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Abstract
The study entitled The image of the spiritual father in the writings of Elder
Paisios the Athonite presents his teaching about the importance of the repentance
and of the spiritual father for salvation. In the first section, there are mentioned
some of his sayings about the overall condition of the contemporary world and
the sad reality according to which sins have become a “fashion”, while virtues are
considered a sign of “backwardness”. Then, it is outlined the teaching of Elder
Paisios regarding the importance of the Holy Sacrement of Confession, considered to
be the “second Baptism”, “The Baptism of tears”; the features of a true confession
and its effects; the quality of the “doctor of souls” or “inner doctor” of the confessor,
and then, there are described the moral traits of the Elder Paisios, as a “spiritual
father”, the most of them being: spiritual discernment, patience, kindness, gentleness, and, in particular, love.
Keywords: Elder Paisios the Athonite, spiritual father, repentance, confession,
sins, virtues

Paternitate [i filia]ie duhovniceasc\
~n `ntreaga sa via]\, prin cuvânt [i fapt\, Cuviosul P\rinte Paisie
Aghioritul a dat dovad\ de o `nalt\ responsabilitate [i pre]uire la
adresa Bisericii Ortodoxe [i a slujitorilor ei. Pentru Cuvio[ia Sa,
Biserica Ortodox\ este Biserica `n care se p\streaz\ `n mod deplin
adev\rul mântuitor. „Biserica noastr\ Ortodox\, spunea el, nu are
nici o lips\. Singura lips\ care se prezint\ este din partea noastr\,
atunci când nu reprezent\m corect Biserica, de la cel mai mare `n
1
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ierarhie pân\ la cel mai simplu credincios. Se poate s\ fie pu]ini
cei ale[i, dar acesta nu este un lucru nelini[titor. Biserica este Biserica lui Hristos [i El o cârmuie[te”2.
Cre[tinul, [i cu atât mai mult ierarhul, preotul sau monahul, trebuie s\ fie adev\rate exemple morale [i modele de credin]\. Atunci
când ace[tia nu se ridic\ la nivelul a[tept\rilor [i nu tr\iesc potrivit
cu Evanghelia, ci sunt cuprin[i de „duhul lumesc”, ei r\spândesc `n
lume ateismul 3.
Cu toate acestea, sc\derile unor slujitori nu afecteaz\ sfin]enia Bisericii, pentru c\ nu este de vin\ Hristos4.
Monahul, `nv\]a Cuviosul P\rinte, „fuge de lume nu pentru c\
ur\[te lumea, ci pentru c\ iube[te lumea, c\ci prin rug\ciune o va
ajuta mai mult, mai ales `n lucruri care nu se pot face omene[te, ci
numai prin interven]ie dumnezeiasc\. A[a mântuie[te Dumnezeu
lumea”5. Monahii, spunea el, cu mult\ pre]uire, „nu sunt nici trântori,
nici individuali[ti, nici neferici]i, ci de bun\voie e[ueaz\ lume[te
(omene[te), dar izbutesc duhovnice[te”6. Voca]ia fundamental\ a
monahismului este rug\ciunea pentru `ntreaga lume, o rug\ciune
din toat\ inima, care „are mai mult\ putere decât mii de cuvinte,
atunci când ceilal]i nu ascult\ de cuvinte”7, c\ci „monahul, t\când,
ajut\ cu tone, prin rug\ciune”8.
2

Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste pentru
omul contemporan, traducere din limba greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2003, p. 332.
3
Ibidem, p. 333: „Noi, monahii, dar [i clericii r\spândim ateismul atunci când nu
tr\im potrivit cu Evanghelia. Lumea are nevoie de virtu]ile noastre [i nu de sc\derile noastre. Mai ales exemplul monahilor pentru mireni este un lucru foarte
mare! Mirenii caut\ pretexte ca s\-[i `ndrept\]easc\ p\catele lor. De aceea este
trebuin]\ de mult\ luare aminte”.
4
Ibidem, p. 334.
5
Atanasie Rakovalis, P\rintele Paisie mi-a spus..., traducere din limba greac\
de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2006, p. 15.
6
Cuviosul Paisie Aghioritul, Epistole, traducere din limba greac\ de Ieroschim.
{tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2005, p. 79.
7
Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\, traducere din limba elen\ de Ieroschim.
{tefan Lacoschitiotul, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000, p. 317.
8
Ibidem, p. 318.
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Scopul m\n\stirilor este unul pur duhovnicesc, spunea monahul
atonit, „[i nu trebuie s\ existe elementul omenesc, ci cel ceresc, pentru ca sufletele s\ fie inundate de dulce]i paradisiace. ~n cele lume[ti,
nu ne putem lua la `ntrecere cu mirenii, deoarece `n acest domeniu
mirenii au mai multe mijloace. O m\n\stire, atunci când tr\ie[te duhovnice[te, [ti]i cât de mult pune lumea pe gânduri? Dac\ exist\
evlavie, fric\ de Dumnezeu, [i nu exist\ nici logic\ omeneasc\, [i nici
duh negustoresc, asta este ceea ce mi[c\ pe mireni. Dar, din p\cate,
duhul negustoresc intr\ `ncet-`ncet `n m\duva monahismului”9.
Predica monahului este una prin sfin]enia vie]ii, prin exemplul
[i modelul pe care `l impune l\untric [i smerit. „Monahul, arat\ Cuviosul Paisie Aghioritul, nu ]ine predici cu voce tare, ca s\-l aud\
ceilal]i, ci predic\ `n t\cere pe Hristos cu via]a lui [i ajut\ cu rug\ciunea lui. El tr\ie[te Evanghelia [i harul lui Dumnezeu `l tr\deaz\.
Astfel se predic\ Evanghelia `n modul cel mai eficace, lucru de care
`nseteaz\ lumea, mai ales cea de azi. {i când vorbe[te monahul, el
nu spune `n mod simplu un gând, ci m\rturise[te o experien]\. Dar
[i numai un gând de ar spune, `ns\ [i acesta este luminat”10.
M\n\stirile sunt „acropolele lumii de azi”11, `n care se dezvolt\
o educa]ie [i o con[tiin]\ monahal\12, fort\re]e ale credin]ei13, „far”14
c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, a c\ror voca]ie este de a l\sa o mo[tenire patristic\ [i de a tr\i bucurii cere[ti, pe care s\ le transmitem [i genera]iilor urm\toare15, nu doar monahilor, ci [i mirenilor [i,
`n fapt, lumii `ntregi.
Rezumând `nalta sa concep]ie despre voca]ia [i importan]a monahismului ortodox, Cuviosul Paisie Aghioritul spunea: „Monahii
trebuie s\-[i `ndeplineasc\ `ndatoririle monahale, dar [i s\ dobândeasc\ duh monahal, con[tiin]\ monahal\, comportament monahal,
9

