar putea îngădui 

niciodată existenţa vreunui rău în lucrarea Sa dacă nu ar fi tot atât de puternic şi bun încât să 

reuşească El însuşi să preschimbe răul în bine”. Prin această viziune, Augustin împacă 

atotputernicia divină cu suferinţa pe care Dumnezeu nu o exclude. Poate însă să o transforme, 

făcând să izvorască din ea binele.21  

Conform lui Anselm Grun, suferinţa ne însoţeşte încă înaintea luării deciziei liberului 

arbitru, deoarece trăim într-o lume aflată sub semnul păcatului. Răspunsul teologic al acestuia 

asupra suferinţei este orientat asupra respectării libertăţii omului de către Dumnezeu ca o 

condiţie a iubirii autentice, nefiind El cel care doreşte şi trimite suferinţa. Anselm Grun vorbeşte 

despre faptul că Isus îşi acceptă misiunea dată de Tatăl de a se ocupa de cei suferinzi când în 

sinagoga din Nazaret îşi asumă cuvintele profetului „Duhul Domnului este peste mine, pentru 

care m-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să 

propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi.” 

Evanghelistul Luca evocă aici trei tipuri de suferinţe: captivitatea, orbirea şi faptul de a fi zdrobit 

trupeşte sau sufleteşte. Sunt trei experienţe fundamentale ale durerii, pe care le întâlnim şi astăzi 

ca întotdeauna; captivitatea în sensul unei robiri interioare iar constrângerile, patimile reprezintă 

pentru omul de astăzi suferinţe reale, care adesea îl consumă şi din care izbuteşte cu anevoie să 

se elibereze doar cu propriile forţe.22 

Scriitori biblici au încercat să înţeleagă şi să explice Patimile, Crucea şi Învierea lui Isus. 

În acest sens, fiecare evanghelist a încercat o interpretare proprie a Patimilor, în lumina propriei 

                                                           
20 VTB, p.714-715. 
21 GRUN A., Despre suferinţă, Târgu-Lăpuş, 2008,  p. 9-10. 
22 GRUN A., Despre suferinţă, p.18. 
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experienţe, răspunzând astfel creştinilor din vremea lor aflaţi la grea strâmtorare şi prigoniţi de 

autoritatea politică romană. Relatarea Patimilor, aşa cum o înfăţişează Evangheliile, ne ajută şi 

pe noi, cei de azi, să putem înfrunta suferinţa neîncetată. 

Sfântul Marcu, considerat primul dintre redactorii de texte evanghelice, oferă un spaţiu 

extrem de amplu descrierii episodului Patimilor. Din prima parte a textului său se desprinde 

figura unui Isus vindecător şi exorcist. În continuarea naraţiunii însă, întâlnim un Isus care se 

abandonează neputincios forţelor întunericului, care riscă să-şi asume contactul cu forţa răului, 

lăsându-se în voia cruzimii omeneşti. Prima parte prezintă puterea lui Isus, succesul şi răsunetul 

activităţii Sale. În a doua parte însă, vedem un Isus neajutorat. Este momentul când nu se mai fac 

auzite şi văzute minunile. Însă tocmai aici este paradoxul: prin slăbiciunea şi dragostea Sa, care îl 

determină să renunţe la orice tip de putere lumească, reuşeşte să învingă forţa demonilor. Tocmai 

acolo unde se manifestă în cel mai crud şi violent mod, demonii vor fi lăsaţi pradă neputinţei şi, 

în final, biruiţi. Suferinţa are rolul de a pune capăt întunericului lumii acesteia şi totodată, de a o 

preschimba în virtutea iubirii. Suferinţa este o luptă împotriva întunericului, a puterii răului. Ea 

învinge demonii care vor să-l îndepărteze pe om de la a-şi trăi viaţa, împiedicându-l să se 

deschidă spre Dumnezeu. Prin suferinţă noi pătrundem întunecimea acestei lumi. Dacă ne-o 

asumăm ca şi Isus prin dragoste , această forţă a întunericului va fi biruită. Atunci, experienţa 

celei mai intense neputinţe se va transforma în trăirea unei puteri imense. Strigătul lui Isus pe 

cruce nu este unul al abandonului, ci unul al biruinţei asupra puterii demonilor. Prin suferinţă ne 

vom îndrepta din nou spre Dumnezeu.23  

Pentru a justifica faptul că Patimile lui Isus nu reprezintă eşecul unei misiuni, ci 

dimpotrivă, sunt întocmai după planul rânduit de Dumnezeu, evanghelistul Matei citează din 

Psalmi şi din profetul Zaharia. Prin suferinţa lui Isus se împlineşte ceea ce au prevăzut şi 

prevestit profeţii. Isus este trădat. Însă Dumnezeu transformă pentru oameni această trădare în 

binecuvântare. El nu intervine pe parcursul acestei crude şi nemiloase suferinţe. Numai atunci 

când Isus moare, pământul se cutremură; în clipa chinurilor morţii Sale pământul se întunecă. 

Prin moartea Sa, Isus îşi asumă întunericul fiecăruia dintre noi. Catapeteasma Templului se 

frânge şi toţi au acces la Sfânta Sfintelor, la Dumnezeu. Suferinţa lui Isus ne redeschide inimile 

                                                           
23 GRUN A., Despre suferinţă, p. 21-22.  
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zăvorâte spre Dumnezeu. Tatăl îl legitimează pe Fiul Său prin Înviere, arătând prin aceasta cum 

nici cea mai crudă suferinţă, nici cea mai violentă moarte nu are ultimul cuvânt.24   

Scriindu-şi Evanghelia în contextul culturii greceşti, Luca îl prezintă pe Isus în suferinţă 

ca fiind un om cu adevărat drept, care îndeplineşte, potrivit idealului filozofiei greceşti, condiţia 

omului just şi virtuos. În ochii lui Platon era deja limpede că într-o lume ca a noastră, marcată de 

nedreptate şi intrigi, nici cel drept nu rămâne neatins. Cetatea îl va alunga, căci El nu aparţine 

cercului nostru nelegiuit; va fi orbit, iar în final, dat morţii pe cruce. Isus împlineşte idealul grec 

al omului drept, demonstrând prin suferinţa Sa că nu se abate de la Dumnezeu, de la calea Sa cea 

dreaptă, ci merge pe drumul Său până la capătul amar, rugându-se chiar şi pe cruce pentru 

duşmanii Săi. Rugându-se, în clipa morţii, se lasă în mâinile pline de iubire ale Tatălui. În ochii 

lui Luca, suferinţa lui Isus este asemenea unei tragedii în care eroul se stinge. Pe parcursul 

desfăşurării piesei, spectatorii vor fi însă trasformaţi. Rolul spectacolului rezidă în katharsis, 

purificarea de pasiuni şi emoţii, în curăţirea sufletească. Acelaşi lucru îl ilustrează Luca prin 

moartea lui Isus: „Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, 

se întorceau bătându-şi pieptul”. În timp ce-şi lovesc pieptul, vin în contact cu esenţa lor divină; 

se întorc la casele lor transformaţi sufleteşte. Luca ne prezintă modul în care Isus înfruntă 

durerea: demn, ca un om drept care nu se lasă abătut din calea dreptăţii şi a dragostei, ca un om 

care îşi poartă iubirea până la capăt. Privind la Isus pe cruce, ajungem altfel să ne acceptăm 

propria suferinţă. Pentru Luca, moartea şi învierea lui Isus reprezintă împlinirea a ceea ce era de 

împlinit:”Trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci 

şi psalmi.”Moartea şi Învierea lui Isus reprezintă chintesenţa întregii Scripturi.25   

Ioan, în schimb, ilustrează suferinţa lui Isus în tot sublimul ei. Aceasta nu pare să-l 

atingă. Isus pare a fi unicul care acţionează: deşi sub aparenţa unei morţi cumplite, aceasta nu îi 

poate face nici un rău. În Evanghelia după Ioan apar două modele de interpretare: pe de o parte, 

ideea că ”Împărăţia mea nu este din lumea aceasta”. În ciuda torturilor şi a crucificării, romanii 

nu îi pot lua demnitatea regală. Nu ne putem sustrage complet din calea suferinţei şi cu toate 

acestea, demnitatea noastră regală rămâne neştirbită. În noi se află o împărăţie, un tărâm al 

liniştei în care locuieşte Dumnezeu, unde suntem invulnerabili. Suferinţa ne poate răni, leza 

                                                           
24 GRUN A., Despre suferinţă, p. 25. 
25 GRUN A., Despre suferinţă, p. 27. 
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emoţional sau corporal, nu poate distruge însă împărăţia, adevărata noastră demnitate; ea este de 

neînvins, fiind de natură divină, străină de lume. A doua semnificaţie a vestirii lui Ioan se referă 

la dragostea care ne-o poartă Isus crucificat, o dragoste dusă până la capăt. Suferinţa reprezintă 

expresia iubirii Sale, punctul suprem al dragostei. Prin mesajul său, Ioan arată că în suferinţă nu 

suntem niciodată singuri, ci împreună cu Isus, care ne însoţeşte asemenea unui prieten. De 

asemenea, ne îndeamnă ca suferinţa care s-a abătut asupra noastră, să o acceptăm şi să o 

transformăm într-un act de consacrare lui Dumnezeu.26                                     

Creștinul îi aparține lui Cristos prin însăși trupul său, iar suferința îl face asemenea cu 

Cristos (Fil.3,10). Din suferința îndurată împreună cu Cristos se naște nu doar “slava veșnică ce 

covârșește orice măsură”(2Cor.4,17) de după moarte, ci și, încă de pe acum, bucuria (2Cor.7,4). 

Sfinţii Părinţi definesc răul şi păcatul prin raportare la natura firească a omului, fiind 

orice îl îndepartează pe om de Dumnezeu şi de devenirea sa dumnezeiască, adică orice abatere a 

facultăţilor sale de la scopul lor firesc. Prin păcat, omul a căzut în toate relele, nenorocirile, 

necazurile, străine de natura sa şi care, atâta vreme cât vieţuia în conformitate cu acestă natură, 

nu-l puteau atinge; ele au apărut ca urmare a păcatului şi sunt pedepse ale lui. În principal, 

această pedeapsă constă în pierderea centrului spiritual al fiinţei sale, în starea de boală şi de 

suferinţă pe care au creat-o toate acestea. Pedeapsa n-a fost dată de Dumnezeu, ea decurge în 

mod firesc şi necesar din cădere. La omul căzut, cunoaşterea şi organele ei sunt bolnave. Sfinţii 

Părinţi privesc păcatul ca pe o faptă nebunească iar starea păcătoasă în care trăieşte omenirea 

căzută, ca pe o stare de nebunie. Aceştia insistă asupra faptului că, răul, în om dar şi în lume, este 

un rezultat al relei folosinţe a libertăţii, că el a fost conceput iar apoi pus în lucrarea de alegerea 

greşită pe care a făcut-o prin liberul său arbitru. Prin reaua folosire a libertăţii sale, omul devine 

rob al păcatului (In.8,34; Rom.6,20; Is.61,1), subjugat de poftele şi desfătările simţurilor spre 

care s-a plecat (Tit 3,3; Rom.6,19), slujitor al dumnezeilor pe care şi i-a făcut din creaturi 

(Gal.4,3,8-9). 

La creaţie i-a fost dată omului memoria pentru ca prin ea să-şi poată aduce aminte 

întotdeauna de Dumnezeu şi să fie astfel mereu unit cu El, prin mintea şi inima sa. Dacă 

memoria este folosită potrivit firii sale, atunci este o memorie sănătoasă. Prin păcat ea 
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funcţionează contrar firii şi devine bolnavă. Boala constă în pervertirea ei, adică uită de 

Dumnezeu şi de bine şi îşi aduce aminte de rău şi de lume. Această boală a memoriei afectează 

organul ei, mintea. Aceasta îl uită pe Dumnezeu, se înstăinează într-o activitate care nu-i este 

proprie, se sufocă şi, din punct de vedere duhovnicesc, este cu adevărat moartă. Toate celelalte 

puteri ale sufletului care depind de ea în mod direct vor suferi aceleaşi efecte patologice. 

Memoria devine pentru om, alături de imaginaţie, principala cale de acces pentru gândurile 

străine, care pătrund în sufletul său şi-i preocupă mintea; ea este una din principalele surse ale 

„gândurilor care ne răpesc”. De la ea primeşte omul cea mai mare parte a reprezentărilor, care 

constituie pentru el tot atâtea sugestii ispititoare.27 De asemenea, Dumnezeu a dăruit omului şi 

imaginaţia, iar funcţia firească a acesteia este de a-i permite omului reprezentarea lucrurilor 

sensibile aşa cum sunt ele. Ea este direct legată de simţire şi de cele care cad sub simţuri. Ea 

transformă senzaţiile în imagini şi îi permite omului să aibă, sub forma unei imagini, o 

reprezentare a ceea ce percepe. Îi permite, în legătură cu memoria, să-şi reprezinte amintirile 

rămase în urma celor percepute. În starea sa originară, imaginile îşi aveau rostul lor în cadrul 

contemplării naturale iar omul dispunea de o „închipuire cuviincioasă”, întorcând spre bine 

mişcările acesteia, atunci când folosea imaginile născute din vederea făpturilor pentru a se înălţa 

pe sine şi pe ele la Creatorul lor. Prin păcatul stămoşesc, imaginaţia devine pentru om un mijloc 

de separare de Dumnezeu. Omul începe de-acum să-şi umple mintea, golită de Dumnezeu, cu 

produsele imaginaţiei sale.28 Păcatul strămoşesc a produs schimbări şi abateri şi a adus boală nu 

numai la nivelul puterilor sufletului; funcţiile trupeşti şi simţurile, modul în care omul se 

foloseşte de diferitele organe ale corpului şi modalităţile de percepţie senzorială au fost şi ele 

pervertite, iar prin aceasta, îmbolnăvite. 

La lucrarea virtuţilor, spun Sfinţii Părinţi, ia parte şi trupul. Nu numai că există chiar 

virtuţi trupeşti, dar prin trup se împlinesc multe dintre virtuţile sufletului. Anumite daruri ale 

Duhului, spune Sfântul Grigore Palama, „se lucrează şi prin trup”. 29 

Adam şi Eva, înainte de a păcătui, percepeau realitatea în mod identic, pentru că, având 

toate facultăţile şi toate simţurile lor orientate spre Dumnezeu Cel Unul, pe toate le vedeau în 

Dumnezeu aşa cum le vede Dumnezeu. În acelaşi fel ca simţurile, în starea paradisiacă, toate 

                                                           
27 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale,  București, 2001, p. 81-90. 
28 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 92-95. 
29 LARCHET Jean Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 101. 
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organele trupului lucrau potrivit adevăratei lor naturi şi meniri, adică potrivit lui Dumnezeu şi în 

vederea îndumnezeirii omului. Prin păcat, această rânduială a fost tulburată. Omul depărtându-se 

de Dumnezeu, şi-a abătut simţurile şi toate organele trupului de la scopul lor firesc şi normal, 

pentru a le îndrepta, contrar firii, spre lumea sensibilă. Astfel pervertite şi împrăştiate, ele se 

îmbolnăvesc. Atât pe plan trupesc, cât şi sufletesc, omul se înstrăinează de firea sa fundamentală 

şi autentică, căpătând o fire cu totul contrară, decăzută. În loc să-i dea minţii materia pentru 

contemplarea firească a celor văzute, simţurile sunt pricini ale unei mulţimi de cugetări trupeşti 

şi deşarte. În loc să se supună minţii, contribuind la înălţarea ei spre Dumnezeu, simţurile o 

înrobesc, plecând-o către lumea cea simţită, văzută în afara lui Dumnezeu, înstrăinând mintea şi 

supunând-o acestei lumi, lipsind-o de pătrunderea realităţilor spirituale. În acest sens, Sfântul 

Isaac Sirul vorbeşte despre „boala simţurilor”. De asemenea, şi Clement Alexandrinul afirmă că 

patimile sunt „boli ale sufletului”.30 Sfântul Ioan Cassian face analogii între afecţiunile trupului 

şi ale sufletului, spunând: „Dacă este infectată de viciu partea raţională, va da naştere la vicii ca: 

trufia, mândria, erezia. Dacă va fi rănită voinţa (partea irascibilă), va produce: furie, tristeţe, 

nepăsare, laşitate, etc. Iar dacă va strica partea poftitoare, va zămisli: desfrânarea, avariţia, etc.” 

El dă o listă lungă pe baza deosebirii dintre patimile sufletului şi patimile trupului. „Patimile 

sufletului sunt uitarea, negrija şi neştiinţa, cele trei patimi prin care ochiul sufletului -mintea- este 

orbit şi înrobit tuturor celorlalte patimi, care sunt: lipsa de credinţă, furia, calomnia, frica, 

tristeţea, minciuna, lăcomia, etc. Iar patimile trupului sunt: lăcomia, beţia, desfrâul, adulterul, 

etc.31 Patimile principale pe care le clasifică şi Evagrie (denumindu-le gânduri), sunt în număr de 

opt. „Primul este gândul lăcomiei, după el vine cel al curviei, al treilea este cel al iubirii de 

arginţi, al patrulea este gândul tristeţei, al cincilea este cel al mâniei, al şaselea este al akediei, al 

şaptelea este cel al slavei deşarte iar al optulea este cel al mândriei”. Cele opt patimi generice 

corespund celor şapte neamuri care trebuie învinse, în afară de Egipt, cucerit deja, despre care 

vorbeşte Deuteronomul (7,1). Câteodată, Sfinţii Părinţi, socotind mândria şi slava deşartă o 

singură patimă, vorbesc numai despre şapte patimi, în acest caz ele corespunzând celor şapte 

demoni de care vorbeşte Evanghelia (Mt.12,45; Mc.16,9). 

Izvorul acestor opt patimi principale şi al tuturor celorlalte păcate care se nasc din ele este 

filautia sau iubirea egoistă de sine. Toate patimile provin din aceasta dar ea produce în primul 
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rând trei patimi fundamentale, care le preced şi le zămislesc pe celelalte cinci, cum ar fi: 

gastrimarghia (lăcomia pântecelui), arghirofilia (iubirea de arginţi) şi chenodoxia (slava deşartă). 

Aceste trei patimi principale au trei urmaşi imediaţi, învaţă Sfântul Maxim:„Din lăcomia 

pântecelui (gastrimarghia) se naşte gândul curviei; din iubirea de arginţi (filarghiria) se naşte 

gândul lăcomiei, iar din slava deşartă (chenodoxia) ia naştere gândul mândriei. După acestea 

urmează toate celelalte, fără nici o deosebire”.32  

În starea cea dintâi, omul nu cunoştea durerea; bucuria duhovnicească pe care i-o dădea 

comuniunea cu Sfânta Treime era cu totul ferită de ea. Dar din clipa în care, prin păcat, a încetat 

să mai fie duhovnicesc şi a devenit trupesc, plăcerea s-a înjugat cu durerea. Nu ne referim doar la 

durerea fizică pe care o încearcă omul, ci şi, îndeosebi, de suferinţa psihică şi morală, care capătă 

forma tristeţii. Iar această tristeţe vine şi din faptul că obiectul dorinţei şi plăcerea care vine de la 

el nu sunt nici ele pe măsura puterii de a dori a omului şi a bucuriei care îi era menită.33  

Abătându-se sufletul de la virtuţi din iubirea de plăcere, a dat naştere patimilor (bolilor) şi le-a 

întărit pe acestea împotriva sa. 

 

2.2. În viziunea lui Evagrie Ponticul 

 

Evagrie, numit și „filozoful în deșert”, în timpul petrecut ca monah, a fost un mistic care 

se sprijinea pe o experiență trăită, a sa ca și a Părinților epocii sale. Texte biografice și 

autobiografice atestă faptul că atât pentru el, cât și pentru confrații săi din pustie, lumea angelică, 

respectiv demonică, era mai întâi de toate un fapt de experiență anterior oricărei încercări de a le 

pătrunde în mod teoretic.34 Caracteristic pentru Evagrie este o teologie a chipului lui Dumnezeu 

în om, potrivit temperamentului său. 

Patimile principale pe care le clasifică Evagrie (denumindu-le gânduri), sunt în număr de 

opt.„Primul este gândul lăcomiei, după el vine cel al curviei, al treilea este cel al iubirii de 

                                                           
32 LARCHET Jean Claude, Terapeutica bolilor mintale,  p. 117-118. 
33 LARCHET Jean Claude, Terapeutica bolilor mintale,  p. 68-69. 
34 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, Sibiu, 1997, p.135. 
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arginţi, al patrulea este gândul tristeţei, al cincilea este cel al mâniei, al şaselea este al akediei, al 

şaptelea este cel al slavei deşarte iar al optulea este cel al mândriei”. 

Potrivit tradiției antice, sufletul este altcătuit din trei părți: dintr-o parte „concupiscență” 

sau „poftitoare”, una „irascibilă” și una „rațională” fiind și „parte conducătoare”. Concupiscența 

și irascibilitatea altcătuiesc împreună partea pasivă sau pasională a sufletului , prin care acesta – 

și prin intermediul lui, intelectul- este legat prin intermediul celor cinci simțuri cu trupul, iar prin 

acesta cu lumea materială, sensibilă. Partea rațională este organul prin care intelectul ca și „cap” 

lucrează asupra sufletului și îl conduce. Intelectul însuși reprezintă nucleul personal, locul 

chipului lui Dumnezeu cu neputință de pierdut, organul prin care omul poate cunoaște pe 

Dumnezeu și răspunde chemării Lui, așadar locul libertății voinței sale și al responsabilității lui 

prin care, la rândul Lui, lucrează asupra omului Dumnezeu. În ciuda păcatului și dezintegrării 

originare a chipului lui Dumnezeu, intelectul este semnul revendicării constante a creației Sale de 

către Dumnezeu, un apel permanent la reîntoarcerea ei de la neautenticitate la autenticitatea 

unității lăuntrice și a unității cu Dumnezeu. Întrucât diferitele părți sau facultăți ale persoanei 

umane sunt împletite în modul cel mai intim, este evident faptul că vindecarea, mântuirea, constă 

în izbăvirea omului întreg și nu numai a părții lui raționale. Au nevoie de vindecare atât pofta 

(concupiscența), care îl leagă pe om de lucrurile materiale, cât și iuțimea (irascibilitatea), care 

întreține o relație specială cu semenul, celălalt chip al lui Dumnezeu.  

