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UN DECALOG AL DUHOVNICULUI
Pr. dr. Constantin STURZU
Consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor

Duhovnicia este una dintre cele mai dificile lucr\ri ale unui
preot, constituind [i o responsabilitate uria[\, dar [i cel mai adecvat
mod de a modela sufletul unui om. P\rintele Paisie Olaru, un duhovnic iscusit [i care era la dispozi]ia ucenicilor zi [i noapte, indiferent de or\, avea obiceiul, `n afara momentelor `n care spovedea
sau se ruga, dup\ cum `nsu[i m\rturisea, „s\-[i spovedeasc\ gr\dina”.
Se apleca atent la fiecare plant\ [i c\uta s\ `nl\ture buruienile care o
sufocau [i s\-i ofere elementele [i cadrul ce `nlesneau cea mai bun\
cre[tere a lor. L\rgind pu]in imaginea duhovnicului-gr\dinar, putem spune [i despre duhovnicie c\ e un soi de gr\din\rit, `n care
gr\dinarul este extrem de atent [i de aplecat asupra fiec\rui suflet `n parte (dup\ cum, despre rug\ciune se spune c\ e plug\ria
sufletului). R\mânând `n sfera p\mântului care trebuie lucrat (c\ci
[i omul este p\mânt [i `n p\mânt se va `ntoarce, Facerea 3, 19) [i
constatând c\, dincolo de dichiseala gr\din\ritului, exist\ [i o manier\ de a lucra, cu ajutorul unor utilaje specifice, [i suprafe]e mari
de teren, putem identifica, prin analogie, dou\ modalit\]i prin care
preotul lucreaz\ „ogorul Domnului”: una, `n care se lucreaz\ cu mul]imea credincio[ilor, cu o comunitate `n ansamblul ei (prin slujbe,
predici, cateheze, distribuire de reviste parohiale etc.) [i o alta, cu
un specific aparte, `n care se apleac\, de la `n\l]imea scaunului de
spovedanie, asupra fiec\rei persoane `n parte.
Din p\cate, trebuie s\ constat\m c\, dac\ prima lucrare, care se
r\sfrânge asupra `ntregii comunit\]i parohiale (sau m\car asupra
celor ce frecventeaz\ biserica), se bucur\ de o aten]ie constant\ din
partea p\storilor duhovnice[ti, cea de-a doua este viciat\, nu rareori,
de un tratament expeditiv [i formal. Drept dovad\, este de ajuns s\
evoc\m o trist\ realitate: `n multe parohii se constat\ inexisten]a
unui program de spovedanie permanent (mizându-se pe faptul c\
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omul, dac\ `ntr-adev\r are o problem\, solicit\ acest lucru f\r\ a fi
`ndemnat de un orar afi[at pe toat\ perioada anului liturgic), cumulat\ (sau nu) cu o abordare de tipul „to]i pe band\ rulant\” a
celor care, `n cele patru posturi de peste an, dar mai ales `n Postul
Mare, `ngenuncheaz\ sub epitrahil [i `[i m\rturisesc gr\bi]i p\catele (afla]i [i sub presiunea mul]imii care a[teapt\ `n spatele lor).
O revitalizare a vie]ii duhovnice[ti `ntr-o parohie nu se poate
`mplini f\r\ a avea o rela]ie personal\ [i constant\ cu fiecare credincios `n parte, duhovnicia solicitând, poate mai mult ca oricare
alt\ lucrare, o implicare „cu timp [i f\r\ timp” (II Timotei 4, 2) din
partea preotului. S\ nu uit\m c\, la scaunul de spovedanie, credinciosul se `ntâlne[te cu `nsu[i Mântuitorul Iisus Hristos, Care `l
ascult\ pe penitent [i `i vorbe[te prin intermediul duhovnicului. A
]ine un credincios departe de Spovedanie (sau a nu-l `nv\]a s\ se
apropie cât mai des de aceast\ tain\) `nseamn\ a nu-i oferi [ansa
de a se apropia mai mult [i mai profund de Domnul. F\r\ a apela cât
mai des [i cât mai con[tient la Taina Spovedaniei, nu este posibil\
nici desp\timirea cuiva, nici a urca pe treptele des\vâr[irii. Mai
ales c\ Spovedania este [i Taina rânduit\ `nainte de momentele `n
care cineva se poate apropia, cu dezlegarea cuvenit\, de Preasfântul Trup [i Sânge al Domnului, f\r\ de care nimeni nu poate
gusta via]a ve[nic\.