Ibidem, p. 330.
Ibidem, pp. 331-332.
11
Protoiereul Nicolae Marketos, Sidney, Australia, `n vol. Nicolae Zurnazoglu,
Cuviosul Paisie Aghioritul. M\rturii ale `nchin\torilor, traducere din limba greac\ de
Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2006, p. 20.
12
Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 326.
13
Ibidem, p. 332.
14
Ibidem, p. 320.
15
Ibidem, p. 342.
10
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precum [i obiceiuri monahale. Ei trebuie s\ `nfrunte duhovnice[te
lucrurile, fiindc\ altfel nu se vor bucura nici m\car o zi. S\ se `ngrijeasc\ mai `ntâi de sufletele lor [i apoi, `ncet-`ncet, s\ s\vâr[easc\ [i
lucr\rile exterioare de construc]ie. Aceasta nu numai c\ nu obose[te,
dar aduce [i câ[tig duhovnicesc, sporind harul. }elul monahului este
s\-[i cur\]easc\ inima, s\ o fac\ s\ devin\ sensibil\ ca foi]a de aur
a pictorului [i s\ se roage pentru `ntreaga lume. Venim `n m\n\stire pentru a tr\i duhovnice[te [i pentru a ajuta duhovnice[te pe
to]i oamenii”16.
Aceea[i concep]ie `nalt\ a Cuviosului P\rinte se distinge [i `n
ceea ce prive[te chemarea sau responsabilitatea preo]easc\. Avea
permanent viu `n sufletul s\u exemplul Sfin]ilor P\rin]i, „care fugeau
de vrednicii, egumenii, preo]ie, episcopie. Unii [i-au t\iat mâinile,
al]ii nasul, al]ii urechile, iar al]ii limba, ca s\ nu fie cu m\dularele
`ntregi [i astfel s\-i hirotoneasc\. Unii erau ascun[i `n colibele lor [i
au fost hirotoni]i pe deasupra lor, iar pe al]ii i-au hirotonit de departe, precum pe Sfântul Amfilohie. De[i erau `nv\]a]i [i sfin]i, ei `n]eleseser\ marea vrednicie a sufletului, precum [i marea greutate a
responsabilit\]ilor, care devin o piedic\ pentru mântuirea omului,
[i de aceea le refuzau. Unii ca ace[tia au aflat drumul cel drept. {i
`n Sfântul Munte unii consider\ preo]ia piedic\ `n via]a duhovniceasc\, pentru c\ `n afar\ de celelalte obliga]ii sunt obliga]i s\
mearg\ la hramuri cu episcopi – desigur hramuri duhovnice[ti – dar
nici acestea nu `i odihnesc”17.
„Ca s\-l urmeze credincio[ii, preotul trebuie s\ mearg\ `n frunte”18,
repet\ Cuviosul P\rinte, adic\ s\ fie un model de cur\]ie [i de nevoin]\. Indiferent de preg\tirea intelectual\ [i de via]a duhovniceasc\
mai bogat\ sau mai restrâns\, credincio[ii, considera monahul atonit,
au o intui]ie spiritual\ deosebit\, un criteriu infailibil de a sesiza voca]ia autentic\ sau lipsa ei, faptul de a fi primit preo]ia din dragoste
de Dumnezeu [i din dorin]a de a-I sluji Lui, Bisericii [i semenilor,
sau, dimpotriv\, doar pentru a fi sl\vi]i de oameni. Pe cel ce are voca]ie `nalt\, Dumnezeu `l ajut\ [i `l `nt\re[te `n `ntreaga lui slujire,
16
Ieromonahul Isaac, Via]a Cuviosului Paisie Aghioritul, traducere din limba
greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura
Evanghelismos, Bucure[ti, 2005, p. 625.
17
Ibidem, p. 340.
18
Ibidem, p. 326.
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oferindu-i bucurii duhovnice[ti negr\ite, `n timp ce acela care a urm\rit onoruri [i m\rire, neavând ajutorul Arhiereului Celui Ve[nic, se va
chinui [i se va mustra de propria sa con[tiin]\, care `l va `ndemna
la smerenie [i poc\in]\, pentru a nu `ntrista harul ce i-a fost oferit.
Fiind `ntrebat de un ucenic cu privire la exigen]ele pe care le au
oamenii, credincio[ii, de la preot, Cuviosul Paisie Aghioritul a r\spuns:
„Mai demult, preo]ii f\ceau ascez\, erau virtuo[i, erau sfin]i, [i oamenii
`i aveau la evlavie. Ast\zi, oamenii vor dou\ lucruri de la preot: s\
fie neiubitor de bani [i s\ aib\ dragoste. Atunci când oamenii le afl\
pe acestea la un preot, `l consider\ sfânt [i alearg\ la Biseric\. Dar,
de vreme ce alearg\ la Biseric\, se mântuiesc. Dup\ aceea, se milostive[te Dumnezeu [i `l mântuie[te [i pe preot. ~n tot cazul, preotul
trebuie s\ aib\ mare cur\]ie”19.
Neiubirea de argin]i se arat\ prin traiul material modest [i smerit,
având la baz\ dorin]a de a acumula cât mai multe bog\]ii spirituale,
prin multa sa milostenie, trupeasc\ [i spiritual\, `n timp ce `n dragostea sa trebuie s\ `i primeasc\ [i s\ se `ngrijeasc\ de to]i p\stori]ii s\i. „Preotul nu poate `nchide niciodat\ u[a, pentru c\ are mare
responsabilitate. Unul este descurajat, altul bolnav [i are nevoie, altul
`[i d\ sufletul; pe unii trebuie s\-i primeasc\, pe al]ii s\-i cerceteze.
Preotul nu poate spune nu. Se primejduiesc suflete; trebuie s\ le
ajute. Dac\ nu le ajut\ [i Dumnezeu le ia nepreg\tite, cine va avea
r\spunderea? Nu o va avea preotul? Eu, ca monah, pot `nchide u[a,
pot pleca `n pustie, pot s\ dispar [i s\ ajut cu rug\ciunea f\r\ zgomot. Pentru c\ treaba mea nu este s\ rezolv problemele lumii, ci s\
spun vreo rug\ciune pentru lume. De aceea nu m-am f\cut nici preot,
nici duhovnic, ca s\ ajut `n alt fel. Dac\ a[ fi fost preot `n lume, n-a[
fi putut `nchide u[a mea. Ar fi trebuit s\ m\ conformez `ntotdeauna, f\r\ deosebire, la orice mi-ar fi cerut ceilal]i. Mai `ntâi m-a[ fi
`ngrijit pentru to]i oamenii parohiei mele [i apoi, ceea ce ar fi prisosit, a[ fi dat acelora care mi-ar fi cerut s\-i ajut. M-a[ fi interesat
nu numai de cei credincio[i, ci [i de cei necredincio[i, de atei, de
vr\jma[ii Bisericii. Sau, dac\ a[ fi fost duhovnic [i unul mi-ar fi spus
ceva despre altul, a[ fi strigat [i la acela, ca s\ rezolv problema. A[ fi
telefonat s\ v\d ce face cel\lalt care a avut o ispit\, cum a `nfruntat o
oarecare problem\ etc. Cum a[ fi putut s\ m\ lini[tesc?”20.
19
20

Ibidem, p. 324.
Ibidem, pp. 325-326.
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Prin sfaturile oferite ucenicilor s\i, ierarhi, preo]i [i monahi, cât
[i prin scrierile sale duhovnice[ti, Cuviosul P\rinte Paisie Aghioritul
`ndemna la p\strarea, de c\tre slujitorii Bisericii, a con[tiin]ei chem\rii lor dumnezeie[ti [i a voca]iei lor mântuitoare, considerând c\,
atunci când clericul se laicizeaz\, devine `mpreun\-lucr\tor cu
diavolul 21, dup\ cuvântul Sfântului Cosma, care spunea c\ „atunci
când clericii vor deveni mireni, mirenii vor deveni draci”22.
Clevetirea la adresa Bisericii, f\r\ a lupta pentru `ndreptarea sau
remedierea sc\derilor, era asem\nat\ de Cuviosul P\rinte cu neiscusin]a unui copil, care, dup\ ce a supt lapte de la sânul hr\nitor
al maicii sale, `l mu[c\ apoi, pân\ la sânge, [i de aceea, conchide P\rintele, „fiii cei buni niciodat\ nu clevetesc pe mama lor”23.