Evagrie vede mântuirea omului în întregul său printr-o revenire a celor trei puteri ale 

sufletului la lucrarea lor naturală, creaturală. Prin natura lor, cele trei facultăți ale sufletului sunt 

menite să conlucreze și să conducă omul spre fericire. Ispita răului constă în aceea de a le devia 

spre nimic și prin aceasta de a le scinda între ele, întrucât de acum le lipsește centrul. Scopul 

năzuit al ascezei este de „a dispune în chip nepătimaș de partea pătimașă a sufletului”, pentru ca 

intelectul să nu fie împiedicat de dorințele lui egoiste, ci mai degrabă să poată urca spre 

cunoaștere susținut de forțele lui vitale, spre cunoașterea în care stă fericirea omului întreg.35 

Numai un suflet cu totul unificat în cele trei „părți” ale sale devine inatacabil pentru demonii care 

ne vor hărțui până la moarte.  

                                                           
35 BUNGE G., Evagrie Ponticul, Sibiu, 1997,  p.96-100. 
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La nivelul omului înzestrat cu voință liberă și responsabilitate personală, răul ne 

întâmpină sub forma „patimilor”, în esența lor, acestea fiind înstrăinări egoiste ale ființei create 

la origine bună și ca atare ele caută să-i asigure o existență autonomă în afara Creatorului său. 

Prin faptul că noi suferim până și în „pasiunile” noastre arată că răul nu este originar și este străin 

de natura noastră, iar binele este propriu naturii noastre potrivit creației. De unde provine atunci 

răul? Din nici unul dintre lucrurile create de Dumnezeu. Nici din lucrurile materiale, nici din trup 

și nici din cele două facultăți iraționale ale sufletului, irascibilitatea și concupiscența, prin care 

comunicăm cu lumea, ci numai din acea „plăcere ce disprețuiește pe oameni și care se ivește din 

voia noastră liberă și care silește mintea să se servească rău de creaturile lui Dumnezeu”. Cele 

două forțe vitale ale „poftei” și „iuțimii”sufletului sunt bune și sunt un dar al lui Dumnezeu, ca 

tot ce e creat. Noi înșine suntem vinovați de viciile ce ni se pare că le lucrează în noi trupul. 

Viața noastră se aseamănă unui câmp de luptă, pe care demonii ne războiesc intens prin 

„gândurile” lor ispititoare, pentru a ne insufla activarea antinaturală a puterii sufletelor, pe care o 

numim „patimă” sau „viciu”. A fi creștin înseamnă a lupta. Dar în lupta noastră nu suntem lăsați 

singuri. Avem modelul și învățătura lui Isus care l-a biruit pe Satan, și puternicul ajutor al 

îngerilor lui Dumnezeu.36   

Mintea omului este din fire făcută să caute lucrurile dumnezeieşti şi să tindă spre 

cunoaşterea lui Dumnezeu, iar atunci când lucrează potrivit firii sale, ea este „sănătoasă”. 

Depărtându-se de Dumnezeu însă, ea se îmbolnăveşte, pentru că nu mai lucrează conform 

scopului ei firesc, ci contra firii sale.37 Înstrăinarea minţii în simţire este treapta cea mai de jos pe 

care ajunge spiritul uman căzut din cunoaşterea lui Dumnezeu şi din contemplarea naturală. Fie 

că activează sub imperiul senzaţiei, fie în latura raţiunii care emite reflecţii autonome cu caracter 

abstract, mintea se află întoarsă spre cele din afară. Astfel, ea îl desparte pe om nu numai de 

Dumnezeu, ci şi de sine. Este ceea ce Sfinţii Părinţii numesc despărţirea minţii de  inimă.38 În 

esență, patima este o dezintegrare a persoanei umane. Recuperarea integrității constă din 

„nepătimire”, pe care Evagrie o desemnează ca „sănătate a sufletului” iar boala fiind un fenomen 

secundar. De asemenea, el consideră „necunoaşterea” lui Dumnezeu ca „boală a sufletului”, în 

timp ce, dimpotrivă, „sănătatea sufletului este nepătimirea şi cunoştinţa”. 

                                                           
36 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul,  p. 145-146.  
37 LARCHET Jean Claude, Terapeutica bolilor mintale,  p. 41. 
38 LARCHET Jean Claude, Terapeutica bolilor mintale,  p. 46. 
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         2.3. În viziunea contemporană, psiho-medicală 

 

Devierea de la starea de sǎnǎtate, în cadrul cǎreia modificǎrile mediului intern sunt 

generate de acţiunea agenţilor patogeni, se numeşte boalǎ. Aceasta este rezultanta tulburǎrii 

activitǎţii normale a organismului, sub influenţa unor agenţi din mediul intern sau extern. Ea este 

conceptualizată în mod diferit, în funcţie de: contextul apariţiei, momentul de viaţă, trăsăturile de 

personalitate, mediul socio-cultural, bagajul informaţional şi antecedentele pacientului. 

Precizând conceptul de boală, fiziopatologia reţine câteva elemente comune care fixează 

cadrul general al acestuia. Prima caracteristică comună  tuturor  bolilor o reprezintă cauzalitatea. 

La originea oricărei îmbolnăviri stau anumite cauze, care în funcţie de interrelaţiile cu 

organismul, sau independent de acesta, pot avea un rol determinant sau favorizant. A doua 

caracteristică importantă a bolii o reprezintă manifestarea de către organism a unui complex de 

reacţii de răspuns faţă de acţiunea agentului patogen. În funcţie de natura agentului patogen, de 

efectul local sau general şi de durata de acţiune, aceste reacţii pot fi generale şi/sau locale, 

specifice şi/sau nespecifice, cu caracter adaptativ şi/sau lezional, alcătuind în totalitatea lor un 

complex de perturbări care conferă  bolii particularităţile ei clinice. O a treia caracteristică a bolii 

este modificarea sau tulburarea mecanismelor de  reglare neuroendocrină. Dependent de 

intensitatea şi durata de acţiune a factorilor cauzali, activarea mecanismelor neuro-endocrine 

determină fie un mecanism de adaptare-apărare, fie dereglări metabolice, funcţionale sau chiar 

leziuni. Ultima trăsătură caracteristică a bolii este limitarea capacităţii organismului bolnav de 

adaptare la solicitările din mediu şi de răspuns la noi agresiuni. 

Hipocrat, a fost primul care a realizat existența unei legături între suflet (psyche) și corp 

(soma) în dinamica apariției și desfășurării bolii, afirmând  că, „la tot ce supără i se spune boală”. 

De la Hipocrat, adevărat părinte al medicinii psihosomatice, și până în zilele noastre, observațiile 

clinice au reușit să aducă în centrul dezbaterilor medicale o serie de factori de ordin psihologic ce 

participă, direct sau indirect, la debutul și ritmarea evoluției bolii, constituind adesea factori de 

rezistență la tratament sau, dimpotrivă, de potențare a acestuia. 
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Dualismul cartezian („Materie şi Spirit”) s-a propagat în gândirea medicală, diferenţiind 

bolile mintale de cele somatice de o manieră care tindea să infirme viziunea hipocratică ce 

susţinea unitatea şi interdependenţa dintre cele două „compartimente” ale fiinţei umane. În timp 

s-a demonstrat că suferinţele în plan psihologic pot să genereze nu numai boli psihice, ci şi boli 

somatice. În acea perioadă a luat naştere Medicina Psihosomatică ce şi-a revendicat sursa 

primară în Şcoala din Kos a lui Hipocrate.  

Medicina geto-dacică a fost prima medicină de factură psihosomatică menționată în 

documente. Iată ce spune Platon în Charmides despre terapeuții geto-daci: „Zamolxis ne învață 

că >după cum nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără să vindecăm capul, ori capul fără să 

ținem seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi însănătoșit fără suflet>”. „Pentru asta”, 

adaugă terapeutul, „remediul multor boli este necunoscut medicilor greci pentru că ei neglijează 

ansamblul”. 

Boala reprezintă, în afara conținutului său psihosomatic „în sine”, o situație existențială 

diferită de cea „normală”, trăită de individ până la apariția ei. Aceasta generează stres psihic prin 

două mari grupe de agenți stresori: situația creată prin apariția, desfășurarea și consecințele bolii 

și prin cortegiul de suferințe fizice și psihice inerente.39 Treptat s-au acumulat date convingătoare 

privind comportamentele nocive pentru sănătate, toate având veritabile „rădăcini psihologice”. 

Orice realitate exterioară sau interioară pe care o percepem, cu atât mai mult un factor stresant, 

are o tonalitate afectivă, care poate fi plăcută sau neplăcută. În psihologia patologică, procesele 

afective au un rol capital. Cunoașterea afectivității devine un prim element esențial în înțelegerea 

tulburărilor psihosomatice. Aceste tulburări apar mai frecvent la anumite tipuri de personalitate 

caracterizate prin: reactivitate emoțională crescută, susceptibilitate exagerată, rigiditate în 

derularea proceselor corticale, agresivitatea externă blocată. Psihosomatica este o concepție 

medicală integratoare, care permite abordarea unei afecțiuni somatice induse psihic, ca reacție a 

unor trăiri emotiv tensionale, sau a unor manifestări psihice secundare unor boli organice. 

Simptomele psihosomatice reprezentând o veritabilă transformare a unor conflicte intrapsihice în 

manifestări somatice trebuie privite ca fiind legate în mod obiectiv de natura și cantitatea 

neuromediatorilor ajunși la celulele țintă, inclusiv „hormonii de stres” și de organele și aparatele 

                                                           
39 IAMANDESCU I.B., BORIS  Luban-Plozza,  Dimensiunea psihosocială a practicii medicale, Bucureşti,  

    2003;  p.19-20. 
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la nivelul cărora preexistă disfuncții bazate pe existența unor „slăbiciuni” structurale sau 

biochimice. Sunt cunoscute tipurile comportamentale de tip A și C descrise de Friedman și 

Rosenman (1959). Tipul psihocomportamental A este definit prin ambiție, competitivitate și 

combativitate crescută. Acest tip psihocomportamental este predispus clasic la coronaropatie. 

Tipul psihocomportamental C este caracterizat de asocierea unor mecanisme represive puternice 

(până la incapacitatea de verbalizare și chiar de recunoaștere a emoțiilor), cu un complex de 

reacții secundare, precum autodeprecierea, sentimente de neputință și de pierdere a controlului. 

Acest tip psihocomportamental este pus în relație cu bolile neoplazice și dezvoltarea infecțiilor 

cronice.40  

Pentru înţelegerea dinamicii raportului sănătate-boală, trebuie să apelăm la noţiunea de 

proces patologic. În acest sens, boala reprezintă o formă de existenţă a materiei vii caracterizată 

prin apariţia procesului ce implică tulburarea unităţii forţelor din organism (integritatea) şi a 

organismului cu mediul (integrarea). Boala umană se caracterizează, în general, prin perturbarea 

la diverse niveluri şi din variate incidente a structurilor funcţionale ale individului în perspectivă 

corporal-biologică sau psihic-conştientă. Perturbarea indusă de boală determină un minus şi o 

dizarmonie a ansamblului unitar al persoanei, dificultăţi obiective şi subiective în prezenţa, 

adaptarea şi eficienţa în cadrul vieţii sociale, dezadaptarea, involuţia, moartea prin accident ori 

evoluţia spre constituirea defectualităţii sau deteriorării grave. 

Boala psihică trebuie considerată ca interesând întreaga fiinţă umană în complexitatea ei 

biologică, psihologică, axiologică şi socială. Deci, analiza normalităţii psihice, a psihismului 

văzut ca un „multiplex”, să implice nu numai corelaţii biologice, ci şi sociale, culturale, 

epistemologice şi dinamice. Atunci când este prezentă boala psihică, psihismul subiectului se 

reorganizează la un nivel inferior, prezentând manifestări care nu sunt evidente în starea 

normală. Această disfuncţionalitate se datorează fie absenţei instanţelor psihice superioare, fie 

efortului constituit de încercarea de reechilibrare, de reorganizare în situaţia deficitară dată.41  

Comportamentul bolnavului în faţa bolii prezintă diferite răspunsuri şi atitudini: 

                                                           
40 IAMANDESCU I.B., Elemente de psihosomatică generală și aplicată, Bucureşti, 1999, p.15-17. 
41TUDOSE Florin, Fundamente în psihologia medicală, Bucureşti, 2003,  p. 50-51.  
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         - răspunsuri emoţionale: iritabilitate, furie, negare parţială sau totală, depresie, anxietate, 

resemnare, etc. 

         - răspunsuri comportamentale: infantilizarea cu regresie comportamentală şi emoţională 

(egocentrism, dependența de anturaj, predominanţa afectelor, a agresivităţii, depresiei, gândirii 

magice, etc); evaziunea şi fuga de responsabilităţi; exaltarea Eului (narcisism primar), mai ales la 

cei cu un nivel cultural şi intelectual mai redus; contagiunea informaţională favorizată de 

scăderea simţului critic şi anxietăţii, într-ajutorarea umană. 

         - atitudini faţă de boală: acceptarea bolii (presupune recunoaşterea bolii, intrarea în rolul de  

bolnav. Poate fi: realistă, raţională (la persoane echilibrate emoţional, cu un nivel cultural 

satisfăcător, fără probleme existenţiale importante), duce la prezentarea la medic şi aderenţa la 

tratament; disproporţionată (la persoane nevrotice, cu tulburări de personalitate, etc).  

Ca atitudine în faţa bolii este şi ignorarea bolii (la oligofreni, bolnavi psihici, neurologici, cei cu 

nivel cultural scăzut, cei focalizaţi pe alte probleme). O altă atitudine în faţa bolii poate fi şi 

negarea, refuzul stării de boală, al conştientizării unor tulburări prin subestimarea simptomelor, 

amânarea deciziei de a consulta în speranţa că va trece de la sine şi ca mecanism de apărare.  

În funcţie de atitudinea faţă de boală, de  reacţia persoanei faţă de boală, comportamentul 

de bolnav poate fi de două tipuri: adaptativ sau dezadaptativ. Adaptarea la boală şi la situaţia 

generată de boală este sarcina cea mai importantă pe care trebuie să o îndeplinească psihicul unei 

persoane bolnave. Deşi, din punct de vedere social, se instalează o constrângere de rol, reacţiile 

şi atitudinile raţionale ale pacientului sunt o pavăză în calea disoluţiei psihice a persoanei. 

Respingerea e un răspuns obişnuit în faza de instalare a bolii, manifestându-se prin ignorarea 

unor simptome somatice, etichetate ca normale sau interpretate eronat. Dependenţa de boală se 

manifestă la acele persoane care exagerează simptomele bolii şi diminuează efectele favorabile 

ale tratamentului, până la cei care utilizează boala ca mijloc de autovalorizare, pentru a beneficia 

de atenţia celor apropiaţi. Pe termen lung, poate fi o reacţie contraproductivă, contribuind la 

dezinserţia socială şi parazitism. Reacţiile depresive sunt cele mai frecvente, mai ales din 

momentul în care persoana bolnavă începe să înţeleagă, în întregime, şi consecinţele bolii. 
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Important este faptul ca simptomele depresiei să nu evolueze spre o tulburare severă, cu risc 

suicidar. Odată  instalată depresia, ea devine un factor de agravare a bolii somatice.42   

Omul ca personalitate trebuie considerat în dimensiunile lui biologice, fiziologice, 

psihice, sociale şi culturale. Orice tulburare a stării lui de sănătate, indiferent de formă şi 

etiologie, este o stare de impas bio-psiho-socio-cultural. Indiferent dacă boala este fizică sau 

psihică, suferinţa este trăită în plan psihic şi este un complex de stări şi semnificaţii, senzaţii şi 

percepţii, reprezentări, raţionamente, supoziţii, toate sub semnul disperării şi speranţei. 

 

                                                           
42 IAMANDESCU I.B., BORIS Luban-Plozza, Dimensiunea psihosocială a practicii medicale, p. 118-120. 
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Capitolul 3 

Influenţa gândului și a cuvântului asupra sănătăţii şi a bolii 

 

3.1. În viziunea biblico-spirituală 

 

Urmând o concepție comună în antichitate, lumea biblică nu vede în cuvântul omenesc 

doar un simplu sunet de comunicare între oameni: cuvântul este expresia persoanei, se 

împărtășește din dinanismul ei, este înzestrat cu eficiență. De aici derivă importanța în felul de al 

folosi: în funcție de calitatea sa, el cuprinde, pentru cine îl rostește, cinste sau batjocoră (Sir 

5,13); iar în puterea lui stă viața și moartea  (Pr 18,21). Pentru a aprecia valoarea unui om, el este 

ca o piatră de încercare (Sir 27,4 -7). Din acest motiv maieștrii de înțelepciune îi învață pe 

oameni buna lui folosire și îi denunță defectele. Despre consecințele folosirii negative a 

cuvântului care la rândul lui este o consecință a gândului negativ, găsim multe referințe în 

Vechiul Testament. Guralivul care ajunge până la prostie (Pr 10,19) și indiscreție (Pr 20,19) 

făcându-se urât de ceilalți (Sir 20,5-8); prostul care se recunoaște după faptul că-l ia gura pe 

dinainte (Sir 20,18); prietenul prefăcut, care nu oferă spre mângâiere decât „vorbe în vânt”(Iob 

6,26). Cuvântul celor nelegiuiți este o capcană sângeroasă (Pr 12,6) iar cel înțelept trebuie să se 

ferească de clevetire (Sir 5,14), căci limba face mai multe victime decât sabia (Pr 12,18). 

Cuvintele celor care umblă cu vorba sunt primite adesea “ca bucatele gustoase” (Pr 26,22), dar 

rănesc cumplit. Există și alte pericole ca: blasfemia, cuvintele necurate (Sir 23,12-21) și 

jurămintele strâmbe pe care legea mozaică le interzicea (Ex 20,7; Num 30,3). Spre evitarea 

jurământului nesăbuit, Siracidul sfătuiește să se limiteze numărul de jurăminte (Sir 23,7-11). 

Psalmiștii denunță stăruitor, cu tonul unor oameni care au suferit mult, clevetirea și calomnia 

care îi rănesc (Ps 5,10). Printre păcatele săvârșite cu cuvântul, poate fi menționată și încrederea 

superstițioasă în eficacitatea lui magică. Răspândită în vechiul Orient, cunoscută în mediul biblic 
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(cuvântul de piază rea: Num 22,6; graiul nălucilor: Is 29,4), ea este interzisă prin Lege sub 

pedeapsa cu moartea, ca și celelalte acțiuni magice (Lv 20,6.27).43 

Noul Testament va relua, în această privință, învățătura Vechiului Testament. Scrisoarea 

lui Iacob reia aceleași sfaturi în legătură cu greșelile făcute în folosirea cuvintelor (Iac 3,2-12) iar 

supravegherea limbajului este o cerință importantă a înțelepciunii creștine. Isus va propovădui un 

ideal de sinceritate care va face inutile jurămintele (Mt 5,33) iar acest ideal va fi păstrat de 

Biserica apostolică (Iac 5,12; 2Cor 1,17). 

În Iob 16,5 buzele sunt chiar cuvântul în stare născândă. Ele așteaptă să fie deschise 

pentru a exprima adâncul inimii. Buzele sunt în slujba inimii, bună sau rea (Pr 10,32; 15,7; 24,2). 