Duhovnicul — „medic al sufletelor”24 [i „medic l\untric”25
Con[tiin]a Cuviosului Paisie Aghioritul privind rostul [i importan]a duhovnicului `n via]a cre[tin\ este strâns legat\, pe de o parte,
de importan]a poc\in]ei [i a m\rturisirii pentru mântuirea sufletului,
iar pe de alt\ parte, de `nalta responsabilitate a clericilor pentru mântuirea credincio[ilor. P\rintele duhovnicesc este, pe bun\ dreptate,
glasul sau vocea lui Dumnezeu, f\cut\ cunoscut\ nou\, printr-un om
ca [i noi, dar mai sporit duhovnice[te, care, asemenea unui p\rinte
iubitor, frate bun [i prieten al sufletului nostru, ne conduce, cu discern\mânt, pe calea `ngust\ [i plin\ de primejdii a des\vâr[irii cre[tine, c\tre „odihna” cea sfânt\, `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.
Vorbind despre priorit\]ile duhovnice[ti, Cuviosul P\rinte spunea
c\ „ast\zi, lucrul cel mai de nevoie este ca oamenii s\ afle un duhovnic, s\ se spovedeasc\, s\ aib\ `ncredere `n el [i s\ se sf\tuiasc\
cu el. Dac\ au duhovnic [i `[i fac un program de rug\ciune, cu pu]in
studiu, dac\ merg la biseric\ [i se `mp\rt\[esc, atunci nu au de ce
s\ se team\ `n aceast\ via]\”26.
Adev\ratul duhovnic, pe care lumea `l urmeaz\ [i al\turi de care
`[i afl\ lini[tea, este un om al duhului, un harismatic, constatând
21

Ibidem, p. 330.
Ibidem, pp. 329-330.
23
Idem, Epistole..., p. 129.
24
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 270.
25
Ibidem, p. 291.
26
Ibidem, p. 269.
22
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c\, „din nefericire, `n epoca noastr\ s-au `nmul]it cuvintele [i c\r]ile
[i s-au `mpu]inat faptele de virtute, deoarece oamenii au fost influen]a]i de duhul lumesc, care urm\re[te numai `nlesnirile [i evit\ osteneala trupeasc\. Adic\ cei mai mul]i dintre noi ne odihnim `n
multa citire, dar din cele citite punem `n practic\ foarte pu]in sau
deloc. Ne minun\m de sfin]ii nevoitori ai Bisericii noastre, f\r\ s\
ne d\m seama cât s-au ostenit, deoarece nu ne-am ostenit ca s\ `n]elegem osteneala lor, ca s\-i iubim [i s\ ne nevoim cu m\rime de
suflet pentru a-i urma”27. P\rintele Paisie arat\, despre adev\ra]ii
duhovnici, c\ „de multe ori se poate ca ace[ti oameni ai lui Dumnezeu s\ aib\ mai pu]ine diplome, dar s\ ajute mai mult, pentru c\
au mult har, nu multe hârtii. Lumea s-a umplut de p\cat [i este nevoie de mult\ rug\ciune [i nevoin]\ duhovniceasc\. Cele scrise sunt
bancnote de hârtie [i valoarea lor va depinde de „garan]ia de aur”
pe care o avem”28.
Un astfel de duhovnic nu cunoa[te [i nu dezvolt\ o teologie
seac\, f\r\ practic\, prin [tiin]a filologic\ [i exprimat\ `ntr-un duh
juridic [i lumesc29, pe care Cuviosul P\rinte o nume[te „encefalologie, care na[te babilonie”30, prin care falsul teolog prezint\ ra]ionamentele min]ii sale, ca fiind de la Duhul Sfânt31. Adev\ratul duhovnic posed\ o teologie experimental\, izvorât\ din intensele sale nevoin]e ascetice, udate [i hr\nite de roua Duhului Sfânt. Via]a acestuia
este un model exemplar, faptele sale sunt pilduitoare, iar cuvântul
s\u are „putere mult\”, convertind [i transformând l\untric.
Teologia f\r\ practic\, arat\ Cuviosul Paisie, „care se `nva]\ ca
[tiin]\, de obicei, cerceteaz\ lucruri istorice [i, prin urmare, ele se
`n]eleg `n mod exterior. Deoarece lipse[te asceza patristic\, nevoin]ele l\untrice, ea este plin\ de `ndoieli [i semne de `ntrebare, deoarece omul nu poate `n]elege cu mintea energiile dumnezeie[ti, dac\
nu se nevoie[te mai `ntâi s\ le tr\iasc\, ca s\ lucreze `nl\untrul s\u
harul lui Dumnezeu”32. Ceea ce d\ putere faptelor [i sfaturilor adev\ratului p\rinte duhovnicesc, `i d\ harism\, este ajutorul [i insuflarea
27

Idem, Epistole..., pp. 126-127.
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 221.
29
Idem, Epistole..., p. 121.
30
Ibidem, p. 213.
31
Ibidem.
32
Ibidem, p. 121.
28
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Duhului Sfânt, c\ci, spune Stare]ul, „cuvântul spus din mintea proprie nu pricinuie[te schimbare `n suflete pentru c\ este trup. ~ns\
cuvântul lui Dumnezeu, care se na[te din Duhul Sfânt, are lucrare
dumnezeiasc\ [i schimb\ sufletele. Duhul Sfânt nu coboar\ cu aparate; de aceea, teologia nu are nici o treab\ cu duhul [tiin]ific sec.
Duhul Sfânt coboar\ singur `n om, atunci când acesta `mpline[te
condi]iile duhovnice[ti. Condi]ia duhovniceasc\ este ca omul s\-[i
cure]e de rugin\ cablurile sale duhovnice[ti, s\ devin\ conductor
bun, ca s\ primeasc\ curentul duhovnicesc al ilumin\rii dumnezeie[ti, f\cându-se `n felul acesta savant duhovnicesc, teolog. Când
spun «teolog» m\ refer la teologii care au garan]ie teologic\ [i diploma lor are valoare, nu la aceia care au numai hârtie f\r\ putere
de cump\rare [i a c\ror diplom\ este asemenea cu banii f\r\ valoare din timpul ocupa]iei germane”33.
Astfel, teologia adev\rat\ este „cuvântul lui Dumnezeu pe care
`l primesc sufletele curate, smerite [i ren\scute duhovnice[te, iar nu
cuvintele frumoase ale min]ii omene[ti, care sunt alc\tuite prin [tiin]a
filologic\ [i exprimate `ntr-un duh juridic sau lumesc”34. Asemenea
p\rin]i spirituali au cunoa[terea cea duhovniceasc\, iar prin nevoin]ele lor [i prin insuflarea duhului, se fac „teologi practici”35, „savan]i
duhovnice[ti”36, primind din partea lui Dumnezeu, pentru via]a lor
curat\ [i pentru nevoin]a lor intens\, capacitatea de a cunoa[te [i
explica tainele dumnezeie[ti, a[a cum au f\cut-o Sfin]ii P\rin]i37.
Descriind calit\]ile fundamentale ale stare]ului, ca p\rinte duhovnicesc, Cuviosul P\rinte Paisie Aghioritul consider\ c\ acesta trebuie s\ fie un om duhovnicesc; s\ petreac\ o via]\ simpl\, f\r\ griji
lume[ti de prisos [i s\ nu caute deloc la interesele sale, ci la cele
ale sufletului ucenicului [i, `n general, la interesele Bisericii; s\ fie
prietenul lini[tii [i al rug\ciunii, `n a[a m\sur\ `ncât s\ `l alipeasc\
33

Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., pp. 222-223. P\rintele râdea, spunând c\ la o universitate din America, cei de la departamentul
teologic au cultivat un ogor cu grâu, ca studen]ii s\ priceap\ ce `nseamn\ „grâu”,
iar, ca s\-[i dea seama ce `nseamn\ „p\stor” [i „oaie”, au o turm\ cu câteva oi [i
un cioban cu o bât\. Cf. Ibidem, p. 143.
34
Idem, Epistole..., p. 121.
35
Ibidem.
36
Ibidem, p. 214.
37
Ibidem, p. 121.
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[i pe ucenic de Dumnezeu, prin rug\ciune, [i s\ afle, prin el, adev\rata bucurie a mângâierii dumnezeie[ti38.
Harisma de c\petenie a unui astfel de duhovnic este discern\mântul, calitatea sa specific\ este dragostea, [i ambele sunt daruri ale
Duhului Sfânt. Discern\mântul duhovnicesc, dincolo de a fi rezultat
al str\daniilor personale, al ostenelilor de a citi [i `n]elege pe Sfin]ii
P\rin]i, ba chiar al rug\ciunii curate, „vine din iluminarea dumnezeiasc\”39. O cunoa[tere f\r\ iluminare, f\r\ putere de transformare
l\untric\, este socotit\ „o catastrof\”40. Doar cunoa[terea experimental\, prin credin]\ [i nevoin]\, `n duh de poc\in]\ [i smerenie, `n
universul rug\ciunii [i al virtu]ilor cre[tine, ofer\, prin iluminarea
dumnezeiasc\, darul discern\mântului, cu numeroasele lui forme:
cardiognozia, str\vederea, `nainte-vederea, proorocia, sfatul etc., din
care izvor\sc, ca dintr-o fântân\ duhovniceasc\, cuvintele cu putere
mult\.
Pe lâng\ faptul c\ p\rintele duhovnicesc este un om al harului,
al discern\mântului spiritual, el este, prin excelen]\, un om al iubirii des\vâr[ite. {i iat\ cum `n]elegea Cuviosul Paisie aceast\ iubire
infinit\: „Atunci când v\d un oarecare b\rbat `n vârst\, spunea
Stare]ul, `mi zic c\ acesta este tat\l meu. Când v\d o b\trân\, `mi
spun c\ aceasta este mama mea. Iar când v\d un copil mic, `l privesc
ca pe nepo]elul meu. Pe to]i `i iubesc. Pentru to]i m\ bucur, iar pentru al]ii m\ doare. {tii ce `nseamn\ aceasta?”. Potrivit cu cazul ce-l
`ntâlnea, se f\cea ca unul dintre ace[tia, adic\ se f\cea [i copil, [i
frate, [i tat\, [i bunic. Iar aceast\ dragoste sincer\ a sa `l ajuta pe cel
care se apropia de el s\ sufere schimbarea cea bun\, s\ primeasc\
cuvântul lui Dumnezeu [i s\ tr\iasc\ potrivit lui”41.
Duhovnicul trebuie s\ aib\ pentru to]i o inim\ de mam\. „S\
dobânde[ti inim\ de mam\, recomanda duhovnicescul p\rinte. Ai
v\zut, mama pe toate le iart\ [i câteodat\ se face c\ nu vede unele
neorânduieli. S\ faci r\bdare [i s\-i `ndrept\]e[ti, s\-i suferi pe
ceilal]i, ca s\ te sufere [i pe tine Hristos”42.
38

Ibidem, pp. 35-36.
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 215.
40
Ibidem, p. 216.
41
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. IV. Via]a de familie, „Prolog”, traducere din limba
greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura
Evanghelismos, Bucure[ti, 2003, pp. 7-8.
42
Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 127.
39
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Adev\ratul duhovnic, sim]ea Cuviosul Paisie, „iube[te sufletul
[i `l doare pentru el, pentru c\ `i cunoa[te marea lui valoare. ~l ajut\
`n poc\in]\, `l u[ureaz\ prin spovedanie, `l elibereaz\ de nelini[te
[i `l pov\]uie[te c\tre rai. Duhovnicul se nume[te „p\rinte”; [i de
aceea trebuie s\ se str\duiasc\ s\ fie un p\rinte adev\rat; s\ mustre
cu dragoste [i afec]iune dumnezeiasc\. S\ se pun\ `n locul fiec\ruia
dintre cei care se spovedesc [i s\ tr\iasc\ durerea aceluia, astfel `ncât
cel ce se spovede[te s\ vad\ pe fa]a duhovnicului zugr\vit\ propria lui durere. Aceasta este de trebuin]\ `n mod deosebit `n vremea noastr\, când oamenii au nevoie de pu]in\ ap\ rece [i nu de
o]et tare. Cei mai mul]i, deoarece primesc `nrâuriri diavole[ti, cu
greu primesc un sfat duhovnicesc sau o observa]ie. De aceea [i
certarea trebuie s\ se fac\ cu dragoste, iar ar\tarea gre[elii `n chip
discret, zâmbind, sau printr-o glum\”43.
Un astfel de p\rinte duhovnicesc este capabil s\-[i dea chiar [i
via]a sa pentru mântuirea sufletelor ucenicilor s\i, c\ci spune P\rintele, „un duhovnic care nu este hot\rât s\ mearg\ chiar [i `n
iad pentru dragostea fiilor lui duhovnice[ti, nu este duhovnic”44.
El trebuie s\ aib\ tact [i r\bdare, `ng\duin]\, blânde]e [i bun\tate. Tactul `l ajut\ s\ g\seasc\ re]eta sau calea cea mai potrivit\ de
`ndreptare a sufletelor, plecând de la lupta `mpotriva patimilor grele
[i a p\catelor mari [i vechi, pân\ la deplina cur\]ire a sufletului de
„zgura cea groas\ a p\catului”45. El trebuie s\ arate tuturor r\bdare,
c\ci „pe cei care au o oarecare problem\ serioas\, nu ajunge numai
s\-i ascul]i [i s\ vezi c\ au o durere [i s\ le spui: „Ia o aspirin\!”.
„Numai un minut te re]in, spun unii, pentru c\ pleac\ autobuzul”, [i
`]i spun o problem\ serioas\. Ca [i cum cineva, având cancer, spune
medicului: „F\-mi o opera]ie, pentru c\ peste pu]in timp pleac\ avionul!”. Orice boal\ are nevoie de timpul necesar ca s\ vezi de
unde porne[te, ce simptome are etc. ~ntr-o problem\ serioas\, nu
po]i da solu]ii provizorii”46.
Iar `n privin]a iconomiei, a blânde]ii [i bun\t\]ii sale, mai ales `n
astfel de vremuri, de nelini[te [i de fr\mântare a lumii, de zbucium
[i ner\bdare a sufletului contemporan, „nu ajut\, spune Cuviosul
43