Ele îi dezvăluie calitățile şi defectele. La cel păcătos ele se pun în slujba fățărniciei, cu alaiul ei 

de minciună, viclenie, ponegrire (Pr 4,24; 12,22; Ps 120,2; Sir 51,2),  putând chiar să ascundă 

răutatea lăuntrică în spatele unei fețe binevoitoare: „Spoială de argint care îmbracă un vas de lut, 

așa sunt buzele mieroase și inima rea”(Pr 26,23). Dar pot arăta şi  o tulburătoare fățărnicie în 

dialogul cu Dumnezeu: “Acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima sa este departe de mine” 

(Mt 15,8; Is 29,13). La antipodul acestei fățărnicii, este schițat idealul omului cu buze mereu 

sincere și drepte (Ps 17,1; Pr 10,18-21). Însă, pentru a le păzi astfel de orice cuvânt perfid (Ps 

34,14), Dumnezeu însuși trebuie să le învețe (Pr 22,17). Ele trebuie să fie atârnate de buzele lui 

Dumnezeu prin ascultare și fidelitate (Ps 17,4; Iob 23,12): „Pune, Doamne, pază gurii mele, 

veghează la ușa buzelor mele!”(Ps 141,3).44 

Încă de la început, blestemul este prezent (Gn 3,14.17), dar în contrapunct, pe primul plan 

fiind binecuvântarea (1,22.28). Blestemul este ca un ecou inversat al binecuvântării prin 

excelență, care este Cuvântul Creator al lui Dumnezeu. Atunci când Cuvântul, care este lumină, 

adevăr, viață, ajunge la Principele întunericului, părintele minciunii și al morții, binecuvântarea 

pe care o aduce cu sine revelează refuzul ucigaș al Satanei și se preschimbă, în urma acestui 

contact, în blestem. Blestemul pune în mișcare forțe profunde, care-l depășesc pe om, căci prin 

puterea cuvântului rostit, pare a-și dezvolta automat efectele funeste. Astfel, în forma sa 

completă, blestemul comportă doi termeni strâns legați: cauza sau condiția atrăgând 

efectul:”Pentru că ai făcut asta (dacă faci asta)...cutare nenorocire te va ajunge”. Nu poți 

                                                           
43  VTB,  p. 146-147. 
44  VTB, p. 86. 
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blestema în mod ușuratic fără a risca să atragi asupra propriei persoane blestemul pe care îl 

chemi (Ps 109,17).45 

Ebraica vede inima într-un sens mai larg şi nu o rezumă doar la viața afectivă. Dumnezeu 

a dat oamenilor “o inimă spre a gândi”(Sir 17,6). Psalmistul vorbește de “gândurile inimii”lui 

Dumnezeu, adică planul lui de mântuire ce dăinuie din neam în neam (Ps 33,11). “Inima largă” 

(1Rg 5,9) evocă dimensiunile cunoașterii; “dă-mi inima ta”poate însemna “ia seama la ce-ți 

spun”(Pr.23,26), iar “inima împietrită” implică sensul de cuget mărginit. După context, sensul se 

poate restrânge la aspectul intelectual (Mc 8,17) sau, dimpotrivă, se poate extinde (Fp 7,51). În 

antropologia concretă și globală a Bibliei, inima omului este însuși izvorul personalității lui 

conștiente, inteligente și libere, locul opțiunilor decisive, al Legii nescrise (Rm 2,15) și al acțiunii 

misterioase a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament ca și în Noul Testament, inima este locul 

unde omul îl întâlnește pe Dumnezeu, întâlnire ce devine pe deplin efectivă în inima omenească 

a Fiului lui Dumnezeu. În relațiile dintre persoane, e limpede că ceea ce contează este atitudinea 

interioară. Dar inima se sustrage privirii. În mod normal, exteriorul unui om  trebuie să manifeste 

ceea ce are el în inimă. Astfel, cunoaștem inima indirect prin ceea ce exprimă fața (Sir 13,25), 

prin ceea ce spun buzele (Pr 16,23), prin ceea ce dovedesc faptele (Lc 6,44). Totuși, în loc să 

manifeste inima, cuvintele și purtările, pot să o și ascundă (Pr 26,23-26; Sir 12,16),  omul având 

redutabila posibilitate de a juca dublu. În astfel de situații, și inima lui este dublă, căci inima 

(gândurile) dictează exprimările de suprafață, în timp ce se fixează lăuntric în dispoziții foarte 

diferite. Această duplicitate este un rău profund, pe care Biblia îl denunță cu asprime (Sir 27,24; 

Ps 28). 

În fața chemării lui Dumnezeu omul caută să se eschiveze prin duplicitate. Și poporul 

ales a căutat mereu să se sustragă. Pentru a evita convertirea autentică, el încearcă să-l 

mulțumească pe Dumnezeu printr-un cult exterior (Am 5,21) și cuvinte frumoase (Ps 78,36). 

Dar, nu-l poți înșela pe Dumnezeu cum înșeli un om:”omul privește la înfățișare, dar Domnul 

privește inima”(1Sam 16,7). Dumnezeu „cercetează inima și rărunchii”(Ier.17,10; Sir.42,18) și 

demască minciuna, constatând: ”Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui e departe de 
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mine”(Is 29,13). Posibilitatea de a se apropia de Domnul se poate realiza cu o „inimă frântă și 

smerită” (Ps 51,19), rugându-l să „zidească în noi o inimă curată”(Ps 51,12).46 

Folosindu-se de  limbă, omul comunică cu semenul său și îi exprimă lui Dumnezeu 

sentimentele inimii sale. Privarea de folosirea ei poate fi o pedeapsă divină (Lc 1,20; Ps 137,6) 

iar  a reda celor muți vorbirea este o lucrare mesianică (Is 35,6; Mc 7,33-37), care le îngăduie să 

cânte laudele lui Dumnezeu (Lc 1,64). “În puterea limbii este viața și moartea”(Pr 18,21). “Cu ea 

îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl și cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după 

asemănarea lui Dumnezeu”(Iac 3,1-12). “Fericit cel care n-a alunecat cu limba sa”(Sir 25,8). 

Există speranța că în ziua lui YHWH nu va mai fi “limbă vicleană”(Sof 3,13). Această speranță 

nu este un cuvânt zadarnic, căci, de pe acum, poate fi descrisă limba celui drept. Ea este argint 

curat (Pr 10,20): preamărește dreptatea și proclamă lauda lui Dumnezeu (Ps 35,28; 45,2), 

mărturisește atotputernicia lui (Is 45,24). Buzele, ca și limba, revelează inima omului; faptele 

trebuie să răspundă cuvintelor sale:” Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu 

adevărul” (1In 3,18).47 

Biblia se ocupă și de mărturia dată de oameni, subliniind gravitatea acesteia. A da 

mărturie înseamnă a atesta realitatea unui fapt, dând propriei afirmații toată greutatea pe care o 

cer împrejurările. Un proces sau o contestație constituie cadrul natural al mărturiei. Legea îi 

reglementează utilizarea: nu este posibilă nici o condamnare fără depoziția a cel puțin doi martori 

(Num 5,13). În acest act prin care omul își angajează cuvântul, se poate strecura minciuna iar 

psalmiștii se plâng de mărturiile strâmbe care îi copleșesc (Ps 27,12;35,11). Încă din Decalog, 

mărturia mincinoasă este interzisă cu asprime (Dt 5,20) iar Deuteronomul o pedepsește potrivit 

principiului talionului (Dt 19,18). De asemenea și învățăturile înțelepților o stigmatizează (Pr 

21,28; 24,28; 25,18), căci este urâciune înaintea lui Dumnezeu (Pr 6,19).48 

În Biblie minciuna are două sensuri diferite după cum se referă la relațiile omului cu 

aproapele său sau la relațiile lui cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, interzicerea minciunii în 

lege se referă inițial la un context social precis, acela al mărturiei false date la procese (Dt 5,20) 

sau rostită sub jurământ, dar aceasta este și o profanare a numelui lui Dumnezeu (Lv 19,12).  
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Păcatul de a minți este înțeles şi într-un sens mai larg, ca: înșelăciune, prefăcătorie, dezacord  

între gând și limbă (Ier 9,7) iar Dumnezeu urăște toate acestea (Pr 12,22) pentru că El nu poate fi 

înșelat (Iob 13,9). În Noul Testament, obligația unei totale loialități este formulată clar de 

Isus:”Cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu”(Mt 5,37); iar Paul face din ea regula sa de conduită 

(2Cor 1,17).49 

În Biblie, precedând, întrerupând sau prelungind cuvântul, tăcerea lămurește, în felul ei, 

dialogul între Dumnezeu și om. “La început Cuvântul era Dumnezeu”(In 1,1), luînd  forma unui 

“mister învăluit în tăcere din veac”(Rm 16,25) până când i s-a dezvăluit omului. Această 

maturizare tainică a Cuvântului este exprimată în timp prin predestinarea celor aleși: înainte de a 

le vorbi, Dumnezeu îi cunoaște din sânul mamei lor (Ier 1,5). Mai există o altă tăcere a lui 

Dumnezeu, care pare a fi purtătoare nu a unui mister de iubire, ci a mâniei divine. Pentru a stârni 

neliniștea poporului său păcătos, Dumnezeu nu mai vorbește prin profeții săi (Ez.3,26). Pentru 

Israel, care vrea să-l asculte pe Dumnezeul său, această tăcere este o pedeapsă (Is 64,11).  

Înseamnă îndepărtarea Domnului (Ps 35,22), fiind echivalentă cu o sentință de moarte (Ps 28,1). 

Totuși, dialogul nu este definitiv întrerupt, căci tăcerea lui Dumnezeu poate fi și un reflex al 

răbdării lui în momentele de infidelitate ale oamenilor (Is 57,11). „Vreme este pentru a tăcea și 

vreme pentru a vorbi”(Qoh 3,7). Dincolo de această înțelepciune care ar putea rămâne pur 

omenească, Dumnezeu este cel care îi statornicește omului momentele de tăcere și de vorbire.50 

Ca rezultat al păcatului, are loc separarea minţii de inimă, care înseamnă o adevărată 

schizofrenie spirituală, căci ea divide mintea omului, ducând  la divizarea întregului suflet. 

Urmând minţii, răspândită şi împărţită de mulţimea gândurilor pe care ea însăşi le naşte şi de 

senzaţiile pe care le primeşte, toate celelalte facultăţi ale omului, hărţuite şi zăpăcite pe deasupra 

de mulţimea patimilor, sunt mânate, în mod contradictoriu, în toate direcţiile, făcând din om o 

fiinţă divizată la toate nivelurile. Gândurile, altădată concentrate şi unificate, acum, ca urmare a 

păcatului, multe, felurite şi dezbinate, se revarsă şi curg într-un flux neîncetat, devin confuze şi 

nestatornice, dezbinate şi împrăştiate şi risipite în toate laturile, târând în această dezordine şi 

dezbinare întreaga fiinţă a omului.51 
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În patologia omului căzut, în sufletul omenesc, alături de puterea poftitoare stă puterea 

agresivă sau irascibilă. Această putere ţine de însăşi firea omului, fiind una dintre componentele 

sufletului omenesc încă de la crearea sa. Cea dintâi funcţie a agresivităţii la omul aflat în stare de 

sănătate (Adam înainte de cădere, omul restaurat în Cristos) este de a se împotrivi la tot ce-l 

poate îndepărta pe acesta de Dumnezeu. Această putere a sufletului, spun Sfinţii Părinţi, a fost 

pusă de Dumnezeu în sufletul omului pentru a putea lupta împotriva răului, pentru a respinge 

atacurile demonilor, a se împotrivi ispitelor, a nu primi şi a reteza gândurile răutăţii pe care 

duşmanii i le semănau în suflet. O altă funcţie firească şi normală a acestei puteri a sufletului, 

este să-i permită omului să lupte pentru a dobândi bunurile duhovniceşti, spre care tinde prin 

însăşi natura sa ca să ajungă în Împărăţia cerurilor.52 La omul căzut, agresivitatea îşi păstrează 

funcţia sa de luptă pentru a dobândi plăcerea, dar, nemaifiind folosită pentru a se război cu 

demonii şi momelile lor, pentru că de acum se învoieşte cu îndemnurile lor şi le împlineşte 

voinţa, omul îşi întoarce iuţimea împotriva semenilor, văzând în ei, fie obstacole în împlinirea 

dorinţelor, şi atingerea plăcerii, fie cauze ale suferinţei legată de iubirea egoistă pe care o are 

pentru sine însuşi.53 

Sfinţii Părinţi învaţă că toate patimile sunt legate între ele, se cuprind unele în altele, se 

întăresc una pe alta şi fiecare zămisleşte pe altele. Sfântul Marcu Ascetul spune: „Să nu ni se 

pară ciudat că suntem atraşi cu putere nu numai de gândurile care ne îndulcesc, ci şi de cele pe 

care nu le iubim; căci ele fiind înrudite prin răutate, lucrează împreună îndemnurile spre 

desfătare, sprijinindu-se unele pe altele. Când lasă cineva un gând să zăbovească, îndulcindu-se 

cu el, va fi predat altui gând, şi tot aşa va fi mânat şi de acela, târât de ele fără să ştie, din pricina 

primirii celui dintâi”. 

Patimile sunt numite de Sfinţii Părinţi „gânduri trupeşti” pentru că ele se manifestă în om 

mai întâi ca gânduri, fie ca acestea se vor înfăptui sau nu.„De nu păcătuieşte cineva mai întâi cu 

mintea, nu va păcătui nici cu lucrul”, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, „căci păcatul este 

întrebuinţarea greşită a ideilor, căreia îi urmează reaua întrebuinţare a lucrurilor”. Aceste gânduri 
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prin care se exprimă în primul rând patimile nu sunt văzute de la bun început ca rele, ele 

descoperindu-se ca atare numai în anumite condiţii.54 

Înţelepţii sfătuiesc: „Nu te lăsa pradă gândurilor negre”(Sir 30,21) şi „alungă tristeţea 

care pe mulţi i-a omorât şi grijile care aduc bătrâneţile înainte de vreme” (30,23-25), pentru că 

tristeţea deprimă inima (Pr 12,25), amărăşte duhul (15,13) şi usucă oasele (17,22) chiar mai mult 

decât boala (18,14).Cu toate că adesea evenimentele exterioare suscită şi motivează tristeţea, în 

realitate, nu ele sunt adevărata pricină, ci doar simple prilejuri de manifestare. Izvorul ei se află 

în sufletul omului, mai precis în atitudinea lui faţă de cele ce îi vin din afară, ca şi faţă de sine 

însuşi. Omul este răspunzător de tristeţea de care se lasă cuprins, iar împrejurările şi relele însăşi 

care i se întâmplă nu-i pot servi drept scuză întemeiată. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: 

„Bucuriile ca şi întristările nu ţin atât de firea lucrurilor, cât vin din propriile noastre stări 

sufleteşti. Dacă acestea sunt puse în chip înţelept în bună rânduială, inima noastră va fi 

întotdeauna mulţumită. Adesea, bolile trupului au drept cauză mai curând o tulburare lăuntrică 

decât starea rea a vremii sau altă înrâurire din afară. Tot astfel se întâmplă şi cu bolile sufletului. 

Iar dacă bolile trupeşti ţin de firea noastră, acestea din urmă nu atârnă decât de voinţa noastră (şi 

ne putem feri de ele)”. Acesta îi spune prietenului său, Stagirie: „Nu demonul este pricinuitorul 

tristeţii neguroase care te-a cuprins, ci chiar tristeţea ta îl ajută să-ţi strecoare în suflet aceste 

cugete rele”.55 Sfântul Ioan Cassian spune, „la fel ca şi cu bolile, se întâmplă cu gândurile 

nesănătoase, căci bolile trupului nu sunt contractate chiar în momentul când se ivesc, ci mai 

înainte”. Aceste gânduri „sunt semnul unei boli care zăcea înnăuntru, ascunsă în cele mai adânci 

altcătuiri ale sufletului, vădindu-se astfel fierbinţelile ascunse ale patimilor de care ne-am 

îmbolnăvit, hărţuiţi de cugetări nesănătoase.56 
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3.2.   În viziunea lui Evagrie Ponticul 

 

Evagrie a fost un mistic care s-a sprijinit pe o experiență trăită, a sa ca și a Părinților 

epocii sale, fiind  un „filozof prin fapte”. El, înainte de a încerca să  interpreteze cu ajutorul 

părinților săi duhovnicești originea demonică a anumitor fenomene psiho-somatice, a 

experimentat personal sau le-a observat şi la alți monahi aceste fenomene. 

Esența și scopul ascezei în gândirea monahului pontic se bazează pe următoarele premise 

spirituale: 

Omul a fost creat de Dumnezeu „după chipul Său”. Ca icoană (chip) a Dumnezeului 

treimic este și el treimic, o unitate tainică. Această unitate poate dăinui numai câtă vreme chipul 

(icoana) stăruie în unitate și armonie cu Prototipul său. În momentul când el se depărtează de 

acesta, unitatea sa interioară începe să se dezintegreze. Păcatul este o deturnare de la Dumnezeu, 

consecința lui este destrămarea, dezintegrarea unității creaturale. Și aceasta pe toate planurile. 

Atât a unității cu Dumnezeu, cât și a unității creaturilor între ele și în interiorul lor însuși. Ca o 

consecință a deturnării de la Dumnezeu, chipul s-a dezintegrat în intelect, suflet și trup. 

Împreună, ele altcătuiesc omul concret, așa cum apare el, nu una dintre aceste trei părți. 

Mântuirea poate consta  numai într-o recuperare a integrității, în integrarea intelectului, sufletului 

și trupului în chipul lui Dumnezeu și a chipului în Prototipul său. Recuperarea integrității constă 

din „nepătimire”, pe care Evagrie o desemnează ca „sănătate a sufletului”. 

Potrivit tradiției antice,  sufletul  este altcătuit din trei părți: dintr-o parte „concupiscență” 

sau „poftitoare”, una „irascibilă” și una „rațională” fiind și „parte conducătoare”. Concupiscența 

și irascibilitatea altcătuiesc împreună partea pasivă sau pasională a sufletului, prin care acesta – 

și prin intermediul lui, intelectul- este legat prin intermediul celor cinci simțuri cu trupul, iar prin 

acesta cu lumea materială, sensibilă. Partea rațională este organul prin care intelectul ca și „cap” 

lucrează asupra sufletului și îl conduce. Evagrie vede mântuirea omului în întregul său printr-o 

revenire a celor trei puteri ale sufletului la lucrarea lor naturală, creaturală. Prin natura lor, cele 

trei facultăți ale sufletului sunt menite să conlucreze și să conducă omul spre fericire. Ispita 
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răului constă în aceea de a le devia spre nimic, de a le scinda între ele, deoarece  le lipsește 

centrul. În esență, patima este o dezintegrare a persoanei umane.  

Creștinismul, fiind  învățătura lui Cristos, constă din:  praktike, physike și theologike. În 

praktike este vorba de poruncile lui Dumnezeu (ținute de creatură), în physike de lucrările lui 

Dumnezeu (față de creatura Sa), iar în theologike este vorba de Dumnezeu însuși (relația 

nemijlocită între Dumnezeu și creatura Sa). Praktike apare la Evagrie ca o adevărată artă, ca o 

știință pentru sine având obiectele cunoașterii ei, „rațiunile gândurilor” ispititoare. Este arta 

„deosebirii duhurilor”, cum o numește deja Scriptura. Acesta este un proces de tămăduire ce 

cuprinde, curăță și unește omul întreg, trup, suflet și intelect iar scopul ei este nepătimirea ca 

sănătate naturală a sufletului. Obiect al „metodei” sau „învățăturii” duhovnicești al lui praktike, 

este sufletul și anume partea lui pătimitoare, pasională, respectiv pasivă. 

La nivelul omului înzestrat cu voință liberă și responsabilitate personală, răul ne 

întâmpină sub forma „patimilor”, în esența lor, acestea fiind înstrăinări egoiste ale ființei create 

la origine bună și ca atare ele caută să-i asigure o existență autonomă în afara Creatorului său. 

Evagrie spune: „Nici lucrurile (în sine), nici gândurile lor nu înrobesc mintea, ci gândurile 

pătimașe ale lucrurilor. Fiindcă Domnul a creat atât aurul, cât și femeia. Nimic din ceea ce a fost 

făcut de Dumnezeu nu se opune (în sine) mântuirii omului, ci desfrânarea și lăcomia înlănțuie 

mintea și silesc gândurile la lucruri să zăbovească în inimă. Prin gândurile pătimașe vatămă deci 

lucrurile mintea”. Aceste „gânduri” apar prin aceea că puterile sufletului nu lucrează în mod 

natural, nu sunt activate potrivit menirii lor naturale.57 „Mintea pătimaşă rătăceşte în toate părţile, 

iar când află prilejuri de împlinire a poftelor sale nu poate fi în nici un chip oprită de la 

împlinirea lor”, spune Evagrie.58 Stă în puterea noastră de a consimți fie gândurile demonice ale 

potrivnicilor noștri, fie gândurile îngerești ale aliaților noștri, și a duce astfel viața unui demon 

sau cea a unui înger. Amândouă aceste opțiuni au ample consecințe. Căci dacă mânia „orbește” 

omul, blândețea îl face „contemplativ”, adică „văzător” al tainelor lui Dumnezeu și al creației 

Sale. Aceste două atitudini fundamentale se exclud reciproc. Evagrie spune:  “Dacă se înfrânează 

cineva de la mâncări și băuturi, dar prin gândurile rele întărâtă mânia, acela se aseamănă cu o 

corabie care plutește pe mare având drept cârmaci pe demon.”59El mai spune: „Dacă toată 
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răutatea e născută de minte prin irascibilitate și prin poftă, și de aceste puteri ne putem folosi fie 

bine, fie rău, e vădit, deci, că relele ajung la noi prin întrebuințarea acestor puteri împotriva firii. 

Dacă e așa, nu există nimic creat de Dumnezeu care să fie rău.” 

Același fapt e valabil și despre lucrurile acestei creații, precum și despre „asemănările”lor în 

mintea noastră, cu alte cuvinte despre „reprezentările mentale” sau înțelesurile pe care acestea le 

lasă în minte ca niște „întipăriri”. Evagrie adaugă: „Domnul dezleagă pe cei ferecați: Nici 

lucrurile nici înțelesurile lor nu  încătușează mintea, ci înțelesurile pătimașe ale lucrurilor. 

Fiindcă Domnul a făcut și aurul și El a făcut și femeia, și nimic din cele făcute de Dumnezeu nu 

se împotrivesc mântuirii omului. Mai degrabă desfrânarea și lăcomia sunt cele ce înlănțuie 

mintea, întrucât silesc înțelesurile lor să zăbovească în inimă. Fiindcă lucrurile țin legată mintea 

prin înțelesurile pătimașe, așa cum apa ține legat pe cel însetat prin sete și pâinea pe cel flămând 

prin foame. Din această pricină Doctorul sufletelor nici nu nimicește lucrurile, căci El este 

Făcătorul lor, nici nu silește mintea să nu le cunoască, căci ea a fost creată ca să le cunoască. Ci, 

nimicind prin învățătura duhovnicească și porunci patimile, care sunt altceva decât înțelesurile și 

lucrurile de la care își trag obârșia, slobozește mintea din lanțurile care o leagă. Aceasta 

înseamnă cuvintele psalmului:<Domnul dezleagă pe cei ferecați>”. 