Idem, Cuvinte duhovnice[ti. III. Nevoin]\ duhovniceasc\..., pp. 313-314.
Ibidem, p. 314.
45
Ibidem, p. 293.
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Ibidem, p. 294.
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P\rinte, s\ aplice cineva toat\ legea Bisericii cu o asprime f\r\ discern\mânt, ci trebuie s\ cultive m\rimea de suflet `n oameni. S\ fac\
mai `ntâi treab\ bun\ `n el `nsu[i ca s\ poat\ ajuta sufletele, c\ci
altfel va sparge capetele”47.
~nsu[i P\rintele Paisie, remarca un ucenic al s\u, „atunci când
discuta cu cineva despre problemele aceluia, nu ]inea cont de clasific\rile sociale [i provenien]ele geografice, ci `l cinstea pe fiecare
ca pe o persoan\ uman\ deosebit\, ca pe chipul lui Hristos, [i `i
vorbea cu mult\ dragoste, cu mult\ `n]elegere fa]\ de neputin]ele lui.
Dragostea pe care o avea pentru Dumnezeu se transmitea chipului
Lui, omului, dar [i la toat\ zidirea, animalelor [i plantelor. Vedea
negr\ita purtare de grij\ a lui Dumnezeu pentru omul c\zut, precum [i pentru `ntreaga zidire „care suspin\ [i are dureri”48.
De mare valoare `n via]a unui p\rinte duhovnicesc este rug\ciunea sa pentru el, pentru ucenicii s\i [i pentru mântuirea `ntregii
lumi. Rug\ciunea este numit\ de Cuviosul Paisie „oxigenul sufletului”49, pentru c\, a[a cum trupul nu poate tr\i f\r\ aer, f\r\ oxigen, tot a[a, nici sufletul nu poate tr\i f\r\ hran\ duhovniceasc\ [i
f\r\ s\ respire spiritual, prin rug\ciune. Dialogul omului cu Dumnezeu este `mpreuna-vorbire sau convorbirea sufletului cu P\rintele s\u ceresc, purtat\ `n z\rile senine ale virtu]ilor cre[tine.
~n mod deosebit, consider\ P\rintele Paisie, monahul trebuie s\
fie un om al rug\ciunii, pentru c\ el nu sluje[te lumii prin funda]ii
[i conferin]e, nici m\car prin bunuri [i prin lucruri, ba chiar nici prin
sfat sau prin cuvinte. Predica sa este una t\cut\, prin sfin]enia vie]ii
sale, iar modul s\u de slujire a lumii `l constituie rug\ciunea lui curat\ [i ne`ncetat\.
~n privin]a acestui „me[te[ug duhovnicesc”, al „artei rug\ciunii”,
`ndemnurile [i recomand\rile Cuviosului Paisie sunt extrem de practice: nu conteaz\ lungimea, ci profunzimea rug\ciunii, c\ci un
suspin din suflet face cât g\le]i de lacrimi; nu trebuie cultivat\ cantitatea, ci calitatea50; `n rug\ciunile noastre trebuie s\ cerem poc\in]\, nu bunuri materiale sau spirituale, dup\ cum avem [i indicii
47

Ibidem, p. 298.
Nicolae Zurnazoglu, op. cit., p. 194.
49
Atanasie Rakovalis, op. cit., p. 155.
50
Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 306.
48
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clare ale `ncredin]\rii sau `mplinirii ei, atunci când primim lucruri
de folos spre mântuire51.
Dac\ un adev\r esen]ial al vie]ii spirituale este acela c\ nu exist\
om f\r\ de p\cat, `n mod necesar, nu poate exista mântuire f\r\
poc\in]\ [i nici poc\in]\ f\r\ ascultare de un p\rinte duhovnicesc.
Din acestea rezult\ necesitatea [i importan]a duhovnicului `n via]a [i
`n sufletul credinciosului. El este cel care ne smulge din ghearele
mor]ii duhovnice[ti [i ne rea[az\ `n leg\tur\ haric\ fa]\ de Tat\l
Ceresc, reu[ind s\ `mpace, `n sufletul [i `n via]a noastr\, cerul [i p\mântul, restabilind leg\tura de dragoste fa]\ de Dumnezeu [i fa]\
de aproapele [i `mp\cându-l pe el cu el `nsu[i.
Dintr-o astfel de perspectiv\ moral\, Cuviosul Paisie insist\ asupra p\str\rii [i consult\rii frecvente a duhovnicului, prin m\rturisirea
[i dest\inuirea gândurilor, ambele integrate `n experien]a general\
a poc\in]ei.
Duhovnicul nu trebuie schimbat u[or, considera P\rintele Paisie,
pentru c\ „o cl\dire nu se va construi niciodat\ a[a cum trebuie,
dac\ se schimb\ mereu inginerii [i constructorii”52. Atunci când suntem `n imposibilitatea de a-l consulta, chiar [i `n lumea aceasta a
tehnicii [i comunic\rii, Cuviosul P\rinte recomand\ s\ consult\m
un alt duhovnic, având acela[i duh cu al p\rintelui nostru [i recomandat, `n prealabil, de acesta53.
~n mod deosebit, Stare]ul insista asupra importan]ei duhovnicului pentru familia cre[tin\, spunând categoric c\ „f\r\ duhovnic,
nu se face arbitraj”54 [i recomanda ca `ntreaga familie: so]i, p\rin]i
[i copii s\ aib\ acela[i duhovnic. „Lucrul cel mai bun, sublinia P\rintele, este s\ aib\ amândoi so]ii acela[i duhovnic. Nu b\rbatul un
duhovnic [i femeia altul. Dac\ dou\ lemne vor fi cioplite de doi tâmplari, niciodat\ nu se vor potrivi. ~n timp ce, dac\ vor avea acela[i
duhovnic, duhovnicul ciople[te umfl\turile, sl\biciunile, unuia, ciople[te [i umfl\turile celuilalt [i astfel se aplaneaz\ greut\]ile. Dar,
ast\zi, chiar [i perechile care tr\iesc duhovnice[te au duhovnici diferi]i. Rar au amândoi acela[i duhovnic, de aceea nici nu se folosesc. Am
`n vedere perechi care se potriveau, dar nu aveau acela[i duhovnic
51

Ibidem, p. 308.
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. III. Nevoin]\ duhovniceasc\..., p. 274.
53
Ibidem, p. 276.
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Ibidem, p. 274.
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ca s\-i ajute, [i s-au desp\r]it. Iar alte perechi, de[i nu se potriveau,
au tr\it `n armonie, deoarece au avut acela[i duhovnic.
Desigur, atunci când toat\ familia are acela[i duhovnic, aceasta
este [i mai bine. Duhovnicul `i va asculta pe to]i [i problema ce a
ap\rut o va rezolva potrivit cu situa]ia. Uneori va zori pu]in pe tata
sau pe mama, alteori `i va chema [i pe copii, dac\ nu va putea trage
concluzii din cele ce `i spun p\rin]ii. Sau, dac\ perechea are probleme [i este de vin\, de pild\, femeia, `l poate chema pe b\rbat ca
s\-l sf\tuiasc\ cum trebuie s\ se poarte sau va cere unei rude sau
cunoscut al lor s\ ajute cu discern\mânt”55.
Doar al\turi [i `n ascultare fa]\ de un astfel de duhovnic, vas
al Duhului Sfânt, model de r\bdare [i bun\tate, blânde]e [i iubire,
cu o con[tiin]\ profund\ a responsabilit\]ii sale fa]\ de Dumnezeu
[i de mântuirea sa [i a ucenicilor s\i, el `nsu[i un om al f\ptuirii [i
al rug\ciunii curate, d\ruit cu harisma deosebirii sau a discern\mântului [i a adev\ratei teologii – experimentale [i iluminate de Duhul
Sfânt –, ucenicii ascult\tori `[i vor afla odihna, având convingerea c\,
prin ascultare de duhovnic, fac ascultare de „omul lui Dumnezeu”
[i `mplinesc vocea sau glasul Lui, vestite nou\ prin duhovnicul
nostru.

Cuviosul Paisie Aghioritul — icoan\ des\vâr[it\
a „p\rintelui duhovnicesc”
De[i nu a fost duhovnic hirotonit [i hirotesit, Cuviosul Paisie
Aghioritul a fost un avv\ al vremurilor noastre, un adev\rat p\rinte
duhovnicesc pentru mul]imile de ucenici – ierarhi, preo]i, monahi,
teologi, precum [i credincio[ilor din cele mai diferite categorii sociale [i profesionale –, dar având to]i `n comun dorul sau setea de
a-[i mântui sufletul [i dragostea fa]\ de P\rintele Paisie.
Biografii s\i, consemnând m\rturiile celor ce l-au cunoscut, au
inventariat peste dou\ sute de minuni pe care le-a s\vâr[it [i au enumerat cincisprezece harisme care au `mpodobit via]a sa, `n mod sublim. Acestea sunt: 1) Dep\[irea legilor firii (a r\mas neudat de ploaie,
s-a f\cut nev\zut, a zburat prin v\zduh; a `mp\rt\[it har; a ridicat
o stânc\ doar cu puterea „gândului bun” [i a rug\ciunii; atunci când
a sim]it gândul necurat [i dorin]a de senza]ional al unor „`nchin\tori”,
55

Ibidem, pp. 273-274.
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nu s-a l\sat fotografiat [i `nregistrat, nici chiar de cea mai performant\ tehnic\); 2) ~mprietenirea cu animalele (c\prioar\, olan, [erpi,
[opârle); 3) Harisma rug\ciunii mistice, extatice, pentru mântuirea
lumii; 4) Paternitatea duhovniceasc\; 5) Harisma mângâierii; 6) Lupt\tor `mpotriva diavolilor [i izgonitor al lor; 7) Buna mireasm\ duhovniceasc\; 8) Darul vorbirii `n alte limbi; 9) Deplas\ri minunate;
10) Aude când este chemat la rug\ciune; 11) Cunosc\tor al st\rii
celor adormi]i; 12) Str\vedere [i `nainte-vedere; 13) Harisma t\m\duirilor: cancer, leucemie, afec]iuni cardiovasculare grave, paralizie,
orbire, infertilitate; 14) Apari]ii [i vedenii cu: `ngerul p\zitor, Maica
Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos, Sfin]ii Trei Ierarhi, Sfânta Ecaterina, Sfântul Ioan Teologul; 15) Radiaz\ lumina necreat\ etc.56.
Autorul unui volum consacrat Cuviosului Paisie, consemnând darurile marelui P\rinte, spune c\ „harismele cu care `l `mpodobise
~nsu[i Dumnezeu erau multe. Avea harisma vindec\rii (i-a vindecat
pe mul]i de diferite boli: cancer, paralizie din na[tere etc.), avea harisma de a scoate demoni (scotea diavoli din mul]i, `nc\ de când
tr\ia), avea harisma `nainte-vederii (multora le-a spus lucruri care li
se vor `ntâmpla `n viitor, dar a profe]it [i evolu]ii viitoare `n istoria
patriei noastre), avea harisma str\vederii (cuno[tea inima fiec\rui
om, mult mai adânc [i mult mai curat decât cuno[tea omul despre
sine `nsu[i, de aceea sf\tuia corect [i cu acribie [i fiecare asculta
cuvântul pe care trebuia s\-l asculte), avea harisma deosebirii duhurilor (cuno[tea cu acribie dac\ o `ntâmplare duhovniceasc\ era de
la Dumnezeu sau de la cel viclean, care c\uta s\ `n[ele [i s\ `ndemne la r\u), avea discern\mânt (cuno[tea `n fiecare situa]ie care
era voia lui Dumnezeu [i dac\ trebuia s-o arate sau nu). Cuno[tea
care era solu]ia cea mai bun\ [i mai corect\ `n fiecare situa]ie, chiar
[i pentru subiecte duhovnice[ti (...). Avea harisma teologiei. Din
multele experien]e duhovnice[ti pe care le-a avut, cu sfin]i, cu `ngeri, cu Maica Domnului, dar [i cu vederi ale Luminii necreate, [i nu
o dat\, ci de multe ori, devenise `ntr-adev\r teolog [i cuno[tea `n
profunzime tainele lui Dumnezeu”57.
Dintre toate acestea, darul s\u distinctiv [i culminant l-a constituit
dragostea nesfâr[it\, dup\ modelul infinitei iubiri dumnezeie[ti.
56
57