Aceste „gânduri” întipărite în chip pătimaș Evagrie le-a studiat, analizat și a încercat să le 

ordoneze întreaga sa viață, pentru a-și ușura lui însuși și cititorilor săi importantul discernământ 

sau „deosebire a duhurilor”. În cele din urmă, el ne înfățișează o listă de gânduri „generice”, 

care, la rândul lor, își au rădăcina ultimă în „iubirea de sine”: „Opt sunt gândurile cele mai 

generale, în care se cuprinde orice gând. Cel dintâi este cel al lăcomiei pântecelui, după el vine 

cel al desfrânării; al treilea e cel al iubirii de arginți, al patrulea cel al întristării, al cincilea al 

mâniei, al șaselea al lâncezelii, al șaptelea al slavei deșarte, iar al optulea cel al trufiei. Ca toate 

acestea să tulbure sau nu sufletul nostru, nu atârnă de noi, dar ca ele să dăinuie sau nu, ori să 

ațâțe sau nu patimile, aceasta atârnă de noi.” La aceste opt gânduri generale se pot reduce așadar 

toate celelalte gânduri ca manifestări multiple al unuia din aceste tipuri fundamentale. În cazul 

irascibilității, acestea sunt invidia și criticismul, suspiciunea, ura și ținerea de minte a răului, 

bârfa și calomnia, și celelalte asemenea lor. Lacomia pântecului, desfrânarea și zgârcenia sunt în 

chip vădit „patimi ale trupului”, care se ivesc din nevoile deviate în exces ale acestuia. Ele pot fi 

atribuite poftei sau concupiscenței. Întristarea, mânia și lâncezeala sunt „patimi ale sufletului”. 
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Câteodată ele își au cauzele în sfera relațiilor interumane. Lâncezeala se ivește din imboldul 

simultan al poftei și irascibilității. Cele două patimi de pe urmă, slava deșartă și mândria, pot fi 

atribuite părții raționale a sufletului. Primele șase „gânduri ale răutății” le avem în comun cu 

animalele, întrucât cad în partea irațională a sufletului, în timp ce ultimele două sunt patimi tipic 

umane, fiindcă obișnuiesc să survină numai în „firile raționale”. De aceea sunt și patimile sau 

viciile tipice celor desăvârșiți. 

Păcatul care a asigurat peste veacuri celebritatea lui Evagrie, cel puțin în mediile 

monastice, este acedia („demonul de amiază”). Pe lîngă cauza principală a acesteia (demonul 

acediei) mai sunt trei cauze ale acesteia: munca în exces, scrupulozitatea și clima. Despre acest 

demon, Evagrie spune: „Demonul acediei, care se mai numeşte şi >demonul de amiază> , este 

cel mai apăsător dintre toţi. El se năpusteşte asupra călugărului pe la ceasul al patrulea şi dă 

târcoale sufletului acestuia până pe la ceasul al optulea. Mai întâi, el face ca soarele să-i pară că 

abia se mişcă sau chiar că stă în loc, iar ziua parcă ar avea cincizeci de ore. Apoi, îl ţintuieşte cu 

ochii pe ferestre, împingându-l să iasă afară din chilie, să cerceteze dacă soarele mai are mult 

până la ceasul al noulea, ori să-şi poarte privirile roată-mprejur după vreun frate. Pe lângă 

acestea, îi stârneşte ură faţă de locul în care-şi duce viaţa, faţă de viaţa însăşi şi faţă de lucrul cu  

mâinile, precum şi pentru faptul că iubirea i-a părăsit pe fraţi şi nu mai are pe cine să cheme în 

ajutor. Iar dacă, în zilele cu pricina, cineva l-a întristat pe călugăr, demonul profită ca să-i 

sporească ura. Atunci îl face să tânjească după alte locuri, unde ar putea găsi mai uşor cele de 

trebuinţă, unde ar lucra fără atâta trudă, dar dobândind mai mult. Şi adaugă îndată că a fi plăcut 

Domnului nu ţine de un loc anume: căci dumnezeirii, zice el, i te poţi închina pretutindeni.  La 

toate acestea el adună amintirea casei părinteşti şi a vieţii de odinioară; îi înfăţişează cât de lungă 

e viaţa, aducându-i  înaintea ochilor  toate  chinurile ascezei. Într-un cuvânt, cum se spune, trage 

toate iţele pentru ca bietul călugăr, părăsindu-şi chilia, s-o ia la fugă. Acest demon  nu e urmat 

îndeaproape de nici un altul: o stare de linişte şi o bucurie de nespus cuprind sufletul după 

încheierea bătăliei.” Acedia este ”boala anahoretică” prin excelenţă. Ea dispare din lista celor opt 

păcate capitale, metamorfozându-se în trândăvie. Origen aşezase, mult înainte de Evagrie, ispita 

akediei între cea a somnului şi cea a laşităţii. Acedia creează o stare de disconfort interior. 

Intelectul se depliază, se împrăştie în gânduri fără şir, haotice. Sufletul se repliază asupra lui 

însuşi, pierzând legătura cu izvorul liniştii care este Dumnezeu. În cazul eremitului, boala e 
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marcată de o imensă plictiseală.60 Evagrie scrie: “Dintre demonii care se împotrivesc lucrării 

noastre, cei dintâi care se ridică la luptă sunt cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui, cei 

ce ne furișează în suflet iubirea de argint și cei ce ne momesc cu slava de la oameni. Toți ceilalți 

vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în 

mâinile duhului desfrânării, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. Precum nu poate 

tulbura mânia pe cel ce nu luptă pentru mâncări sau bani sau slavă. Și este cu neputință să scape 

de demonul întristării cel ce nu s-a lepădat de toate acestea.. Nici de mândrie, cea dintâi odraslă a 

diavolului, nu va scăpa cineva, dacă n-a smuls din sine „iubirea de argint, rădăcina tuturor 

răutăților”, dacă, după înțeleptul Solomon, „sărăcia smerește pe om”. Este cu neputință să cadă 

omul în puterea vreunui demon, dacă nu a fost rănit de acele căpetenii ale lor. De aceea, și 

diavolul aceste trei gânduri le-a înfățișat Mântuitorului: întâi îndemnându-L să facă pietrele 

pâini, al doilea făgăduindu-I lumea toată dacă i se va închina, și al treilea spunându-I că va fi 

acoperit cu slavă dacă îl va asculta, întrucât nu va păți nimic dintr-o așa de mare cădere. Dar 

Domnul, dovedindu-se mai presus de acestea, i-a poruncit diavolului să meargă înapoia Lui. Prin 

aceasta ne-a învățat că nu este cu putință să alunge cineva de la sine pe diavol, dacă n-a disprețuit 

aceste trei gânduri”. Din modul în care Cristos a închis gura ispititorului, cu alte cuvinte din 

modul în care la fiecare ispită a acestuia a replicat cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, Evagrie 

deduce de altfel metoda „contrazicerii” ca tehnică pentru combaterea gândurilor ispititoare. 

Evagrie observă „că demonii nu ne ispitesc toți deodată”, întrucât, în ciuda agerimii sale, 

mintea noastră nu este în stare „să primească în același timp gândurile a două lucruri”. Ea își 

fixează atenția de fiecare dată numai asupra unui obiect , care de altfel e în permanență de natură 

sensibilă. Așadar, nu vom cădea niciodată deodată în gândul necurat al lăcomiei și în cel al ținerii 

de minte a răului, întrucât mintea noastră nu e în stare să primească în același timp reprezentarea 

mentală a aurului și fața celui ce ne enervează. Regula generală e aceea ca „gândurile”, respectiv 

demonii care se servesc de ele, își succed unele altora. Cunoașterea acestei succesiuni este o 

știință, ale cărei „temeiuri” ni le poate învăța, pe lângă observația proprie, numai Cristos. „Când 

eşti ispitit, să nu te rogi înainte de a spune câteva vorbe, cu mânie, împotriva celui care te 

tulbură. Dacă spui (gândurilor) ceva cu mânie, încurci şi faci să dispară închipuirile iscate de 

vrăjmaşi”.  

                                                           
60 EVAGRIE P., Tratatul practic, gnosticul, Iași, 2003, p. 25-27. 
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Mânia bună este o putere a sufletului prin care se nimicesc gândurile rele şi poate servi 

pentru a se lupta pentru virtute. „Îngerii ne insuflă plăcerea duhovnicească şi starea de fericire 

creată de ea, pentru a ne îndemna să ne întoarcem partea pătimaşă (iuţimea) împotriva 

demonilor. Prin păcat, omul şi-a pervertit această putere, deviind pe căi greșite puterea rațională 

„irascibilă” a sufletului, ea devenind bolnavă. Omul este aţâţat la mânie de demoni care 

„atrăgându-l către poftele lumeşti, silesc partea pătimaşă să lupte, contrar firii sale, mâniindu-se 

împotriva fratelui.” 61Defectele morale au în mod inevitabil consecințe în domeniul „cunoașterii” 

și al „contemplației duhovnicești”, și, invers, că orice fel de „erezie” nu este pur și simplu o 

eroare intelectuală, ci o lucrare a demonilor orbiți de patima mâniei. Evagrie este convins de 

faptul că toate schizmele și rupturile din interiorul Bisericii, sunt opera demonului mâniei.62 

Mânia și furia au deopotrivă cauze, consecințe primare și secundare. O cauză primară poate fi, o 

nedreptate căreia îi suntem supuși, o ofensă adevărată sau închipuită, o defăimare nedreaptă, o 

mustrare neîntemeiată, sau chiar persecuții și lovituri. Nedreptățile suferite generează mânie și 

furie, și acestea cer răzbunare. Dacă dorința de răzbunare nu e satisfăcută, în suflet se instalează 

mâhnirea, întristarea, sentimentul de frustrare. Mânia ațâțată își împinge victima și spre fapte, 

care, la rândul lor, declanșează aceleași porniri și în ceilalți: defăimările, suspiciunea, refuzul 

împăcării și altele asemănătoare. O cauză secundară a mâniei, care se instalează ca o consecință a 

unei alte patimi, este mândria. Fiindcă visurile de atotputernicie ale celui semeț se sfarâmă 

lovindu-se de refuzul celorlalți de a i se alătura. Frustrarea naște atunci furia și ținerea de minte a 

răului, cărora, din motivele amintite mai sus, le urmează întristarea, și uneori nebunia. O altă 

cauză secundară a mâniei pot fi și poftele „care dau materie irascibilității”. Imboldurile mâniei se 

pot ivi și din gânduri „naturale”(grijă pentru cei ai noștri). Demonilor le este ușor să ne facă să 

credem că cei de aproape ai noștri sunt în primejdie. Evagrie spune: „Acest demon plăsmuiește  

chipurile părinților sau ale unor prieteni și rudenii, ocărâți de oameni netrebnici, și prin aceasta 

mișcă mânia pustnicului și-l îndeamnă să zică sau să facă un rău celor ce i s-au arătat în minte. 

La acestea monahul trebuie să fie cu luare-aminte și îndată să smulgă mintea de la astfel de 

chipuri, ca nu cumva, zăbovind pe lângă ele, să se pomenească, în vremea rugăciunii, <tăciune ce 

se mistuie de foc>. În ispite de acestea cad mai ales cei iuți la mânie și cei ce ușor se prind la 

harță, care sunt departe de rugăciunea cea curată și de cunoștința Mântuitorului nostru Isus 

                                                           
61 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p.73-75. 
62 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, p.82. 



57 
 

Cristos”. Agresivitatea are două direcţii: una corespunde scopului firesc, fiind normală şi 

sănătoasă, iar cealaltă o îndepărtează de la acest scop firesc, o face să lucreze contrar naturii sale, 

conducând la îmbolnăvirea ei. O relație specifică în cel mai înalt grad există între irascibilitate, 

activă în legătură cu pofta sau concupiscența, și patima lâncezelii sau plictiselii, faimoasa akedia. 

Evagrie scrie: “Lâncezeala este un imbold simultan și îndelung dăinuitor al irascibilității și 

poftei, în care cea dintâi se înfurie pentru cee ace este, în timp ce a doua năzuiește după ceea ce 

nu este…”.  În akedia gândurile irascibilității și ale poftei se împletesc sui generis, care face ca 

victima ei să devină asemenea unei „fiare iraționale, târâtă de poftă și lovită de ură”. Gândul 

akediei are o suprafață atât de mare, încât „în această zi nu-i mai urmează nici un alt gând, întâi 

fiindcă durează, apoi fiindcă cuprinde în sine aproape toate gândurile”. Aceasta este explicația 

pentru faptul că gândurile akediei se pot manifesta în moduri aparent atât de contradictorii: în cei 

leneși ca trândăvie, indiferență, ba chiar depresie, iar în cei râvnitori și conștiincioși ca activism 

deslănțuit și maximalism ascetic. Dacă această patimă nu este vindecată printr-o răbdare 

statornică și o viață disciplinată, unită cu „lacrimi înaintea lui Dumnezeu” și rugăciuni scurte și 

stăruitoare, ea duce la oprirea cu desăvârșire a vieții duhovnicești, și uneori chiar la sinucidere. 

Cine rezistă însă cu curaj ispitelor acestui „demon al amiezii”, care „cuprinde întreg sufletul și 

amenință să înăbușe mintea”, acela iese din ele întărit lăuntric, și pe neașteptate i se deschid 

experiențe duhovnicești de la care credea că era pentru totdeauna exclus.63 

În înțelegerea lui Evagrie, toate patimile sau viciile se ivesc dintr-o pervertire a 

funcționării bune în sine ale celor trei puteri sau facultăți ale sufletului. Astfel, unei funcționări 

„potrivit firii”, adică potrivit voinței creaționale originare a lui Dumnezeu, i se opune o 

funcționare „împotriva firii” și de aceea secundară, iar el spune: „Sufletul rațional lucrează 

potrivit firii atunci când partea sa poftitoare dorește virtutea, partea irascibilă luptă pentru ea, și 

partea rațională se avântă spre contemplația făpturilor.” Virtuțile irascibilității sunt curajul, 

răbdarea și iubirea creștină care se manifestă ca blândețe. Obiectul acestei iubiri este aproapele, 

chiar și atunci când demonii au întinat „chipul lui Dumnezeu” din el. Lupta împotriva demonilor 

și a gândurilor ispititoare este numai aspectul negativ al funcționării „naturale” a irascibilității. 

Lupta împotriva impulsurilor irascibilității nu se poate limita la o atitudine defensivă, pur 

negativă. Mai degrabă irascibilul trebuie să angajeze în sens pozitiv totul pentru a readuce 

                                                           
63 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, p. 40-47. 
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„partea irascibilă a sufletului” la „lucrarea ei firească”. Remediul cel mai important pentru 

irascibilitatea inflamată va fi iubirea duhovnicească în toate formele ei de manifestare.64 Mânia 

afectează relatiile interumane dar ei înșiși se expun celor mai grave vătămări. 

 „Patimile trupului” au „o viață scurtă”, pe când cele ale sufletului „dăinuie până la 

bătrânețe”. Demonii au sfere de activitate diferite. Deosebirea între „tineri” și „bătrâni” nu este o 

chestiune ce ține de vârstele vieții și de nevoile lor diferite. „Tinerii” sunt începătorii în viața 

duhovnicească, „bătrânii” sunt cei înaintați, contemplativii  ba chiar cei desăvârșiți. „Zilele” în 

care aceștia sunt bogați, simbolizează cunoștința. 

În plan psihologic, existenţa agitației interioare conduce la un fenomen pe care Evagrie îl 

amintește adeseori: coșmaruri cumplite. „<Soarele să nu apună peste mânia voastră>, ca nu 

cumva demonii, atacând în vremea nopții, să înfricoșeze sufletul și să facă mintea lașă la război a 

doua zi; căci închipuirile înfricoșătoare se nasc din tulburarea părții irascibile și nimic nu face 

mintea să dezerteze de la post ca o parte irascibilă tulburată”. Pentru Evagrie lucrurile care ni se 

petrec în timpul somnului au însemnătate. Visul îl interesează ca o dezvăluire a altcătuirii noastre 

sufletești prezente și nu ca o profeție a unor evenimente viitoare. El știe că nălucirile noastre au 

cauze diferite. Despre asta scrie:“….Iar când furia dăinuie mai multă vreme și se preface în 

resentiment, ea produce tulburări în vremea nopții, o slăbiciune a trupului și paloare și atacuri ale 

fiarelor veninoase. Aceste patru semne ce însoțesc resentimentul pot fi găsite ca urmând 

majorității gândurilor”.65 

În scrierile sale, Evagrie se adresează în special monahilor care, ca și el, duceau o viață 

pur contemplativă într-o mare retragere. Contactele interumane nu erau nicidecum excluse, dar 

erau comparativ rare. De aceea, ele nu sunt deloc disprețuite, ci dobândesc o importanță sporită, 

întrucât sunt trăite într-un mod mult mai conștient și mai intens. În singurătate, problemele sale 

nerezolvate, ivite din conviețuirea sa cu ceilalți, îl vor copleși prin coșmaruri nocturne. Adică, 

cine n-o scoate la capăt cu ceilalți viețuind într-o comunitate, nu o va scoate la capăt nici cu sine 

însuși viețuind în singurătate. Evagrie scrie: “Mai bine ultimul din o mie în iubire decât singur cu 

ură în peșteri de neajuns”.66 

                                                           
64 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul,  p. 49-51. 
65 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul,  p. 54-58. 
66 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul,  p. 60. 
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Efectele negative ale irascibilității inflamate asupra celui ce se roagă sunt în primul rând 

de natură psihologică. Evagrie scrie: “Toate gândurile demonice furișează în suflet chipurile 

lucrurilor sensibile care, punându-și întipărirea în minte, o fac să poarte în ea formele acelor 

lucruri. Deci chiar de la lucrul care se deapănă în minte poți cunoaște care demon s-a apropiat de 

tine. Pentru aceea, pe drept ne mustră Duhul Sfânt: <Șezând ai vorbit împotriva fratelui și 

împotriva fiului maicii tale ai adus sminteală> și ai deschis ușa gândurilor care țin minte răul și 

ți-ai tulburat mintea în vremea rugăciunii, nălucindu-ți pururea fața vrășmașului tău și având-o pe 

ea drept <dumnezeu>”. Evagrie afirmă că, „din fire, partea pătimaşă (iuţimea) a sufletului, luptă 

cu demonii”, şi, „trebuie să ne folosim de partea irascibilă ca să ne pornim cu mânie împotriva 

şarpelui”. 

Demonii nu ne cunosc inima. Acest sanctuar interior este inaccesibil demonilor. Numai 

Dumnezeu, Care a creat-o, cunoaște inima noastră. Însă demonii sunt isteți și iscusiți, fiindcă de 

multă vreme sunt prezenți ca observatori urmărind purtarea noastră, și nu le scapă nici cea mai 

mică mișcare, chiar și inconștientă. Pornind de la aceste semne, ei cunosc cele ascunse în inima 

noastră, din care ies gândurile noastre bune sau rele. Plecând de la aceste semne care ne trădează, 

ei extrag materialul pentru ispitele noastre, punând în mișcare, de exemplu, la vremea rugăciunii, 

amintirea noastră și aducându-ne imaginea celui care ne-a ofensat. Această imagine o avem apoi 

prezentă în permanență în fața ochilor ca pe un „idol” doar pentru a convorbi cu ea, în locul lui 

Dumnezeu. Toate lucrurile materiale se „imprimă” în mintea noastră, lasă în ea o „imagine”, cu 

care avem de-a face în minte ca și cum ar fi vorba de lucrul real însuși. Numai Dumnezeu, Cel cu 

desăvârșire „imaterial”, „fără formă” fiindcă e „netrupesc”, lasă mintea în ea însăși sau în forma 

„gândului” său „neimprimată”. El este prezent „în chip nemijlocit”, în chip personal și 

acționează nemijlocit. Dacă din vina sau fără vina noastră am ajuns într-un conflict cu semenii și 

am reacționat „pătimaș” la acest incident, atunci în mintea noastră se imprimă ca un gând 

demonic „chipul unui om sensibil”, cu care apoi „în ascuns spunem sau facem ceva în chip 

nelegiuit”, ca și cum ar fi de față persoana respectivă. Acest lucru are un efect de blocaj mai cu 

seamă „în vremea rugăciunii”, când mintea, care se află în convorbire cu Dumnezeu Cel 

imaterial și lipsit de formă, „trebuie să fie slobodă de chipuri”. Despre aceasta Evagrie spune: 

„Când mintea începe să se roage neîmprăștiat, atunci tot războiul se face, ziua și noaptea, în jurul 
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părții irascibile a sufletului”. Se poate spune că la rugăciune are loc un fel de „judecată” asupra 

stării și altcătuirii noastre lăuntrice.67 

Ținta făptuirii sau a vieții practice este de-a aduce lui Dumnezeu o rugăciune „curată”, 

adică liberă de toate „gândurile” și „imaginile” pătimașe și, în cele din urmă, de toate 

„înțelesurile” sau „reprezentările mentale”. O astfel de „rugăciune fără împrăștiere” este 

„înțelegerea supremă a minții”. Atunci, putem spune - în sensul lui Evagrie - că omul este pe 

deplin el însuși numai în rugăciune. Pentru că în această „convorbire” personală nemijlocită „a 

minții cu Dumnezeu”, „chipul” creat se regăsește în „Arhetipul” său necreat, spre care a fost 

făcut să tindă.  