Ieromonahul Isaac, op. cit., pp. 513-615.
Atanasie Rakovalis, op. cit., pp. 12-13.
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O dragoste f\r\ seam\n, fa]\ de Dumnezeu, C\ruia I-a `nchinat
`ntreaga sa via]\, fa]\ de Biseric\ [i monahism, fa]\ de mântuire [i
des\vâr[ire, neam, ]ar\ [i semeni. Cuviosul P\rinte numea aceasta
„dragostea nobil\”, „dragostea care nu caut\ r\splat\”58.
Dragostea sa era „o dragoste f\r\ margini, f\r\ [ov\ire [i cu o
des\vâr[it\ jertfire de sine. O dragoste arz\toare, dulce, atotputernic\, dumnezeiasc\. O dragoste care izvora din l\untrul s\u, f\r\
deosebiri, care `mbr\]i[a cu aceea[i c\ldur\ pe cei buni [i pe cei r\i,
pe prietenii [i pe vr\jma[ii s\i, pe cei cunoscu]i ai lui [i pe str\ini,
pe cei vrednici [i pe cei nevrednici, pe ortodoc[i [i pe cei de alt\
credin]\, pe oameni, animale [i plante, dar mai presus de toate, pe
Dumnezeu”59.
Monahul atonit Simon, de la Sfânta M\n\stire Karakalu, din Sfântul Munte, ar\ta c\ „Stare]ul Paisie a fost `ntruchiparea tuturor cuvio[ilor [i purt\torilor de Dumnezeu p\rin]i ai pustiului (Antonie cel
Mare, Paisie cel Mare [.a.), continuatorul fidel al vie]ii lor ascetice
[i mo[tenitor al darurilor lor. Nu a fost un om politicos, `n sens formalist, [i nici un cultivat, `n sens intelectualist, a[a cum, din p\cate,
ne vrea pe to]i epoca noastr\. Dimpotriv\, vedeai [i sim]eai c\ `n persoana sa se adevere[te `ntru totul faptul c\ omul a fost zidit dup\
chipul [i asem\narea lui Dumnezeu. Sim]eai c\ te orbe[te frumuse]ea cea dintâi, pe care a avut-o Adam `n rai, `nainte de c\dere, [i
pe care Stare]ul a reg\sit-o prin ascultare [i ascez\ [i chiar a `ntrecuto `n slav\, fiindc\ prin `ntruparea Cuvântului lui Dumnezeu ni s-a
dat aceast\ posibilitate”60. Iar IPS Ierotei, Mitropolitul Nafpaktosului [i Sfântul Vlasie, spunea c\ P\rintele Paisie „s-a ar\tat un p\rinte
duhovnicesc, care i-a ajutat pe oameni `n felurite chipuri, cu cuvântul [i cu t\cerea, cu rug\ciunea [i cu minunile. De aceea, [i cel
care cite[te cuvintele lui le simte ca pe ni[te cuvinte de `n]elepciune
care creeaz\ re`nnoiri [i revizuiri `n via]a sa personal\”61.
Pe to]i cei care `l c\utau [i `i cereau sfatul `i primea cu dragoste
egal\ [i simplitate sufleteasc\. „Eu, dintru `nceput, spunea Cuvio[ia
Sa, m\ port cu to]i `n mod firesc [i cu simplitate. Nu m\ port cu
rezerv\, chipurile ca s\ nu dau `ndr\zneal\ celuilalt [i s\-l vat\m.
58

Ieromonahul Isaac, op. cit., p. 496.
Atanasie Rakovalis, op. cit., p. 14.
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Cf. Nicolae Zurnazoglu, op. cit., pp. 205-206.
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Ibidem, p. 26.
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M\ d\ruiesc `n `ntregime, ca s\ se ajute, s\ se dezvolte `n cadrul
unui climat de dragoste, [i `ncet-`ncet, `i spun cusururile lui. ~l consider fratele meu, tat\l meu, bunicul meu, potrivit cu vârsta sa.
Fac `nsorire, ca s\ ias\ to]i [erpii, scorpionii, scarabeii – patimile –
[i dup\ aceea `i ajut ca s\-i omoare. Dac\ v\d `ns\ c\ nu pre]uie[te aceasta [i nu este ajutat de purtarea mea, ci profit\ de simplitatea mea [i de dragostea mea sincer\ [i `ncepe s\ se poarte cu
obr\znicie, m\ retrag, `ncet-`ncet, ca s\ nu devin\ [i mai obraznic.
Dar la `nceput m\ d\ruiesc `n `ntregime [i de aceea mai pe urm\
con[tiin]a `mi este odihnit\”62.
Mai ales la `nceputul rela]iei cu un ucenic, el considera c\ acesta
„are mare nevoie de afec]iune pentru a nu cre[te cu lipsuri, deoarece
mul]i copii din lume au p\rin]i, dar, din p\cate, nu la pu]ini dintre
ei le este indiferent dac\ au p\rin]i sau nu, fiindc\ nu au cunoscut
afec]iunea, ci numai nemul]umirile lor. De aceea, trebuie s\ avem
dragoste cu mult discern\mânt, ca s\ ne putem cre[te fiii duhovnice[ti cu `ndoit\ s\n\tate [i s\ nu se vat\me când sunt mici nici
m\car de râvna lor copil\reasc\ [i f\r\ de discern\mânt”63.
Chiar [i boala sa, P\rintele o privea ca pe un mijloc de `nt\rire `n
credin]\ [i de dragoste suprem\. La `nceput, atunci când era `ntrebat
despre intensitatea suferin]elor, spunea c\ s-a obi[nuit cu durerea,
apoi exclama: „Adev\rat\ mucenicie!”, pentru ca `n faza terminal\
s\ se `ncread\ Maicii Domnului, spunând: „M\icu]\ preacurat\!”.
Dormea pu]in, dup\ m\rturia ucenicilor apropia]i, uneori chiar
numai o jum\tate de or\ din dou\zeci [i patru de ore, tocmai pentru a sta la dispozi]ia semenilor s\i, prin sfat. ~i purta pe to]i `n rug\ciunea sa intens\. Odat\ a relatat cum a petrecut paisprezece ore
f\r\ `ntrerupere `n rug\ciune: „~n timpul cercet\rii harului dumnezeiesc, spunea Stare]ul, inima tresalt\. Odat\ m-am rugat paisprezece ore continuu [i, `n loc s\ simt oboseal\, aveam `nl\untrul meu
o mângâiere, o bucurie. La un moment dat m-am gândit c\ de
vreme ce sunt la o astfel de vârst\ [i `mi lipsesc [i dou\ coaste, s\
merg s\-mi pun brâul, s\ m\ leg cu o funie de tavan [i s\ iau dou\
cârje ca s\ m\ sprijin [i astfel s\ continui rug\ciunea cât va merge.
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Aceasta a fost. De `ndat\ ce am primit acest gând, am c\zut jos [i
am sim]it toat\ oboseala celor paisprezece ore de stat `n picioare.
Un sfert de or\ am r\mas jos nemi[cat. Ca [i cum Dumnezeu mi-ar fi
spus c\ «harul Meu este cel care te ]ine, [i nu brâul t\u». {i s\ fi spus
c\ gândul era p\c\tos sau egoist? Nu, ci doar m-am gândit: «De
vreme ce sunt `ntr-o astfel de stare trupeasc\, s\ fiu cu luare aminte».
Cu atât mai mult un gând mândru ar fi alungat cu des\vâr[ire harul. Cât de fin\ este via]a duhovniceasc\ [i de cât\ luare aminte este
nevoie!”64.
Cerea, ne`ncetat, `n rug\ciune, duhul poc\in]ei pentru el [i pentru ceilal]i. Este cunoscut\ poc\in]a sa sincer\. „Pentru o perioad\ de
timp, afl\m din Via]a sa, f\cea printre alte nevoin]e [i [aptezeci [i
[apte de metanii de trei sute cu cruce (adic\ rostea de 23.100 de
ori rug\ciunea lui Iisus, f\când la fiecare rug\ciune [i o cruce).
Cerea iertare de la Dumnezeu de [aptezeci [i [apte de ori. El era cel
mai mare p\c\tos, a[a cum credea el, care cerea de la Dumnezeu
mila Sa [i iertarea p\catelor lui”. Iar, alt\dat\, `nsu[i P\rintele m\rturise[te, „de multe ori Duhul Sfânt m\ duce `n spitale, `n casele oamenilor `ndurera]i, la oameni care sunt gata s\ se sinucid\. Eu nu
fac nimic, ci numai m\ rog [i aprind lumân\ri”65.
Dobândise darul discern\mântului, devenind „o f\clie de discern\mânt”66. Ajunsese la o cunoa[tere `n fiin]\ a tuturor celor create
[i a ra]iunilor divine, pe care Creatorul le-a s\dit `n toate. Avea puterea str\vederii, cunoscând, prin dar, toate mi[c\rile [i fr\mânt\rile
sufletului uman; citea cu u[urin]\ inima celorlal]i (cardiognosia) [i
deosebea originea [i felurile gândurilor, recomandând arta cultiv\rii
gândului bun. Adeseori, din dragoste fa]\ de ostenitori, profe]ea,
`n baza `nainte-vederii, pe care Dumnezeu i-o d\ruise.
Chip blând [i bun, era un izvor de smerenie, c\utând `n toate s\
se mic[oreze pe sine, socotindu-se a fi cel mai nevrednic p\c\tos.
Vrând s\ arate roadele smereniei, „Rectorul Sfântului Munte”, cum l-a
numit un ucenic67, relata urm\toarea `ntâmplare: „Aveam o pisic\ ce
se `mboln\vise. S\rmana!... Voia s\ vomite, dar nu putea. V\zând-o
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cum sufer\, mi s-a f\cut mil\ de ea. Am `nsemnat-o cu semnul
Sfintei Cruci, dar nimic. «Bre, netrebnicule, mi-am spus `n sinea mea,
nici m\car o pisic\ nu po]i s\ aju]i». De `ndat\ ce m-am smerit, s-a [i
f\cut bine”68. {i, tot el spunea, asemenea monahilor cu via]\ sfânt\
din vechime: „Cel mai mare du[man al meu este numele meu. Iar cel
mai mare r\u mi l-au f\cut cunoscu]ii [i prietenii mei, iar nu du[manii. Dac\ a[ fi [tiut `ntru `nceput unde am s\ ajung, a[ fie mers
la Ierusalim, a[ fi devenit monah `ntru ascuns, a[ fi purtat un palton negru [i un fes [i mi-a[ fi l\sat barb\ [i p\r lung. Nimeni nu ar
fi [tiut c\ sunt monah [i m-a[ fi mi[cat f\r\ zgomot”69.
Pe toate aceste virtu]i [i multe altele, P\rintele Paisie Aghioritul
le-a dus dincolo de grani]ele firii [i a posibilit\]ilor omene[ti de f\ptuire, atingând „m\sura `ngereasc\” a `mplinirii lor. ~ns\ harisma
cea mai important\, darul cel mai important [i `nalt pe care l-a f\cut
Cuviosul P\rinte lumii este harisma provoc\rii schimb\rii l\untrice pentru cei care l-au cunoscut, a `nvierii duhovnice[ti, din moartea p\catelor.
Din via]a sa sfânt\, afl\m c\ „cele mai multe [i cele mai mari
minuni ale Stare]ului au fost `nvierile duhovnice[ti. Foarte mul]i oameni nep\s\tori `n ce prive[te via]a duhovniceasc\, atei convin[i,
oameni f\r\ nici o `ngr\dire moral\, au `nviat duhovnice[te, au `nceput cu mult\ râvn\ o via]\ dup\ Dumnezeu, fie `n urma unei apari]ii a Stare]ului de dup\ moartea acestuia, `n somn sau aievea, fie,
cel mai adesea, `n urma citirii unei c\r]i de-a lui. Unii dintre ace[tia
au intrat chiar `n via]a monahal\”70, iar un ucenic din Sfântul Munte
Athos observa c\ acela care `l `ntâlnea pe Cuviosul Stare] primea,
la problemele sale, solu]iile cele mai bune [i „unul ca acesta era
`ncredin]at c\ r\spunsurile [i faptele fericitului Stare] erau ale unui
om luminat de Duhul Sfânt”71.
Dobândise darul p\cii, al odihnirii semenilor, al lini[tirii, potolirii [i domolirii gândurilor [i a duhurilor, puterea de a mi[ca [i
t\m\dui l\untric, harisma alin\rii suflete[ti, a mângâierii duhovnice[ti. Iar despre aceast\ via]\ de sfin]enie, dus\ `n credin]\ [i poc\in]\, `n rug\ciune [i iubire, d\ m\rturie `nsu[i duhovnicul s\u,
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P\rintele Pavel Zisakis, fost egumen al Sfintei M\n\stiri Lavra din
Sfântul Munte, `n urm\toarele cuvinte: „L-am cunoscut de mic copil
pe P\rintele Paisie, pe când eram la {coala Primar\ din Koni]a. ~nc\
din fraged\ copil\rie se nevoia cu mult\ râvn\. Eu am mers primul
`n Sfântul Munte [i dup\ aceea a venit [i P\rintele Paisie. Adeseori
mergeam [i `l cercetam la coliba lui, unde discutam subiecte duhovnice[ti. Se m\rturisea la mine. Iubea mult pe Dumnezeu [i pe
oameni. Era un mare iubitor de pustie [i nevoin]\. Tr\ia o via]\ duhovniceasc\ foarte `nalt\, cu post pân\ la limita puterilor trupe[ti
[i rug\ciune ne`ncetat\. Era foarte evlavios [i bun `n toate”72.
*
Prin toate acestea, P\rintele Paisie a fost un dar al lui Dumnezeu pentru oamenii de ast\zi73, un odor de mare cinste [i de pre],
pe care Ortodoxia greac\ [i monahismul atonit l-au d\ruit lumii
contemporane, o lume `ntr-un zbucium ne`ncetat [i `ntr-o necontenit\ fr\mântare, datorate r\cirii credin]ei `n Dumnezeu [i dragostei
de aproapele, pierderii idealului vie]ii viitoare [i ve[nice [i renun]\rii la
„simplitatea” [i „corectitudinea” vie]ii duhovnice[ti [i, `n consecin]\,
c\ut\rii bucuriilor lume[ti, sub influen]a, pân\ la robie, a „duhului
lumesc”.
Dup\ cum via]a sa a fost un model de sfin]enie `n zilele noastre,
cuvintele, sfaturile [i `ndemnurile sale duhovnice[ti constituie o comoar\ de mare pre] a Bisericii lui Hristos, spre mângâierea [i alinarea
sufletelor iubitoare de via]\ duhovniceasc\ `nalt\ [i de mântuire,
având capacitatea de a converti [i `mbun\t\]i, de a schimba con[tiin]e [i a mântui suflete.
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