 

3.3. În viziunea contemporană, psiho-medicală 

 

Marc Aureliu spune în Gânduri pentru mine însumi, text scris în secolul al doilea d.Hr.: 

„Nu este un oarecare lucru exterior cel care îți face necaz, nu el te tulbură, ci judecata pe care tu 

o faci cu referire la el. Nu trebuie decât să îți ștergi din suflet această judecată. Dacă propria ta 

dispoziție este cea care te amărăște, cine te oprește să îți schimbi viziunea?” 

Fiecare persoană iși construiește un cadru de referință asupra modului în care 

funcționează realitatea obiectivă, ceilalți oameni și ei înșiși. Cadrul de referință este folosit de 

individ pentru a înțelege evenimentele, relațiile interpersonale, pentru a lua decizii, a face 

predicții, adică, se adaptează la realitatea interioară și exterioară. Principalele tipuri de cogniții 

care altcătuiesc cadrul de referință al unei persoane sunt: gândurile exprimate direct în limbaj; 

expectațiile şi credințele centrale (raționale sau iraționale). Credințele centrale sunt reprezentate 

de gândurile de bază, în jurul cărora se formează ca într-o constelație celelalte gânduri sau 

credințe. Credințele iraționale sunt cele care nu se potrivesc sau contrazic datele realității și nu ne 

ajută la atingerea scopurilor propuse. Fără o confruntare sau autoconfruntare adecvată, credințele 

iraționale sunt reîntărite constant. În general, tindem să extragem din realitate acele date care ne 

confirmă cadrul de referință și să ignorăm sau desconsiderăm aspectele care îl contrazic. 

                                                           
67 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, p. 67-69. 
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Interpretările care rezultă din credințele noastre ne influiențează comportamentul. Modificarea 

credințelor iraționale, înlocuirea lor cu gânduri raționale are ca efect influiențarea pozitivă a 

afectului și, pe cale de consecință, modificarea comportamentală. Emoțiile care sunt la originea 

comportamentelor dezadaptative  sunt consecința  unor gânduri așa-numite iraționale.68  

Potrivit premisei de bază a intervențiilor cognitive, stilurile disfuncționale sau 

distorsionate de gândire pot cauza sau exacerba emoțiile sau comportamentele disfuncționale. 

Terapia cognitivă evidențiază interacțiunile subtile dintre gândire, sentiment și comportament. 

Principiile acestei terapii sunt:  

- când o persoană are o suferință psihică, atunci aceasta gândește într-o manieră ilogică, 

sistematic negativă și acționează fără să-și dea seama în detrimentul său; 

- cu ajutorul unui terapeut, persoana învață cum să identifice și să elimine gândurile și 

emoțiile negative; 

- atunci când ideile și sentimentele neplăcute au fost modificate, persoana devine mai 

productivă, are respect de sine și este mai fericită. 

Gândul se poate traduce prin fraze, cuvinte izolate, sunete, muzică sau imagini mentale. Cel 

mai frecvent, avem de-a face cu un monolog sau dialog interior. Un monolog interior este un 

dialog între dumneavoastră și dumneavoastră, dintre dumneavoastră și cineva imaginar sau un 

flux de imagini. Acest continuum de gânduri și imagini este caracterizat de un sens și o nuanță 

emoțională, cea a sentimentelor care vă încearcă pe moment. Nu puteți opri șirul de gânduri și 

imagini decât printr-un efort voluntar, dar el va reapărea într-un plan secund, ca un fundal sonor, 

perceput în mod conștient. Acesta se va retrage în inconștient din momentul în care vă veți 

îndrepta din nou atenția asupra lecturii. Este imposibil să nu te gândești la nimic. Procesul 

gândirii nu se oprește nici măcar în timpul somnului. 

Dialogul intern poate fi, în diferite procente, pozitiv și negativ. Dialogul interior pozitiv are 

aproximativ 62% gânduri pozitive, față de 38%, cât reprezintă gândurile negative. Această 

proporție corespunde numărului de aur din arhitectura clasică, și corespunde unei exigențe 

neuropsihologice a mecanismelor perceptive care spune că este necesar un fond de negativitate 

                                                           
68 HRISCU Eugen, IOAN Magdalena,  Prevenirea recăderilor în tulburări legate de consumul de substanţe,  

    Bucureşti, 2004, p.55-56. 
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pentru a putea percepe o formă pozitivă. Dialogul interior de conflict are 50% gânduri negative și 

50% gânduri pozitive, iar acesta corespunde stărilor de anxietate sau stărilor depresive ușoare. 

Dialogul interior negativ, cu 62% dintre cogniții negative, reprezintă inversul numărului de aur și 

ar putea fi tipic stărilor severe de anxietate și depresie. La cele două extremități se află 

monologurile. Fie gândirea negativă, fie cea pozitivă ajunge la un moment dat să domine, astfel 

încât nu mai există dialog între aspectele pozitive și cele negative ale gândirii. O proporție de 1,7 

la 1 cogniție pozitivă/cogniție negativă reprezintă cel mai probabil raportul optim pentru 

adaptare. Scopul terapiei cognitive este de a restabili o balanță optimă între gândurile negative și 

cele pozitive.  

Psihologia cognitivă distinge două tipuri de procese cognitive: procesele automate și 

procesele controlate. Procesele cognitive automate sunt inconștiente, rapide, se desfășoară fără 

efort, necesită o atenție scăzută sau chiar deloc și sunt greu de modificat. Ele corespund 

schemelor și conduc la gândurile automate ce apar la un nivel apropiat conștientului. Procesele 

cognitive controlate sunt conștiente, lente, presupun efort și atenție și sunt ușor de modificat. Ele 

corespund gândirii logice și au ca rezultat o descentrare în raport cu sine. Terapiile cognitive își 

propun favorizarea proceselor cognitive controlate în fața proceselor de tratare automată a 

informației prin scheme perturbate. 

Pentru a rezuma modelul cognitiv al conştientului şi inconştientului, ne putem folosi de 

imaginea a patru niveluri suprapuse care interacţionează prin intermediul proceselor cognitive. 

La nivelul inconştient funcţionează schemele cognitive în mod automat. La nivelul preconştient 

sunt gândurile automate, cu monologuri interioare şi imagini mentale involuntare preconştiente, 

care fac posibil accesul la schemele inconştiente. Acest nivel corespunde activării schemelor prin 

situaţii inductoare de emoţii. La nivelul conştient atenţia noastră se focalizează asupra unui 

anumit număr de elemente ale realităţii. Ea rezultă din schemele care polarizează percepţia în 

funcţie de conţinutul lor. Trecerea schemelor (structuri profunde) spre evenimente cognitive 

(structuri superficiale) se realizează prin intermediul proceselor cognitive. Acestea sunt reguli 

logice de transformare a informaţiei. Ele permit trecerea schemelor inconştiente spre gânduri 

preconştiente, gândurile automate, apoi spre gândirea conştientă, ce corespunde povestirii pe care 

persoana i-o spune terapeutului despre emoţiile resimţite.  
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Distorsiunea proceselor cognitive din timpul stărilor de depresie, anxietate, tulburări de 

personalitate, etc, conduce la o perturbare profundă şi stabilă a mecanismelor gândirii logice. 

Evenimentele diferite sunt asimilate temelor pe care le conţin schemele: lumea este văzută în 

capătul unui tunel şi nu se află acolo decât pentru a confirma predicţia schemei. Principalele 

distorsiuni cognitive sunt: 

- Inferenţa arbitrară care constă în a trage diferite concluzii fără a avea dovezi; 

- Abstracţia selectivă se referă la centrarea doar asupra unui detaliu situat în afara 

contextului; 

- Suprageneralizarea are loc când,  plecând de la un singur incident, subiectul va extinde la 

toate situaţiile posibile o experienţă nefericită izolată; 

- Maximizarea şi minimizarea constă în a valoriza mai mult eşecurile şi evenimentele 

negative şi în a devaloriza reuşitele şi situaţiile fericite; 

- Personalizarea reprezintă supraestimarea relaţiilor dintre evenimentele nefavorabile şi 

individ. Tot ceea ce poate fi luat drept vulnerabilitate individuală (eşec, incapacitate), 

dependenţă, agresivitate sau indiferenţă faţă de ceilalţi va trece automat în 

responsabilitatea personală a subiectului. Tot ceea ce reprezintă succes va fi văzut drept 

consecinţa unei fericite întâmplări, independentă de acţiunile subiectului şi de scurtă 

durată. 

Fiecare va reacţiona în faţa unui eveniment prin emoţii care vor activa scheme. Schema va 

încerca să interpreteze evenimentul, căutând să-l facă compatibil cu postulatele sale şi cu 

credinţele prealabile (acesta fiind procesul de asimilare). Dacă evenimentul nu este compatibil cu 

schemele, ele vor fi modificate (acesta este procesul de acomodare). În asimilare şi acomodare 

relaţiile ţin cont de dezoltarea cognitivă.69 „Conţinutul specific al interpretării unui eveniment 

conduce la un răspuns emoţional specific”, afirmă A.T.Beck. 

Acesta  a identificat distorsiuni cognitive la trei niveluri ale gândirii: “gânduri automate”, 

„convingeri” și „scheme”. Gândurile automate  sunt gânduri care se instalează spontan și par 

plauzibile pentru persoana în cauză, dar care pot deveni distorsionate în cazul persoanelor 

depresive sau anxioase. Gândurile automate distorsionate se asociază adesea cu stări afective 

                                                           
69 COTTRAUX Jean, Terapiile cognitive, p. 40-42. 
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negative sau comportament disfuncțional. Aceste gândurile negative au o serie de caracteristici 

comune: 

- ele există fără efort, în mod automat (pentru a le observa şi a le acorda atenţie este 

nevoie de efort); 

- sunt gânduri specifice cu privire la anumite evenimente sau situaţii. Pot deveni 

stereotipuri, mai ales în cazuri problemelor cronice, dar pot varia destul de mult de la un moment 

la altul şi de la o situaţie la alta; 

- sunt sau pot deveni cu uşurinţă conştiente iar persoanele pot învăţa aceasta dacă 

exersează monitorizarea lor; 

-  pot fi atât de scurte, frecvente şi obişnuite încât nu mai sunt „auzite”; 

- deseori sunt plauzibile şi sunt considerate ca adevăruri evidente, mai ales atunci când 

apar emoţii puternice. Unul dintre paşii esenţiali ai terapiei este de a-i ajuta pe clienţi să renunţe 

la a-şi accepta ca atare gândurile negative automate, astfel încât să reuşească să facă un pas 

înapoi şi să se analizeze cu realism. După cum spune un motto frecvent invocat în terapia 

cognitiv-comportamentală, „Gândurile sunt opinii, nu realităţi”; asemenea tuturor opiniilor, ele 

pot fi sau nu realiste; 

- ele pot lua şi forma unor imagini; 

- datorită efectului lor imediat asupra stărilor emoţionale şi datorită accesibilităţii lor, 

gândurile negative automate sunt abordate la începutul terapiei. 

Convingerile sunt structuri cognitive mai profunde  decât gândurile automate , sunt mai abstracte 

și mai generalizate decât acestea. Convingerile fundamentale au următoarele caracteristici: 

            - nu pot fi imediat conştientizate şi nu sunt uşor de verbalizat. Uneori e nevoie ca ele să 

fie deduse din observarea gândurilor şi comportamentelor caracteristice ale unei persoane în 

situaţii diferite; 

             - au forma unor afirmaţii condiţionale de tipul „dacă-atunci”, „trebuie”; 
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                - în general, se manifestă sub forma unor afirmaţii cu caracter absolut: de ex.”Sunt un 

om rău”, „Nu trebuie să ai încredere în alţii”,etc. Spre deosebire de gândurile negative automate, 

de obicei nu variază mult de la un moment la altul sau de la o situaţie la alta, fiind considerate de 

către persoana respectivă ca adevăruri fundamentale aplicabile în toate situaţiile; 

                 - sunt disfuncţionale din cauza faptului că sunt prea rigide şi prea generale; 

                 - de obicei sunt dobândite la începutul vieţii, ca urmare a unor experienţe din 

copilărie, însă uneori pot apărea sau se pot modifica  şi ulterior, ca urmare a unei traume severe; 

                  -  sunt abordate mai târziu, după ce pacientul şi-a dezvoltat o oarecare capabilitate de 

a pune sub semnul întrebării gândurile negative automate; 

                   - nu sunt abordate în mod direct în cadrul terapiei pe termen scurt, axat pe anumite 

probleme, ci, abordarea lor directă ar putea fi mai importantă în terapia unor probleme cronice, 

cum ar fi tulburările de personalitate. 

Schemele sunt structuri mai profunde decât convingerile, reflectând modele de adâncime despre 

sine și ceilalți. Persoanele depresive sau anxioase se focalizează selectiv pe anumite scheme, 

ceea ce le face vulnerabile în procesarea informației. Beck, Freeman și asociații (1990) au 

identificat mai multe scheme negative și disfuncționale, caracteristice diverselor tulburări de 

personalitate, precum și diverse încercări ale pacientului de a evita sau compensa aceste scheme. 

Cele trei niveluri la care pot apărea distorsiunile cognitive se situează într-o ordine ierarhică, 

astfel încât gândurile automate distorsionate sunt cel mai uşor şi direct accesibile, urmate de 

convingerile dezadaptative şi, în cele din urmă, de schemele disfuncţionale. Intervențiile 

cognitive identifică și dezbat gândurile automate distorsionate, convingerile dezadaptative și 

schemele disfuncționale.70 

A.Ellis, cel care a propus psihoterapia raţional-emoţională, a afirmat că fiinţa umană 

„poate fi răsplătită sau sancţionată negativ de propria sa gândire, chiar şi atunci când această 

gândire este complet separată de întăririle sau pedepsele din exterior”. Desprinsă din psihoterapia 
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cognitiv-comportamentală, această psihoterapie propusă de A.Ellis îşi stabileşte două obiective 

specifice: 

       - să ajute persoana să-şi minimalizeze perturbările sale emoţionale, 

       - să-l ajute să-şi actualizeze potenţialităţile latente pentru a ajunge la un grad mai mare de 

perfecţionare. 

În această psihoterapie, perturbările emoţionale se referă la gânduri iraţionale, sentimente 

inadecvate şi comportamente disfuncţionale. Toate cele trei componente  se află intr-o 

interacţiune reciprocă. Atunci când oamenii au probleme „emoţionale” severe, această 

psihoterapie consideră că ei au idei iraţionale şi comportamente de autoapărare care însoţesc şi 

creează aceste probleme. Credinţele iraţionale „autosabotoare” derivă din comportamente şi 

sentimente inadecvate, iar comportamentele dezadaptative sunt provocate de emoţiile şi 

cogniţiile disfuncţionale. 

Analiza ABC este o tehnică de restructurare cognitivă promovată de Terapia Rațional 

Emotivă (Ellis,1962,1976). Din această perspectivă, un eveniment nefericit activator (A) 

contribuie, dar nu produce perturbare psihică şi se manifestă (C- consecinţe emoţionale şi 

comportamentale). De fapt, individul însuşi este cel care se autoperturbă , datorită credinţelor şi 

opiniilor lui iraţionale (B) cu privire la evenimentul nefericit (A). Sistemele de credinţă ale 

oamenilor (B) cu privire la evenimentele activatoare din viaţa lor (A) contribuie într-o mare 

măsură la diversele consecinţe emoţionale şi comportamentale (C) şi, fiecare din aceste trei 

elemente, se influienţează şi se includ reciproc, presupunând elemente integrative cognitive, 

emoţionale şi comportamentale. Această analiză se oprește asupra legăturii dintre emoție și 

cogniție, subliniind faptul că o emoție corespunde unei evaluări cognitive. Conform modelului 

evaluării cognitive, noi am fi mai curând emoționați de interpretarea pe care o dăm 

evenimentelor decât de evenimentul în sine. Emoția este un fenomen fizic, declanșat de o situație 

pe care am trăit-o și care primește o etichetă cognitivă. O mare parte dintre emoții nu trec prin 

conștiință. Judecățile emoționale nu suferă nici o justificare logică, ci sunt judecăți automate, 

instantanee, inevitabile și irevocabile. Scopul final al psihoterapiei raţional-emoţionale este să 

antreneze o profundă schimbare filozofică prin intermediul unei schimbări emoţionale şi 

comportamentale a persoanei. 
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Terapia cognitivă este indicată doar persoanelor care au un nivel bun de memorie, un 

nivel de concentrare satisfăcătoare şi au conservat sensul realului, pentru a putea face legătura 

între dispoziţie, evenimente exterioare şi gânduri. 

 

 

Capitolul 4 

Terapia prin gând şi cuvânt 

 

4.1. În viziunea biblico-spirituală  

 

Cuvântul omenesc este asemenea unei ape adânci, a unui șuvoi ce se revarsă şi a unui 

izvor de viață (Pr.18,4). Gura vorbește din prisosul inimii, astfel încât omul bun scoate din ea o 

comoară (Lc 6,45). Vorbind sub acțiunea Duhului Sfânt, cuvântul poate să zidească, să îndemne 

și să mângâie pe frații săi (1 Cor 14,3), căci, în acel moment, cuvântul său de om exprimă 

Cuvântul lui Dumnezeu.71 Pentru a dobândi harul simplității în dialogul cu aproapele, psalmistul 

știe că trebuie să apeleze la Dumnezeu. Însă, în fața lui Dumnezeu, omul nu poate decât să-și 

mărturisească slăbiciunea: „Vai mie, sunt pierdut! Căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc 

în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe Împăratul, pe Domnul 

oștirilor!”(Is 6,5). El  știe că trebuie să-i dea slavă și să-l aclame pe Dumnezeu (Ps 63,4.6), să-i 

ofere o laudă adevărată (Os 14,3), dar își cunoaște și impuritatea. El nu așteaptă pur și simplu ca 

Dumnezeu să binevoiască să-i deschidă buzele pentru a da un răspuns (Iob 11,5), ci,  pentru ca 

păcatul să-i fie ridicat, buzele trebuie să-i fie curățate de foc (Is 6,6). Într-adevăr, în Ziua Sa, 

Dumnezeu “va da popoarelor buze curate”(Sof 3,9) după cum va și zidi în fiecare o inimă nouă 

(Ez 36,26). Astăzi, această speranță, este realizată în Isus Cristos, prin care putem „ să aducem 

pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele 
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lui”(Evr.13,15). Așadar, fiecare poate face această rugăciune cu certitudinea că i se va împlini: 

”Doamne, buzele mele deschide-le și gura mea va vesti lauda ta”(Ps.51,17).72 

Isus din Nazaret, reluând învățătura profeților, avertizează împotriva formalismului 

farizeilor şi atrage atenția asupra adevăratului rău care vine din inimă: „Din inimă izvorăsc 

gândurile viclene, omorurile, adulterele...acestea sunt cele care îl fac pe om necurat”(Mt 15,19). 

Isus amintește exigența divină a generozității interioare: cuvântul trebuie primit cu inima bună și 

curată (Lc 8,15), Dumnezeu trebuie iubit din toată inima (Mt 22,37), fratele trebuie iertat din 

inimă (Mt 18,35). Isus făgăduieşte Inimilor curate că-l vor vedea pe Dumnezeu ((Mt.5,8).73 

La fel ca Vechiul Testament, și Noul Testament condamnă mărturia mincinoasă, despre 

care se găsesc exemple în procesul împotriva lui Isus (Mt 26,59-65) sau a lui Ștefan (Fp 6,11). 

Pentru propria disciplină internă, comunitatea creștină reia regula care prevedea doi sau trei 

martori, formulată în Deuteronom (Mt 18,16; 2Cor 13,1).  

Cuvântul nu trebuie doar primit și păstrat (1 In 2,14), ci și mărturisit. Uneori, prin aceasta 

se înțelege simpla adeziune, în opoziție cu tăgăduirile celui care nu crede în misiunea lui Isus (1 

In 2,22), dar cel mai adesea este vorba de mărturisirea publică. Necesară pentru a ajunge la 

mântuire (Rom 10,9), și oricând binevenită (Evr 13,15), ea o are ca model pe cea a lui Isus, care 

a dat mărturie despre adevăr (In 18,37). În ciuda prigoanelor, trebuie să-ți mărturisești credința 

înaintea tribunalelor, ca Petru (Fp 4,20), mergând chiar până la martiriu, ca Ștefan (Fp 7,56). Cei 

aleși vor continua să-l mărturisească în ceruri pe Dumnezeu (Ap 15,3) și pe Isus .74 

Una din trăsăturile cele mai caracteristice ale Dumnezeului celui viu în revelația biblică 

este aceea că El vorbește oamenilor iar importanța Cuvântului Său în Vechiul Testament 

pregătește faptul central al Noului Testament, unde acest Cuvânt devine trup. În Vechiul 

Testament Dumnezeu vorbește unor oameni aleși, dându-le misiunea să-i transmită Cuvântul. 

Felul în care li se adresează Dumnezeu poate varia: unora le vorbește „în vedenii și în vise”(Num 

12,6; 1Rg 22,13-17); altora, printr-o inspirație lăuntrică mai greu de definit (2Rg 3,15); lui Moise 

îi vorbește”gură către gură”(Num 12,8). Adesea, modul de exprimare a Cuvântului său nici nu 
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este precizat (Gn 12,1), iar alteori, Cuvântul poate să vină și pe căi mai tainice, aparent mai 

apropiate de psihologia umană: cele pe care le împrumută Înțelepciunea divină pentru a se adresa 

inimii oamenilor (Ps 8,1-21, 32-36; Înț 7-8), fie că-i învață cum să-și ducă viața, fie că le 

revelează tainele divine (Gn 41,39).  

Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament revelează și acționează. De asemenea, și 

Cuvântul lui Isus în Noul Testament se prezintă ca și Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul 

Testament prin puterea care înfăptuiește și lumina care revelează. Isus arată că înfăptuieşte prin 

puterea cuvântului  miracolele, care sunt semnele Împărăției lui Dumnezeu (Mt 8,8,16; In 4,50-

53). Tot prin cuvânt, El împlinește în inimi efectele spirituale ale căror simboluri sunt miracolele, 

ca iertarea păcatelor (Mt 9,1-7). Printr-un cuvânt, transmite puterile sale celor doisprezece (Mt 

18,18; In 20,23) și instituie semnele Noului Legământ (Mt 26,26-29). În El și prin El, Cuvântul 

Creator acționează, săvârșind pe pământ mântuirea. Isus revelează lumină prin vestirea 

Evangheliei Împărăției, “grăiește Cuvântul”(Mc 4,33), făcând cunoscute în parabole, misterele 

Împărăției lui Dumnezeu (Mt 13,11). Ca și Cuvânt, Isus exista de la început la Dumnezeu, și El 

însuși era Dumnezeu(In 1,1s). El era Cuvântul creator prin care s-au făcut toate (Evr 1,2), 

Cuvântul dătător de lumină care strălucea în întunericul lumii ca să aducă oamenilor revelația lui 

Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, El se manifesta tainic sub aspectul Cuvântului care 

înfăptuiește și revelează. Dar, în cele din urmă, la plinirea timpului, acest Cuvânt a intrat vizibil 

în istorie făcându-se trup; devenind pentru oameni o experiență concretă încât „am văzut slava 

lui” (In 1,14). Prin aceasta, El și-a dus la bun sfârșit dubla sa lucrare de revelator și autor al 

mântuirii: ca Fiu unic, l-a făcut cunoscut oamenilor pe Tatăl; ca să-i mântuiască, a adus în lume 

harul și adevărul. 

Oamenii sunt somați să ia atitudine în fața acestui Cuvânt care îi pune în contact cu 

Dumnezeu însuși. În parabola semănătorului, Cuvântul- adică Evanghelia Împărăției- este primit 

diferit de către feluriții ascultători: toți aud dar numai cei care îl înțeleg (Mt 13,23) îl primesc 

(Mc 4,20) sau îl păstrează (Lc 8,15) şi îl văd rodind în ei. La fel, la sfârșitul cuvântării de pe 

munte, în care tocmai vestise Legea cea nouă, Isus pune față în față soarta celor care „aud 

Cuvântul său și îl împlinesc” (Mt 7,24,26; Lc 6,47,49): casă clădită pe stâncă, de o parte; clădită 

pe nisip, de cealaltă parte. Aceste imagini introduc o perspectivă de judecată; fiecare va fi 

judecat după atitudinea sa în fața Cuvântului: „cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, 
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și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său”(Mc 8,38). A lua atitudine 

față de cuvântul lui Isus, față de persoana lui, și față de Dumnezeu este același lucru. Potrivit 

hotărârii pe care o ia, omul se vede introdus într-o viață teologală altcătuită din credință, 

încredere și iubire, sau, dimpotrivă, aruncat în întunericul lumii celei rele. Cuvântul vorbește 

fiecărui om, așteaptă un răspuns de la fiecare om. Iar destinul veșnic al omului depinde de 

răspunsul acestuia.75 

Sfântul Pavel spune despre cei care rămân departe de Dumnezeu: „S-au rătăcit în 

gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns 

nebuni.”(Rom 1,21-22).76Abătându-se sufletul de la virtuţi din iubirea de plăcere, a dat naştere 

patimilor (bolilor) şi le-a întărit pe acestea împotriva sa. O mulţime de patimi/boli pot afecta 

sufletul omului căzut, şi anume tot atâtea câte mişcări patologice pot avea diferitele lui facultăţi. 

Patimile produc sufletului o stare de suferinţă asemănătoare celei pe care o pot produce în trup 

bolile fizice.  

Pentru a-l vindeca pe om de aceste boli care sunt patimile, pentru a-l scăpa de nebunia şi 

suferinţele pe care i le provoacă, ca şi pentru a-l feri de ele, este nevoie mai întâi de toate ca ele 

să fie bine cunoscute. Tămăduirea începe o dată cu definirea acestor patimi, ea permiţându-i 

omului să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă mişcările sufletului, să le descopere semnificaţia 

profundă şi să taie repede răul care l-a cuprins sau este pe cale să-l cuprindă; astfel încetează de a 

mai fi determinat orbeşte de mecanisme pe care nu le cunoaşte, care-l tulbură şi-i produc 

suferinţă.77După Origen, chiar şi îngerii „veneau în ajutorul oamenilor şi-i făceau sănătoşi, 

vindecându-i de bolile lor. Şi atât cât le sta în putere, îi ajutau pe oameni”. Dar, ca şi prorocii, şi 

îngerii s-au dovedit neputincioşi, din pricina relei voinţe a oamenilor care nu voiau să se 

tămăduiască...78 Voinţa de vindecare trebuie să se arate nu numai în chemarea în ajutor a 

Doctorului-Cristos, ci şi în urmarea tratamentului. 

Cristos în persoana Sa a vindecat firea omenească şi i-a redat pentru totdeauna adevărata 

şi deplina sănătate. Doar prin unirea cu El oamenii se pot folosi de binefacerile aduse de Cristos 
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76  LARCHET  Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, București, 2001, p.38-39. 
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firii omeneşti. Iar această unire se poate realiza numai în Biserică, cu Sfintele Taine şi prin 

lucrarea Sfântului Duh.79 

O altă condiţie esenţială a tămăduirii omului căzut, fundament al întoarcerii sale la 

sănătatea deplină şi al mântuirii sale, este pocăinţa. Începutul pocăinţei este recunoaşterea 

păcatelor. Aceasta, după Sfinţii Părinţi, este cea dintâi şi cea mai mare lucrare duhovnicească, 

mai presus de orice virtute. A-ţi recunoaşte păcatele este condiţia indispensabilă pentru a le 

părăsi, pentru a fi vindecat de ele, izbăvit şi mântuit. Cunoaşterea păcatelor este în sine 

curăţitoare şi eliberatoare. Scopul pocăinţei nu este însă recunoaşterea în mod abstract a 

păcatului. Pocăinţa adevărată este cea în care omul simte cu durere starea păcătoasă în care se 

află.80 

Rugăciunea este un „leac care curăţă sufletul” până în tainiţele sale cele mai întunecate. 

Rugăciunea are puterea de a stinge păcatele şi patimile cele mai ascunse şi neştiute pentru că ea 

cere ajutorul Celui „care vede în ascuns”(Mt 6,18), care „cearcă inimile şi rărunchii”(Ps 7,9), 

„care luminează cele ascunse ale întunericului şi vădeşte sfaturile inimilor”(1Cor 4,5) şi care are 

puterea de a nimici păcatul şi de a pierde cu totul patimile. Roadele tămăduitoare ale rugăciunii 

sunt numeroase, iar în primul rând ele sunt simţite de minte. Prin rugăciune, mintea pe care 

păcatul a făcut-o greoaie, ca şi moartă, se trezeşte,  redevine sprintenă şi revine la viaţă, căci „în 

rugăciune stă viaţa ei”. De acum ea iese din înstrăinarea în care era ţinută de lumea sensibilă şi a 

reprezentărilor iluzorii, pentru a se regăsi pe sine, ajungând la lucrarea proprie menirii sale. 

Aceasta înseamnă că îndepărtează orice reprezentare (imagine sau gând) care este străină de 

rugăciune şi îşi concentrează  toată puterea de cugetare şi de înţelegere şi regăseşte, cum arată 

Evagrie, „sănătatea deplină”. Starea decăzută a omului face ca mintea lui să fie „întotdeauna 

mobilă, ea nu poate sta niciodată în repaus, ci aleargă prin propria mobilitate şi zboară în toate 

direcţiile”, având a suferi mişcarea neîncetată a gândurilor care o agită, o tulbură şi o fac să 

cutreiere şi să rătăcească fără rost; rugăciunea însă scoate mintea „din rătăcirea şi robia ei 

obişnuită”, o adună „în ea însăşi, prin întoarcerea din împrăştierea ei obişnuită”, dându-i tărie şi 

stabilitate. Statornicia minţii este un rod al sinergiei realizate în rugăciune între strădania omului 

şi harul dumnezeiesc, singurul care-l poate face pe om în stare să-şi domine neastâmpărul minţii. 
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Eliberată de tot acest zbucium, mintea omului ajunge să cunoască liniştea şi pacea şi, atunci când 

se uneşte cu inima, dăruieşte această pace întregului suflet, chiar şi trupului. Rugăciunea duce la 

pacea şi liniştea sufletului prin puterea pe care o are, de a risipi frica, neliniştea, angoasa, care 

din pricina caracterului ei nemotivat, nu poate fi combătută direct.  Rugăciunea nu numai că 

opreşte viforul gândurilor, ci şi mulţimea lor o stinge, mergând la unificarea în întregime a minţii 

şi a sufletului. Duhul omului nu mai este fărâmiţat în nenumăratele şi feluritele gânduri pe care le 

naşte rătăcirea sa în lumea sensibilă; iar sufletul nu mai este târât în toate părţile de puterile sale 

care lucrează fiecare pe temeiuri deosebite unele de altele şi în scopuri lipsite de înţeles şi 

rânduială. Atunci când mintea s-a unit cu inima, puterile sufletului, luând parte toate la 

rugăciune, nu mai rătăcesc în lumea sensibilă şi nu mai lucrează contrar firii, ci se întorc şi se 

îndreaptă spre Dumnezeu, şi astfel îşi regăsesc şi ele lucrarea proprie, pentru care i-au şi fost date 

omului de Creatorul său. În această folosire a lor potrivit firii şi menirii lor, ele îşi redobândesc 

sănătatea pierdută. Rugăciunea, pentru a fi curată, alungă orice imagine şi reprezentare, 

tămăduindu-l pe om de manifestările patologice ale acestora. De asemenea, rugăciunea 

tămăduieşte şi memoria. Nici trupul nu rămâne lipsit de efectul tămăduitor al rugăciunii, căci şi 

el participă la ea, armonizându-se cu sufletul, dându-i din puterile sale, păstrând o atitudine 

cuvenită, folosindu-şi facultăţile proprii ca să înlesnească rugăciunea. Astfel, trupul se 

împărtăşeşte nemijlocit de rânduiala, unificarea şi pacea pe care rugăciunea le aduce în suflet.81 

Omul, atunci când  vrea să se vindece de  patima mâniei, trebuie mai întâi să-şi smulgă 

din suflet iubirea de plăcere, deoarece ea este pricina relei folosiri a puterii irascibile a sufletului. 

Milostenia tămăduieşte iuţimea sufletului iar înfrânarea mâniei începe prin liniştirea gândurilor. 

Deci, tăcerea buzelor trebuie însoţită de „tăcerea gândurilor”. Pentru a împiedica ivirea mâniei în 

inima sa şi mai ales manifestarea ei în gesturi şi cuvinte, omul trebuie să dea dovadă de o 

neîncetată luare-aminte. Paza gândurilor se vădeşte a fi mijloc esenţial de tămăduire atunci când 

mânia a căpătat forma urii sau a ţinerii de minte a răului. Acest remediu trebuie însoţit de altul: 

împăcarea cu aproapele. Dar, ca în cazul oricărei patimi, nu este de ajuns să tăiem orice formă de 

mânie, ci trebuie să punem în locul acesteia virtutea care i se împotriveşte iar aceasta, în primul 

rând este blândeţea. Blândeţea duhovnicească nu are nimic de-a face cu nepăsarea sau 
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moliciunea. Ea nu este o stare pasivă, ci una activă, stabilitate a sufletului care, ajunsă la 

desăvârşire, devine seninătate învecinată cu nepătimirea. 

Credinţa, pocăinţa, rugăciunea şi Sfintele Taine, nu sunt de ajuns pentru mântuirea şi 

îndumnezeirea omului, dacă nu sunt însoţite de păzirea şi împlinirea poruncilor dumnezeieşti. 

Prin poruncile sale, Cristos nu-i oferă omului simple precepte morale, ci, împlinindu-le El însuşi 

în chip desăvârşit, îi descoperă prin cuvintele şi prin faptele sale, prin felul Său de a fi, modelul 

desăvârşit al vieţuirii omeneşti în forma ei desăvârşită, sănătoasă, sfântă, adică cea teantropică. 

Isus ne descoperă în Persoana Sa, în care a unit firea umană cu firea dumnezeiască, omul 

adevărat, „omul nou”(Efes 2,15). 

Patimile, boli ale sufletului, se produc prin pervertirea naturii omului, mai precis prin 

abaterea puterilor şi însuşirilor sale, care la origine tindeau în chip natural spre Dumnezeu, ţinta 

lor firească; ele au fost însă întoarse de la el prin păcat, şi îndreptate spre realităţile sensibile. De 

aceea, întoarcerea la sănătate, pentru om înseamnă recâştigarea firii sale originare printr-o 

mişcare inversă, adică prin îndepărtarea de realităţile trupeşti şi re-întoarcerea la Dumnezeu şi 

îndreptarea tuturor puterilor sufleteşti spre împlinirea voii Lui. Acesta este motivul pentru care 

Sfintele Scripturi şi Tradiţia vorbesc despre mântuire ca despre o convertire, iar în sensul 

etimologic al cuvântului înseamnă întoarcere, schimbare a direcţiei şi sensului. Puterile şi 

însuşirile omeneşti au fost create de Dumnezeu cu scopul împlinirii binelui şi sunt prin natură 

îndreptate spre bunătăţile duhovniceşti. În virtutea libertăţii sale, omul poate să le menţină în 

această stare, folosindu-se de ele firesc, raţional, virtuos, potrivit naturii lor, sau, dimpotrivă, 

poate să se folosească de ele în chip rău, patologic, contrar firii. Sfântul Maxim spune că 

„păcatele ne vin prin reaua întrebuinţare a puterilor sufletului, a celei poftitoare, irascibile şi 

raţionale iar din buna întrebuinţare a acestora ne vin virtuţile”. Şi virtuţile şi patimile se 

împlinesc prin lucrarea aceloraşi mădulare, aceloraşi puteri, aceloraşi facultăţi; doar că la virtute 

se ajunge prin folosirea lor sănătoasă, potrivit menirii lor fireşti şi normale, iar la patimă, prin 

folosirea lor rea, păcătoasă. De aceea, trecerea de la păcat la virtute nu înseamnă nefolosirea, 

mortificarea sau chiar nimicirea acestor mădulare şi puteri; ci se face prin reorientarea lor, prin 

întoarcerea lor la ţelul lor firesc dintâi.82 Dacă omul şi-ar înăbuşi ori şi-ar omorî partea pătimaşă 

a sufletului, s-ar lipsi astfel de însuşirile şi de energia necesară pentru a se depărta de rău şi a se 
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îndrepta spre Dumnezeu. Iubirea şi dorinţa de Dumnezeu se realizează nu prin vreo altă putere 

sau energie a sufletului, ci chiar prin cele prin care omul pofteşte şi iubeşte pătimaş cele trupeşti 

şi ale lumii. De la o iubire la alta se trece schimbând numai orientarea acestei unice puteri 

sufleteşti din care se nasc şi una, şi cealaltă. Şi tot aşa se întâmplă cu toate celelalte afecte fireşti 

ale omului, cu înclinările, mişcările şi energiile sale sufleteşti, dar şi cu „fiecare mădular al 

trupului”său, care, „prin puterea minţii”trece de la patimă la lucrarea virtuţii, fiind printr-o bună 

întrebuinţare întors către slujirea voii lui Dumnezeu. Lucrarea virtuţii nu se îndreaptă împotriva 

trupului, căci „trupul nu este un lucru rău în sine”, ea îl abate de la făptuirea păcatului şi-i redă 

rostul firesc, de a fi „templu al Duhului Sfânt”(1Cor 6,19).83 

Îndoita mişcare prin care se împlineşte convertirea la cele dumnezeieşti prin curăţirea de 

patimi, dobândirea virtuţilor prin harul lui Dumnezeu, pocăinţă, rugăciune şi împlinirea 

poruncilor, este numită de tradiţia ascetică praxis sau asceză. Praxis-ul (practica) este cale de 

curăţire de patimi şi urcuş pe scara virtuţilor. Aceste două practici se împlinesc nu unul după 

altul, ci în acelaşi timp, fiecare fiind necesar pentru realizarea celuilalt. Strânsa împletire dintre 

virtuţi şi patimi nu împiedică stabilirea unei anumite rânduieli atât în lupta împotriva patimilor, 

cât şi în strădania de a  dobândi virtuţi. Sunt patru principii de bază: 

- Trebuie început cu lupta împotriva patimilor materiale şi legate de trup (lăcomia şi 

desfrânarea). De la ele se trece la patimile mai puţin vădite, lăuntrice, sfârşind cu cele mai 

subţiri şi mai greu de recunoscut sub înfăţişările lor (slava deşartă şi mândria); 

- Este bine de respectat următoarea ordine: lăcomia, desfrânarea, iubirea de arginţi, mânia, 

tristeţea, akedia, slava deşartă şi mândria; 

- „Aceste opt vicii, deşi asaltează tot neamul omenesc, totuşi nu-i atacă pe toţi la fel”. 

Sfântul Ioan Cassian spune că „ordinea luptelor nu este aceeaşi în noi toţi” şi „trebuie ca 

fiecare să-şi potrivească lupta după felul în care este mai primejduit de unul sau de altul 

dintre vicii. După locul de frunte pe care-l ocupă în noi un viciu şi după felul în care ne 

atacă, trebuie să ne organizăm şi noi ordinea luptelor”; 

- Dintre cele opt patimi generice, trei sunt de căpetenie, şi ele le zămislesc pe celelalte 

cinci. Acestea sunt: lăcomia, iubirea de arginţi şi slava deşartă; 
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Câştigarea virtuţilor urmează aceeaşi ordine ca lupta contra patimilor, adică, de la cele mai uşor 

de dobândit la cele mai greu de atins. 

Sfinţii Părinţi înţeleg discernământul duhovnicesc ca o harismă pe care omul o primeşte 

pe treptele cele mai înalte ale ostenelilor duhovniceşti, atunci când, ajungând la capătul lucrării 

(praxis), atinge starea de nepătimire. Atâta vreme cât patimile mai stăruie în om în vreo oarecare 

măsură, cugetarea sa este strâmbă, iar puterea de a deosebi cele bune de cele rele, cu totul slabă 

şi stricată. El are nevoie de o călăuză pricepută şi iscusită care să împlinească lipsa de deplinătate 

a puterii sale de discernământ. O astfel de călăuză este părintele duhovnicesc. Rostul său nu se 

mărgineşte la cel de învăţător şi de sfătuitor, ci şi de doctor care-l tămăduieşte de boală pe cel 

care se lasă în grija sa, făcându-l deplin sănătos. La noi oamenii, spune Sfântul Grigorie de 

Nazianz, “raţiunea şi iubirea de sine, ca şi neputinţa şi refuzul de a ne supune cu uşurinţă, sunt 

cele mai mari piedici în calea virtuţii. Ne ridicăm împotriva celor ce ne vin în ajutor şi toată 

râvna pe care ar trebui s-o îndreptăm spre arătarea bolii înaintea celor care ne îngrijesc, noi o 

folosim ca să scăpăm de tratament”. Nevoia de îndrumare duhovnicească ţine mai întâi de toate 

de neputinţa omului de a se cunoaşte pe sine însuşi şi de a-şi cântări după dreptate faptele, atâta 

vreme cât n-a ajuns la curăţia nepătimirii, care face deplină puterea deosebirii şi duce la 

desăvârşita cunoaştere de sine. Câtă vreme este bântuit de patimi, judecata omului este strâmbă.84 

În cadrul legăturii dintre fiu şi părintele său duhovnicesc şi al tămăduirii sufleteşti care se 

lucrează prin mijlocirea ei, arătarea gândurilor are un rol de căpetenie. Aceasta nu este la fel ca 

spovedania care are un caracter sacramental. Cel care-şi dezvăluie gândurile înaintea 

duhovnicului nu face o operaţie de rememorare a trecutului său personal ci le destăinuie pe cele 

din prezent care revin neîncetat şi care într-un anume fel vieţuiesc în suflet. „Gândul care 

zăboveşte în tine şi te războieşte, spune-l lui avva al tău”, învaţă la rândul său Sfântul 

Varsanufie. Modalităţile practice de arătare a gândurilor sunt diferite. Unii dintre Sfinţii Părinţi 

învaţă să se facă cel puţin în fiecare zi iar când nu există posibilitate de a te întâlni periodic cu 

duhovnicul personal, se recomandă însemnarea gândurilor pe măsură ce apar, arătând timpul şi 

împrejurările în care s-au ivit. Când e vorba să-şi dezvăluie gândurile, omul are de înfruntat 

înlăuntrul său multe împotriviri, care se nasc din pricina mândriei şi slavei deşarte, ca şi din 

teama, iscată de aceste două patimi de a nu fi judecat ca păcătos sau de a nu fi mustrat.85 
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Gândurile nemărturisite continuă să vieţuiască în suflet, se înrădăcinează în el, cresc şi, încetul 

cu încetul, ajung să-l otrăvească. Ele duc sufletul într-un soi de robie din care iese cu atât mai 

greu cu cât omul s-a lenevit mai mult să se dezbare de ele şi a întârziat să le descopere înaintea 

părintelui duhovnicesc. Sfinţii Părinţi arată că cel care nu-şi mărturiseşte toate gândurile sale fie 

îşi întreţine bolile, fie chiar le sporeşte. Nearătarea gândurilor iscă boli cu atât mai mari cu cât 

gândurile sunt mai rele şi mai tăinuite, şi este legată strâns de patima mândriei, pe care o 

întăreşte. „Cel care nu-şi spune gândurile sale rămâne nevindecat”, spune Sfântul Ioan de Gaza. 

Vindecarea se datorează chiar simplei descoperiri a gândurilor. Cel care şi-a mărturisit toate 

gândurile sale se simte eliberat de apăsarea şi întunecarea aduse de ele în sufletul său, scapă de 

nelinişte, de teamă şi de tulburarea inimii, încearcă un sentiment de uşurare şi pace, îşi simte 

sufletul uşor şi plin de bucurie.86 

„Izvorul şi pricina a tot păcatul sunt gândurile rele”, arată Origen. Deci, dacă voim să ne 

lepădăm de păcate, fie ele făptuite, ori numai cugetate, avem de luptat mai întâi de toate cu 

gândurile. Soarta sufletului atârnă de cum va primi omul gândurile ce-i vin în minte. Şi prin 

primirea şi însoţirea cu ele, se nasc patimile şi se întăresc. Lupta cu gândurile presupune o 

cunoaştere limpede a felului în care ele lucrează în suflet, ca şi a atitudinii sufletului faţă de ele. 

Etapele ispitei sunt: 

- Momeala sau atacul este „gândul simplu născut de curând în inimă, ce se arată minţii”, 

spune Sfântul Ioan Scărarul; 

- Însoţirea care are două trepte: una în care omul se opreşte asupra gândului şi-l ţine 

vorbind cu el dar fără „patimă”, iar alta este când omul intră în legătură cu gândul, se 

alipeşte, se uneşte şi se desfată cu el; 

- Consimţirea este „învoirea cu plăcere a sufletului cu ceea ce s-a arătat”; 

- Robirea omului are loc o dată cu primirea gândului cu toată voinţa acestuia; 

- Făptuirea, adică, încuviinţând gândul şi fiind înrobit de el, omul trece la faptă şi lucrează 

păcatul; 

- Patima i-a naştere prin repetarea consimţirii cu acelaşi gând şi la întărirea ei dacă ea deja 

vieţuieşte în suflet. 

                                                           
86 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale,  p. 414-415. 
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De-a lungul acestei înlănţuiri, vinovăţia omului nu este una şi aceeaşi. Momeala este nepăcătoasă 

şi nevinovată. Însoţirea în primul moment poate fi lipsită de păcat căci omul, fără să se alipească 

de el în vreun fel, poate vorbi cu gândul cu scopul de a-l alunga. Dar, în al doilea moment, s-a 

produs deja o alipire „cu dulceaţă”şi totuşi ea nu este cu totul păcătoasă, de vreme ce omul n-a 

consimţit la păcat. Consimţirea este cu adevărat păcat. Dezvăluind mecanismul ispitei, Sfinţii 

Părinţi subliniază faptul că, dacă nu stă în puterea noastră să ne ferim de momelile diavolului, de 

noi depinde cu totul dacă le primim sau le alungăm. 

În strategia duhovnicească, veghea şi luarea-aminte joacă un rol esenţial.87 De aceea, 

paza gândurilor înseamnă mai întâi de toate o neîncetată supraveghere a inimii, ca să putem zări 

deîndată gândurile care se ivesc în ea. A veghea şi a fi cu luare-aminte mai înseamnă şi a cerceta 

fiecare gând de îndată ce s-a ivit, pentru a se vedea natura lui. 

Pentru a îndepărta gândul rău care se iveşte înaintea sufletului, se pot lua două atitudini: 

Prima constă în a îngădui gândului să pătrundă în suflet, până la primul stadiu al însoţirii în care 

se vorbeşte cu el în chip nepătimaş. În cadrul acestei convorbiri, omul contrazice şi combate 

gândul, folosind scurte texte din Sfintele Scripturi care corespund situaţiei. A doua atitudine 

constă în a nu lăsa deloc gândul să intre şi a-l alunga. În lupta împotriva gândurilor, fie că 

alungarea lor se face pe „calea cea lungă” sau „pe cea scurtă”, rugăciunea, alături de luare-

aminte şi de trezire, are un rol de căpetenie.88 

Când este vorba despre tămăduirea tristeţii, trebuie ca omul să fie conştient că ea este o 

boală şi să dorească să se vindece pentru că uneori omul se complace în această stare şi se lasă în 

voia ei, găsind în ea o desfătare morbidă. Tristeţea poate avea diferite cauze. Fiecărei situaţii i se 

potriveşte o anumită lucrare de tămăduire. O primă cauză a tristeţii este faptul că omul are 

sentimentul lipsirii de un bun material sau al lipsei de împlinire a unei dorinţe trupeşti. În acesst 

caz, tămăduirea tristeţii implică renunţarea la dorinţele şi plăcerile trupeşti, dezlipirea de bunurile 

materiale, mergând până la dispreţuirea lor. O a doua cauză a tristeţii este mânia, fie că este o 

urmare directă a ei, fie că se manifestă ca ranchiună, în urma unei jigniri. Sfinţii Părinţi arată că 

pricina tristeţii omului nu stă în cei împotriva cărora ne-am mâniat, nici în cei care ne-au jignit şi 

cărora le purtăm ranchiună, ci în noi înşine. De aceea, a înceta orice relaţie cu persoanele în 

                                                           
87 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 427-430. 
88 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 433-439. 
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cauză nu poate fi o metodă potrivită de vindecare. Dimpotrivă, continuând să-l vezi şi să-i 

vorbeşti celui care te-a întristat, ajungi să te vindeci mai repede, pentru că astfel te lupţi direct cu 

greutăţile care sunt pricina tristeţii şi le învingi mai iute şi mai uşor. Altfel, în singurătate, există 

primejdia ca aceste motive ale tristeţii să rămână mai mult sau mai puţin necunoscute, ele 

continuând să acţioneze şi să-l ţină pe om în întristare.89 Tristeţea este o rană a sufletului care 

trebuie spălată cu apa binefăcătoare a cuvântului plin de blândeţe, având şi ca leac rugăciunea. 

Patima akediei are particularitatea de a cuprinde toate puterile sufletului şi de a stârni 

aproape toate patimile, fiind moartea tuturor virtuţilor. Spre deosebire de celelalte patimi, akedia 

nu poate fi tămăduită printr-o virtute care să i se împotrivească direct şi care să-i ia locul în 

sufletul omului. Această particularitate face ca tămăduirea acestei patimi să se facă pe mai multe 

căi. Pentru a fi vindecată, ea trebuie să fie scoasă la lumină şi să fie cunoscută ca atare. Pentru că 

akedia obişnuieşte să-l împingă, îndeseobi pe anahoret, să-şi părăsească chilia, să umble dintr-un 

loc în altul, să caute întâlnirea cu ceilalţi pentru nevoi care i se par cu totul îndreptăţite, omul 

trebuie să înţeleagă că ele nu sunt decât pretexte vane pe care i le dictează însăşi patima sa. 

Sfinţii Părinţi recomandă ca omul să se împotrivească pornirii de a-şi părăsi locul. Pentru că 

pricina acestei boli se află înlăuntrul omului, iar nu în starea de singurătate, atunci când se caută 

leacul pentru tămăduirea ei trebuie să se aplece omul asupra sa, şi să nu-l caute în afară, în 

întâlnirile cu ceilalţi.90 Amintim şi alte leacuri folosite pentru vindecarea akediei, cum ar fi : 

răbdarea, nădejdea, pocăinţa, aducerea-aminte de moarte, lucrul de mână şi rugăciunea. 

Omul vindecat de bolile sale sufleteşti este cel care „şi-a supus  iuţimea şi pofta (care 

altcătuiesc latura pătimitoare a sufletului) puterii cunoscătoare, judecătoare şi raţionale a 

sufletului, aşa cum cei împătimiţi şi-au supus puterea raţională laturii pătimitoare”. Astfel, „prin 

latura pătimitoare a sufletului, atunci când se mişcă pentru ceea ce a fost făcut de Dumnezeu, 

omul lucrează virtuţile corespunzătoare”. Atunci, omul, îşi regăseşte unitatea armonioasă a 

constituţiei sale psiho-somatice fireşti, abolindu-se starea de separare dintre suflet şi trup, 

caracteristică firii căzute. 

 

                                                           
89 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 501-502. 
90 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p. 521-522. 
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4.2. În viziunea lui Evagrie Ponticul 

 

Esența și scopul ascezei în gândirea monahului pontic se bazează pe următoarele premise 

spirituale:  

Omul a fost creat de Dumnezeu „după chipul Său”, o unitate tainică. Această unitate 

poate dăinui numai câtă vreme chipul (icoana) stăruie în unitate și armonie cu Prototipul său. În 

momentul când el se depărtează de acesta, unitatea sa interioară începe să se dezintegreze. 

Întrucât păcatul este o deturnare de la Dumnezeu, consecința lui este destrămarea, dezintegrarea 

unității creaturale. Și aceasta pe toate planurile. Atât a unității cu Dumnezeu, cât și a unității 

creaturilor între ele și în interiorul lor însuși. Ca o consecință a deturnării de la Dumnezeu, chipul 

s-a dezintegrat în intelect, suflet și trup. Împreună, ele altcătuiesc omul concret, așa cum apare el, 

nu una dintre aceste trei părți. Mântuirea poate consta  numai într-o recuperare a integrității, în 

integrarea intelectului, sufletului și trupului în chipul lui Dumnezeu și a chipului în Prototipul 

său. Numai dacă chipul lui Dumnezeu este unit și tămăduit în sine însuși se poate uni cu 

Prototipul său.   

Tripartiţia pe care Evagrie o preia de la Origen, arată cele trei trepte ale creştinismului: 

praktike, physike și theologike. În praktike este vorba de poruncile lui Dumnezeu (ținute de 

creatură), în physike de lucrările lui Dumnezeu (față de creatura Sa), iar în theologike este vorba 

de Dumnezeu însuși (relația nemijlocită între Dumnezeu și creatura Sa). În prima treaptă, 

praktike, este vizată împlinirea activă, practică, a poruncilor lui Hristos, transpunerea credinței în 

faptă. Ea constă în dobândirea virtuților și în lupta împotriva patimilor care înstrăinează natura 

bună a creaturilor. Praktike este „acea metodă duhovnicească, care curăță cu totul partea 

pătimașă a sufletului”. Praktike apare la Evagrie ca o adevărată artă, ca o știință pentru sine 

având obiectele cunoașterii ei, „rațiunile gândurilor” ispititoare. Este arta „deosebirii duhurilor”, 

cum o numește deja Scriptura. Scrierile ascetice și unele scrisori au drept scop faptul de a 

comunica această știință, care este și o „învățătură” și, ca atare, poate fi învățată și ca o metodă. 

Este o știință în mare măsură experimentală, în care experiența proprie este indispensabilă. 
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Evagrie invocă experiențele proprii și ale altora, invitând și la autoobservație. Praktike este un 

proces de tămăduire ce cuprinde, curăță și unește omul întreg, trup, suflet și intelect iar scopul ei 

este nepătimirea ca sănătate naturală a sufletului. Obiect al „metodei” sau „învățăturii” 

duhovnicești al lui praktike, este sufletul și anume partea lui pătimitoare, pasională, respectiv 

pasivă.  

Omul constă din trup, suflet și minte. Sufletului îi revine un fel de poziție mediană, 

întrucât el este legat atât de trupul pe care îl însuflețește, cât și de intelect. Potrivit tradiției antice, 

sufletul este altcătuit din trei părți: dintr-o parte „concupiscență” sau „poftitoare”, una 

„irascibilă” și una „rațională” fiind și „parte conducătoare”. Concupiscența și irascibilitatea 

altcătuiesc împreună partea pasivă sau pasională a sufletului , prin care acesta – și prin 

intermediul lui, intelectul- este legat prin intermediul celor cinci simțuri cu trupul, iar prin acesta 

cu lumea materială, sensibilă. Partea rațională este organul prin care intelectul ca și „cap” 

lucrează asupra sufletului și îl conduce.91 Prin natura lor, cele trei facultăți ale sufletului sunt 

menite să conlucreze și să conducă omul spre fericire. Ispita răului constă în aceea de a le devia 

spre nimic și prin aceasta de a le scinda între ele, întrucât de acum le lipsește centrul. În esență, 

patima este o dezintegrare a persoanei umane. Recuperarea integrității constă din „nepătimire”, 

pe care Evagrie o desemnează ca „sănătate a sufletului”.Pentru obținerea “nepătimirii”, sufletul 

trebuie să ducă o luptă continuă și necruțătoare cu patimile stârnite de către demoni. Nepătimirea 

nu este punctul final al căii spirituale, ci numai prima sa treaptă. Această treaptă își are capătul ei 

în iubire. În aceasta există însă trepte sau grade: nepătimire parțială când este biruit cutare demon 

și nepătimire desăvârșită când sunt biruiți toți demonii. 92 

Patimile principale pe care le clasifică şi Evagrie (denumindu-le gânduri), sunt în număr 

de opt. „Primul este gândul lăcomiei, după el vine cel al curviei, al treilea este cel al iubirii de 

arginţi, al patrulea este gândul tristeţei, al cincilea este cel al mâniei, al şaselea este al akediei, al 

şaptelea este cel al slavei deşarte iar al optulea este cel al mândriei”. Toate patimile provin din  

iubirea egoistă de sine dar ea produce în primul rând trei patimi fundamentale, care le preced şi 

le zămislesc pe celelalte cinci, cum ar fi: gastrimarghia (lăcomia pântecelui), arghirofilia (iubirea 

                                                           
91 BUNGE G., Evagrie Ponticul, Sibiu, 1997; p. 96-100. 
92 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p.102. 
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de arginţi) şi chenodoxia (slava deşartă). Scrierile lui Evagrie se referă la curățarea și unificarea 

puterilor naturale ale sufletului şi nu despre reprimarea lor. 

Rugăciunea este o „convorbire a minții cu Dumnezeu” ca și cu un tată, „fără nici o 

mijlocire” a unei creaturi sau a vreunui gând sau reprezentări mentale, ci numai în „duh și în 

adevăr” , adică „în Duhul Sfânt și în Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu”. Pentru a putea realiza 

acest „urcuș al minții spre Dumnezeu”, trebuie îndeplinite anumite condiții. Una dintre ele este 

smerenia, o formă de blândețe în care Evagrie vede în mod constant manifestarea concretă a 

iubirii. Această smerenie o sugerează „privirea pogorâtă” la rugăciune. O altă condiție ar fi ca 

rugătorul „să-și tăgăduiască carnea și sufletul său”. Prin „carne” este vizat trupul. „Tăgăduirea 

lui”, o expresie întru totul  biblică, nu înseamnă nicidecum disprețuirea lui! Mesajul lui Evagrie 

constă în faptul că, rugătorul, „cuprins de mult dor de Dumnezeu, pleacă oarecum câte puțin din 

trup”, în măsura în care acest lucru e cu putință pe pământ, pentru ca simțurile, memoria și 

temperamentul său cu activitățile lor proprii să nu fie un obstacol. În același timp, el trebuie să-și 

tăgăduiască și „sufletul” său, adică cele două facultăți iraționale ale acestuia, irascibilitatea și 

concupiscența, care îl leagă încă de lumea sensibilă, trebuie „să iasă spre Dumnezeu” într-o 

„călătorie bună”, spre a fi liber de orice fel de gânduri, căci rugăciunea este „lepădarea 

gândurilor”. 

Despre tămăduirea tristeţii, Evagrie spune: „Cel ce se fereşte de toate plăcerile lumeşti e 

o cetate de nepătruns pentru demonul tristeţii. Căci tristeţea este lipsa unei plăceri, fie prezente, 

fie viitoare. Şi nu se poate respinge un astfel de vrăjmaş dacă noi avem vreo  înclinare pătimaşă 

pentru vreun lucru pământesc. Căci el aşează năvodul şi produce tristeţea exact în locul spre  

care vede că suntem atraşi cel mai mult”. 

Despre tămăduirea mâniei, Evagrie spune: „Partea mânioasă a sufletului are nevoie de 

mai multe leacuri decât partea poftitoare. De aceea şi iubirea e numită <mare>(1 Cor.13,13), 

întrucât ea înfrânează partea mânioasă”. Virtutea care se împotriveşte mâniei este iubirea şi 

milostenia, iar mila pentru semen micşorează iuţimea sporită de mânie.  

Evagrie spune: „De vrea cineva să vadă  starea intelectului (a minții), să se lipsească pe sine de 

toate gândurile și atunci îl va vedea asemenea culorii safirului sau azurului cerului. A face 
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aceasta însă fără nepătimire e cu neputință. Căci e nevoie de conlucrarea lui Dumnezeu care să-i 

insufle lumina înrudită cu el”. 

Despre rugăciune spune că este „o stare a minții lucrată numai de lumina Sfintei Treimi. 

Întâlnirea cu Dumnezeu are loc într-o depășire statornică. Intelectul nu poate vedea în sine însuși 

locul lui Dumnezeu dacă nu ajunge dincolo de toate gândurile. El însă nu va ajunge dincolo de 

acestea dacă nu se dezbracă de toate patimile care  îl înlănțuie de lucrurile sensibile  prin gânduri. 

Patimile sunt dezbrăcate prin virtuți, gândurile simple prin vederea duhovnicească, și aceasta la 

rândul ei, atunci când strălucește acea lumină ce reprezintă la vremea rugăciunii locul lui 

Dumnezeu”.93 

A fi creștin înseamnă a lupta. Viața noastră se aseamănă unui câmp de luptă, pe care 

demonii ne războiesc intens prin „gândurile” lor ispititoare, pentru a ne insufla activarea 

antinaturală a puterii sufletelor, pe care o numim „patimă” sau „viciu”. Dar în lupta noastră nu 

suntem lăsați singuri. Avem modelul și învățătura lui Isus care i-a biruit. Despre aceasta Evagrie 

scrie: “Dintre demonii care se împotrivesc lucrării noastre, cei dintâi care se ridică la luptă sunt 

cei încredințați cu poftele lăcomiei pântecelui, cei ce ne furișează în suflet iubirea de argint și cei 

ce ne momesc cu slava de la oameni. Toți ceilalți vin după aceștia să ia în primire pe cei răniți de 

ei. Căci este cu neputință să cadă cineva în mâinile duhului desfrânării, dacă n-a fost doborât 

întâi de lăcomia pântecelui. Precum nu poate tulbura mânia pe cel ce nu luptă pentru mâncări sau 

bani sau slavă. Și este cu neputință să scape de demonul întristării cel ce nu s-a lepădat de toate 

acestea.. Nici de mândrie, cea dintâi odraslă a diavolului, nu va scăpa  cineva, dacă n-a smuls din 

sine „iubirea de argint, rădăcina tuturor răutăților”, dacă, după înțeleptul Solomon, „sărăcia 

smerește pe om”. Este cu neputință să cadă omul în puterea vreunui demon, dacă nu a fost rănit 

de acele căpetenii ale lor. De aceea, și diavolul aceste trei gânduri le-a înfățișat Mântuitorului: 

întâi îndemnându-L să facă pietrele pâini, al doilea făgăduindu-I lumea toată dacă i se va închina, 

și al treilea spunându-I că va fi acoperit cu slavă dacă îl va asculta, întrucât nu va păți nimic 

dintr-o așa de mare cădere. Dar Domnul, dovedindu-se mai presus de acestea, i-a poruncit 

diavolului să meargă înapoia Lui. Prin aceasta ne-a învățat că nu este cu putință să alunge cineva 

de la sine pe diavol, dacă n-a disprețuit aceste trei gânduri”. Din modul în care Cristos a închis 

gura ispititorului, cu alte cuvinte din modul în care la fiecare ispită a acestuia a replicat cu un 

                                                           
93 BUNGE G., Evagrie Ponticul,  p. 148-151. 
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cuvânt din Sfânta Scriptură, Evagrie deduce de altfel metoda „contrazicerii” ca tehnică pentru 

combaterea gândurilor ispititoare pe Satan, și puternicul ajutor al îngerilor lui Dumnezeu. Stă în 

puterea noastră de a consimți fie gândurile demonice ale potrivnicilor noștri, fie gândurile 

îngerești ale aliaților noștri, și a duce astfel viața unui demon sau cea a unui înger. Amândouă 

aceste opțiuni au ample consecințe. Căci dacă mânia „orbește” omul, blândețea îl face 

„contemplativ”, adică „văzător” al tainelor lui Dumnezeu și al creației Sale. Aceste două 

atitudini fundamentale se exclud reciproc.94 

Rugăciunea face mintea să-şi împlinească propria lucrare, fiind întrebuinţarea cea mai 

bună şi mai curată a ei. Rugăciunea „vindecă partea pătimaşă a sufletului”, adică, pe de o parte, 

puterea poftitoare care încetează de a mai râvni lucrurile din lume, pentru a-l dori numai pe 

Dumnezeu, şi pe cea agresivă, care nu se mai iuţeşte împotriva aproapelui şi pentru a dobândi 

lucrurile lumii pe care le pofteşte, ci se porneşte contra diavolilor şi gândurilor, fie ele cugete ale 

răutăţii, fie gânduri simple, dar care caută să fure mintea de la rugăciune şi să-l întoarcă pe om de 

la Dumnezeu.95„Multe patimi sunt ascunse; ele ies la iveală de-abia atunci când se arată lucrurile 

(ispitele)”. Prin trezire şi rugăciune, omul le izgoneşte din ascunzişurile lor, se curăţă şi se poate 

feri de ele. Rugăciunea are numeroase beneficii, dar în primul rând ele sunt simţite de minte. Prin 

rugăciune, mintea pe care păcatul a făcut-o greoaie, ca şi moartă, se trezeşte,  redevine sprintenă 

şi revine la viaţă, căci „în rugăciune stă viaţa ei”. De acum ea iese din înstrăinarea în care era 

ţinută de  lumea sensibilă şi a reprezentărilor iluzorii, pentru a se regăsi pe sine, ajungând la 

lucrarea proprie menirii sale. Aceasta înseamnă că îndepărtează orice reprezentare (imagine sau 

gând) care este străină de rugăciune şi îşi concentrează  toată puterea de cugetare şi de înţelegere 

şi regăseşte, cum arată Evagrie, „sănătatea deplină”. 

„A viețui după minte” sau „după intelect” înseamnă ca, după ce cu ajutorul lui Dumnezeu 

am dezbrăcat în osteneala ascezei pe „omul cel vechi” cu patimile lui și am depășit „la vremea 

rugăciunii” toate gândurile, chiar și cele mai înalte, privitoare la cele create și toate intuițile 

corespunzătoare lor, să ne deschidem în întregime realității „omului nou” al harului; înseamnă să 

                                                           
94 BUNGE G., Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, p.146. 
95 LARCHET Jean  Claude, Terapeutica bolilor mintale, p.309. 
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întâlnim pe Dumnezeu „fără nici o mijlocire (creaturală)”; înseamnă ca, plini de această întâlnire, 

să nu mai lăudăm pe Dumnezeu plecând de la altceva, ci plecând de la Dumnezeu însuși.96 

O caracteristică a gândurilor este aceea că, ele, respectiv demonii care se servesc de ele, 

își succed unele altora. Cunoașterea acestei succesiuni este o știință, ale cărei „temeiuri” ni le 

poate învăța, pe lângă observația proprie, numai Cristos. 

Virtuţile ca şi patimile sunt strâns unite. „Prin natură, virtutea este una, dar ia diferite 

înfăţişări în fiecare dintre puterile sufletului.” Evagrie sfătuieşte persoana care începe călătoria 

spre desăvârşire să ia seama ca nu cumva „urcând în corabie, să nu se rătăcească ori să se 

scufunde, ci să se îngrijească de lucrarea tuturor virtuţilor, căci ele se ţin una pe alta, şi de obicei 

sufletul este biruit prin cea care lipseşte”. 

Munca, veghea şi postul „vindecă partea pătimaşă a sufletului”. „Pofta încinsă se stinge 

prin foame, trudă şi însingurare”. Acest efect al nevoinţei asupra părţii poftitoare este legat de 

puterea pe care ea o are de a micşora înclinarea omului spre plăcerea senzuală. Evagrie vede 

mântuirea omului în întregul său printr-o revenire a celor trei puteri ale sufletului la lucrarea lor 

naturală, creaturală. Prin natura lor, cele trei facultăți ale sufletului sunt menite să conlucreze și 

să conducă omul spre fericire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 BUNGE G., Evagrie Ponticul, p.158. 



85 
 

   4.3. În viziunea contemporană, psiho-medicală 

 

Din perspectiva psihoterapiei cognitiv-comportamentale, comportamentul este reciproc 

determinat de gândurile, sentimentele, procesele fiziologice şi consecinţele acestora asupra 

persoanei. Gândurile noastre sunt în aceeaşi măsură influienţate de propriile sentimente, aşa după 

cum sentimentele sunt influenţate de propriile noastre gânduri. 

S.D.Hollon şi M.R.Kriss afirmă că putem analiza cogniţiile în termeni de evenimente 

cognitive, procese cognitive şi structuri cognitive. Evenimentele cognitive se referă la gândurile 

automate ale persoanei, dialogul interior şi imaginile vehiculate. Comportamentul persoanei este 

în cea mai mare parte a timpului automatizat sau prescris. Există însă numeroase situaţii când 

automatismul comportamentelor individuale este întrerupt, fiind astfel necesar ca individul să ia 

o decizie în condiţii de incertitudine. În aceste momente predomină aşa-numita „vorbire mintală 

internă”. Cognitiv-comportamentaliştii consideră că natura şi conţinutul acestor gânduri 

influienţează modul în care indivizii simt şi se comportă, astfel încât evenimentele cognitive 

reprezintă o cale importantă de cunoaştere a cogniţiilor. Procesele cognitive sunt exprimate prin 

tendinţe de confirmare (persoanele promovează o anumită imagine despre sine şi despre lume şi 

rareori caută să le infirme acest model), euristici mintale (acele „obişnuinţe mintale” la care 

apelează persoanele atunci când trebuie să emită judecăţi în condiţii de incertitudine. Propriile 

noastre emoţii ne influienţează selectarea informaţiilor, obţinerea inferenţelor şi realizarea 

atribuirilor.) şi metacogniţii (se referă atât la procesele autoreglatorii executive în care se 

angajează o persoană, cât şi la modul în care aceste procese reflectă persoana respectivă). 

Terapeutul ajută persoana să-şi dezvolte capacitatea de a nota, „a prinde”, a monitoriza şi a 

evalua propriile sale gânduri, sentimente şi comportamente, încurajîndu-l să se implice în aceste 

activităţi autoreglatorii metacognitive. Structurile cognitive sau schemele personale sprijină şi 

influienţează construirea experienţei noastre curente şi conduce la organizarea unor noi seturi de 

informaţii, cuprinzând cunoştinţele persoanei despre sine şi despre lume. Ele acţionează ca nişte 

reguli tacite de organizare şi ghidare a setului propriu de informaţii, influienţând modul în care 
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persoanele estimează evenimentele. Terapeutul ajută persoana să înţeleagă modul în care acesta 

îşi concepe şi îşi construieşte propria realitate.97 

Elementul esenţial al terapiei cognitiv-comportamentale este intervenţia care vizează 

modificarea distorsiunilor cognitive. Terapeutul îşi asumă un rol activ în identificarea şi 

modificarea stilului de gândire al persoanei. Terapia începe prin modificarea gândurilor automate 

distorsionate ale persoanei, continuând cu identificarea şi modificarea convingerilor 

dezadaptative şi, în final, ale schemelor disfuncţionale. Persoanei i se explică faptul că stările 

afective sunt strâns legate de stilul de gândire al pacientului. Din acest motiv, acesta este 

îndemnat să monitorizeze evenimentele de viaţă cu care se confruntă, emoţiile şi gândurile pe 

care le experimentează faţă de aceste evenimente, precum şi intensitatea acestor stări afective. 

Schemele cognitive sunt inconştiente iar reprezentările mentale sunt depozitate în memoria pe 

termen lung. Modalitatea de a ajunge la ele ar fi emoţia. Aceasta  este „calea regală” spre 

cogniţie. Este posibil ca reprezentările mentale ale istoriei trăite, care au modelat încetul cu 

încetul schemele de gândire şi comportament, să fi fost înhibate. Acestea nu devin accesibile 

decât prin declanşarea unor experienţe afective care să amintească de experienţele şi emoţiile pe 

care le-am simţit iniţial şi care ni s-au imprimat în memorie. Una din regulile de aur din terapia 

cognitivă este ca, în faţa semnelor evidente de emoţie, să îl întrebi pe subiect la ce anume se 

gândeşte. Emoţia îl conduce pe terapeut spre reprezentarea verbală sau imaginea mentală evitată 

de subiect. Aşadar, activitatea emoţională poate să aducă la suprafaţă gânduri automate care trec 

de la memoria inconştientă, pe termen lung, la memoria conştientă, pe termen scurt. Totul se 

produce rapid, fiind implicate doar procesele automate şi deci inconştiente. După identificarea  

gândurilor automate, a convingerilor şi a schemelor pacientului, acestea vor fi dezbătute şi 

modificate prin tehnici cognitive (uneori şi comportamentale). 

Scopul ultim al acestui proces este formularea unui „răspuns raţional”- adică a unui 

răspuns nou, mai logic, mai real, o variantă mai adaptativă a gândului, a convingerii sau a 

schemei originale.98 

                                                           
97 GÎRLAŞU-DIMITRIU Odette, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, 2004; p.135-138. 
98 ROBERT L.Leahy, S.J.HOLLAND, Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate,  Cluj,  

    2010; p.304-305. 
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Se acordă importanţă conceptului de prevenire a recăderilor. Dacă terapeutul anticipează 

producerea unui eveniment negativ, el trebuie să-i ofere persoanei strategii de a face faţă unor 

astfel de situaţii. O cauză majoră a recăderilor ar fi adunarea unor argumente insuficiente 

împotriva gândurilor negative. Terapeuţii ajută persoanele să reconstituie cognitiv eşecurile şi 

dezamăgirile lor, apreciindu-le mai degrabă ca pe nişte situaţii din care se poate învăţa ceva, 

decât să fie privite într-o manieră catastrofizantă. 

Schimbarea rezultă din autocunoaştere, din înţelegerea modelelor comportamentale şi din 

efortul constant de a le modifica. Terapeutul nu oferă soluţii, ci îi ajută pe cei în cauză să 

găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor lor iar vindecarea se realizează când persoana îşi 

câştigă autonomia. 
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Concluzii 

 

 

Legătura dintre gând şi comportament în viziunea biblico-spirituală, a lui Evagrie Ponticul şi a 

celei contemporane, psiho-medicale, a fost arătat în diferite texte din această lucrare. Doar în 

viziunea biblico-spirituală şi a lui Evagrie Ponticul, sănătatea, boala şi vindecarea au o strânsă 

legătură cu aspectele spirituale, sufleteşti. În viziunea contemporană, psiho-medicală, sănătatea, 

boala şi vindecarea îşi găsesc explicatii şi rezolvări din punct de vedere psiho-emoţional. Şi 

totuşi, în aceste domenii, spirituale şi psiho-medicale, observăm note comune în terapie prin 

gând şi cuvânt. 

 Pentru sfinţii Părinţi adevărata sănătate a omului este starea de virtute, adică, starea totală de 

adecvare cu adevărata sa natură. Abătându-se sufletul de la virtuţi din iubirea de plăcere, a dat 

naştere patimilor (bolilor) şi le-a întărit pe acestea împotriva sa. Tămăduirea începe o dată cu 

definirea acestor patimi, ea permiţându-i omului să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă mişcările 

sufletului, să le descopere semnificaţia profundă. Voinţa de vindecare trebuie să se arate nu 

numai în chemarea în ajutor a Doctorului-Cristos, ci şi în urmarea tratamentului. Alte condiţii 

esenţiale a tămăduirii omului căzut, fundament al întoarcerii sale la sănătatea deplină şi al 

mântuirii sale, sunt: primirea Sfintelor Taine, pocăinţa, cunoaşterea păcatelor, rugăciunea, 

credinţa, îndrumarea sub sfaturile unui părintele duhovnicesc, dezvăluirea gândurilor, veghea şi 

luarea-aminte, păzirea şi împlinirea poruncilor dumnezeieşti. Soarta sufletului atârnă de cum va 

primi omul gândurile ce-i vin în minte.   

În înțelegerea lui Evagrie Ponticul, sănătatea naturală a sufletului constă în nepătimire, în 

revenirea celor trei puteri ale sufletului la lucrarea lor naturală şi recuperarea integrității chipului 

care, ca o consecință a deturnării de la Dumnezeu, s-a dezintegrat în intelect, suflet și trup. Toate 

patimile sau viciile se ivesc dintr-o pervertire a funcționării bune în sine ale celor trei puteri sau 

facultăți ale sufletului. Evagrie spune: „Nici lucrurile (în sine), nici gândurile lor nu înrobesc 

mintea, ci gândurile pătimașe ale lucrurilor iar acestea vatămă mintea”. Aceste „gânduri” apar 

prin aceea că puterile sufletului nu lucrează în mod natural, nu sunt activate potrivit menirii lor 



89 
 

naturale. Stă în puterea noastră de a consimți fie gândurile demonice ale potrivnicilor noștri, fie 

gândurile îngerești ale aliaților noştrii. Scrierile lui Evagrie se referă la curățarea și unificarea 

puterilor naturale ale sufletului şi nu despre reprimarea lor.  

Potrivit premisei de bază a intervențiilor cognitive, stilurile disfuncționale sau distorsionate de 

gândire pot cauza sau exacerba emoțiile sau comportamentele disfuncționale. Terapia cognitivă 

evidențiază interacțiunile subtile dintre gândire, sentiment și comportament.  Terapeutul ajută 

persoana să-şi dezvolte capacitatea de a observa, nota, monitoriza şi a evalua propriile sale 

gânduri, sentimente şi comportamente. De asemenea, terapeutul îşi asumă un rol activ în 

identificarea şi modificarea stilului de gândire al persoanei. Terapia începe prin modificarea 

gândurilor automate distorsionate ale persoanei, continuând cu identificarea şi modificarea 

convingerilor dezadaptative şi, în final, ale schemelor disfuncţionale. Persoanei i se explică 

faptul că stările afective sunt strâns legate de stilul de gândire al acesteia. Din acest motiv, 

persoana este îndemnată să monitorizeze evenimentele de viaţă cu care se confruntă, emoţiile şi 

gândurile pe care le experimentează faţă de aceste evenimente, precum şi intensitatea acestor 

stări afective. După identificarea  gândurilor automate, a convingerilor şi a schemelor persoanei, 

acestea vor fi dezbătute şi modificate prin tehnici cognitive (uneori şi comportamentale). Scopul 

ultim al acestui proces este formularea unui „răspuns raţional”- adică a unui răspuns nou, mai 

logic, mai real, o variantă mai adaptativă a gândului, a convingerii sau a schemei originale. 

Schimbarea (vindecarea) rezultă din autocunoaştere, din înţelegerea modelelor comportamentale, 

din efortul constant de a le modifica şi din câştigarea  autonomiei. 

Notele comune în terapie între domeniul spiritual şi cel psiho-medical, ar fi: definirea şi 

cunoaşterea acestor patimi, să-şi înţeleagă mişcările sufletului şi să le descopere semnificaţia 

profundă, voinţa de vindecare, îndrumarea sub sfaturile unui părintele duhovnicesc, dezvăluirea 

gândurilor, veghea şi luarea-aminte. Definirea, cunoaşterea şi întelegerea problemei stă la baza 

terapiei, când terapeutul explică persoanei cauza care stă în spatele problemei. Îndrumarea în 

terapie de către un specialist, voinţa de vindecare, dezvăluirea gândurilor, veghea şi luarea-

aminte fac parte (într-o altă manieră) din terapia cognitivă. De asemenea sunt note comune şi 

între modul de a tămădui a lui Evagrie Ponticul şi terapia cognitivă. Atunci când el spune că doar 

gândurile „pătimaşe” fac rău minţii, subliniază faptul că doar tiparul de gândire al persoanei este 

cel care poate aduce daune acesteia. De asemenea, aminteşte că stă în puterea noastră de a 
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accepta tiparul de gândire. O altă notă comună cu terapia cognitivă este faptul că modul lui de a 

vindeca „puterile sufletului” nu constă din reprimarea lor ci din curăţarea şi unificarea lor, adică 

alege modalitatea de cunoaştere, acceptare şi corectare a acelei probleme. Aceste note comune in 

terapia prin gând şi cuvânt dintre domeniul spiritual şi cel psiho-medical  arată intuiţia oamenilor 

din toate timpurile, asupra legăturii existente dintre gând şi comportament. 

 

  



91 
 

BIBLIOGRAFIE 

 

ATHANASIU  A., Elemente de psihologie medicală, Bucureşti, Medicală, 1983; 

BĂBAN A., Stres şi personalitate, Cluj, Dacia, 1998; 

BUNGE GABRIEL, Evagrie Ponticul, traducere Ică I., Sibiu, Deisis, 1997 a; 

BUNGE GABRIEL, Mânia şi terapia ei dupa avva Evagrie Ponticul, traducere  Ică I.,  Sibiu, 

Deisis, 1997 b;  

BUŞOI  GR., Bazele teoretice şi practice ale medicinii generale, Bucureşti, Medicală, 1990; 

COTTRAUX  JEAN, Terapiile cognitive, traducere Ciocoiu S., Iaşi, Polirom, 2003; 

DAVID DANIEL, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Iaşi, Polirom, 2006 a;  

DAVID DANIEL, Psihologie clinică şi psihoterapie, Fundamente, Iaşi, Polirom, 2006 b; 

DAVID DANIEL, Metodologia cercetării clinice, Fundamente, Iaşi, Polirom, 2006 c;  

DRYDEN, W., DIGIUSEPPE, R., Ghid de terapie rațional-emotivă și comportamentală,  Cluj, 

ASCR, 2003; 

EVAGRIE PONTICUL, Tratatul practic, Gnosticul, traducere Bădiliţă C., Iaşi, Polirom, 2003; 

FLORU R., Stresul psihic, Bucureşti, Ştiinţifică Enciclopedică, 1974;  

GEORGESCU M., Psihiatrie-ghid practic, Bucureşti, Naţional, 1998; 

GOLU M., Psihologie socială, Bucureşti, Didactică şi pedagogică, 1974; 

GOLU M., CIOFU I.,VOICU C.,  Tratat de psihofiziologie, Bucureşti, Academică, 1978; 

GOLU M., Dinamica personalităţii, Bucureşti, Geneza, 1993; 

GORGOS C., Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, Bucureşti, Medicală, 1989; 



92 
 

GRUN ANSELM , Despre suferinţă, traducere  Baumgarten C., Târgu-Lăpuş, Galaxia 

Gutenberg, 2008; 

HOLDEVICI  I., Psihoterapia-un tratament fără medicamente, Bucureşti, Ceres, 1993; 

HOLDEVICI  I., Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de psihoterapie, 

Bucureşti, Orizonturi, 1994; 

HOLDEVICI  I., Elemente de psihoterapie, Bucureşti, BIC-ALL, 1998; 

HOLDEVICI  I., Gândirea pozitivă – ghid practic de psihoterapie raţional emotivă şi cognitiv-

comportamentală, Bucureşti, Dual-Tech, 2000; 

HOLDEVICI  I., Psihoterapia cognitiv-comportamentală, Bucureşti, Ştiinţe medicale,2005; 

HRISCU EUGEN, MAGDALENA IOAN, Prevenirea recăderilor în tulburări legate de 

consumul de substanţe, Bucureşti, Infomedica, 2004; 

HUBER W., Psihoterapiile, traducere Dafinoiu I., Bucureşti, Ştiinţă şi tehnică, 1997; 

IAMANDESCU I.B., Stresul psihic şi bolile interne, Bucureşti, ALL, 1993; 

IAMANDESCU I.B,  Psihologie medicală, Bucureşti, Infomedica, 1996; 

IAMANDESCU I.B., Elemente de psihosomatică generală și aplicată, Bucureşti, Infomedica, 

1999; 

IAMANDESCU I.B., Stresul psihic din perspectivă psihologică şi psihosomatică, Bucureşti, 

Infomedica, 2002; 

IAMANDESCU I.B, BORIS  LUBAN-PLOZZA., Dimensiunea psihosocială a practicii 

medicale, Bucureşti, Infomedica, 2003; 

IONESCU A., Psihologia familiei, Bucureşti, Academiei RSR, 1985; 

IONESCU G., Psihosomatica, Bucureşti, Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1973; 

IONESCU G., Psihoterapia, Bucureşti, Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990; 



93 
 

IONESCU G., Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie, Bucureşti, Asklepics, 1995; 

JUNG C.G., Tipuri psihologice, Bucureşti, Humanitas, 1997; 

LARCHET  JEAN CLAUDE, Terapeutica bolilor mintale, traducere Bojin M., București, 

Sophia, 2001 ; 

LACAN M.F.,  J.DUPLACY, A.GEORGE, P.GRELOT, J.GUILLET, Vocabular de teologie 

biblică, traducători: Băltăceanu F.,Broşteanu M.,Bărbuş M.,Catalan A., Bucureşti, Arhiepiscopia 

romano-catolică Bucureşti, 2001; 

LUBAN-PLOZZA B., Boli  psihosomatice în practica medicală, Bucureşti, Medicală, 1996; 

LUBAN-PLOZZA B., Convieţuirea cu stresul, Bucureşti, Medicală, 2000; 

MINULESCU M., Bazele psihodiagnosticului, Bucureşti, Univ.Titu Maiorescu, 2001; 

MICLEA M., Psihologie cognitivă, Iaşi, Polirom, 1994; 

ODETTE GÎRLAŞU-DIMITRIU, Tehnici psihoterapeutice, Bucureşti, Victor, 2004; 

PERRIS C., Psihoterapia pacientului difícil, ghid practic de abordare cognitivă în serviciile de 

sănătate mintală, Timişoara, Hestia, 2000; 

ROBERT L.LEAHY, S.J.HOLLAND, Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și 

anxietate, traducere Kallay Eva, Cluj, ASCR, 2010; 

SĂHLEANU V, Introducere critică în psihanaliză, Cluj, Dacia, 1972; 

SĂHLEANU V, Concepţii despre om în medicina contemporană, Cluj, Dacia, 1976; 

ŞCHIOPU V., Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Babel, 1997; 

TUDOSE  F., O abordare modernă a psihologiei medicale, Bucureşti, Infomedica, 2000; 

TUDOSE  F., Psihoterapie şi psihiatrie pentru psihologi, Bucureşti, Infomedica, 2002; 

TUDOSE  F., TUDOSE C.,Abordarea pacientului în psihiatrie, Bucureşti, Infomedica, 2002; 



94 
 

TUDOSE  F., Fundamente în psihologia medicală, Bucureşti, Fundaţia România de mâine, 

2003; 

VIANU I., Introducere în psihoterapie, Cluj, Dacia, 1975; 

WESTBROOK  D., H. KENNERLEY, J. KIRK, Introducere in terapia cognitiv-

comportamentală, traducere Andriescu M., Iaşi, Polirom, 2010; 

ZLATE M., Introducere în psihologie, Bucureşti, Şansa, 1994; 

  

 