Scaunul de spovedanie — cel mai familiar loc?
~n acest context, este binevenit\ orice ac]iune menit\ s\ ajute
preotul a-[i ierarhiza corect priorit\]ile `ntr-o parohie, c\ci se `ntâmpl\ ca, sub presiunea multiplelor ([i necesarelor) sarcini pe care
le are de `ndeplinit, mai ales dac\ vegheaz\ [i un [antier de construc]ie, reparare sau pictare a unui l\ca[ de cult, s\ nu se mai concentreze suficient asupra lucr\rilor care par a nu fi foarte urgente,
dar care sunt, de fapt, adev\ratele priorit\]i. O astfel de ac]iune este
[i cea organizat\ de Arhiepiscopia Ia[ilor, anual, la M\n\stirea Micl\u[eni, care g\zduie[te, pentru o perioad\ mai mare de timp, preo]i
recent hirotoni]i sau teologi care urmeaz\ a fi hirotoni]i [i c\rora
le este mijlocit\ `ntâlnirea cu o serie de conferen]iari dispu[i s\ le
`mp\rt\[easc\ din experien]a lor `n rela]ie cu cel mai delicat lucru
de pe fa]a p\mântului: sufletul unui om. La prima edi]ie, cea din
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2012, am fost [i eu prezent `n fa]a acestor tineri, prezentându-le o
serie de repere care m\ ghideaz\ `n lucrarea de duhovnic. Am expus, atunci, `ntre altele, [i ceea ce s-ar putea numi un „decalog al
duhovnicului”. M\ gândesc c\ aceste zece „sentin]e” ar putea fi
de folos nu doar preo]ilor (c\ci ei le cunosc, poate nu `n maniera
aceasta, mai „sistematic\”), cât mai ales credincio[ilor, spre a con[tientiza [i mai mult ce izvor minunat, de har vindec\tor, clocote[te
`n epitrahilul sub care `ngenuncheaz\ spre a-[i m\rturisi p\catele.
Iat\ care sunt aceste repere:
1. P\catul este o boal\ a fiin]ei umane, survenit\ `n urma ruperii
omului de Dumnezeu, iar Biserica este, dup\ spusa Sfântului Ioan
Gur\ de Aur, „spital, nu tribunal”.
2. Cel ce vine la scaunul de spovedanie trebuie abordat diferen]iat, ]inând cont de unicitatea fiec\rei persoane umane, dar [i `n
func]ie de raportarea acesteia la p\cat.
3. Spovedania este o Tain\ prin care omul p\trunde din ce `n ce
mai profund `n zone ale sufletului (mai pu]in sau deloc „vizibile”),
care necesit\ vindecare prin lucrarea harului dumnezeiesc.
4. }inta duhovniciei este `ndumnezeirea omului, nu doar formarea de buni cre[tini pentru Biseric\, buni cet\]eni ai patriei [.a.m.d.
5. Aplicarea canoanelor trebuie s\ se fac\ nu ad litteram, ci
dup\ o evaluare a situa]iei fiec\rui ucenic `n parte; canonul nu este
o pedeaps\ de isp\[it, ci o „schem\ de tratament” duhovnicesc,
menit\ a crea condi]iile apropierii de Dumnezeu.
6. F\r\ Sfânta ~mp\rt\[anie, cre[tinul nu poate avea via]\ `n el
(cf. Ioan 6, 53), dar e nevoie s\ fim aten]i [i la pericolul (ispita) de
a vedea `n ea un panaceu care ar ac]iona „magic”, independent
de starea de con[tientizare a celui care o prime[te.
7. O grij\ permanent\ a duhovnicului trebuie s\ fie aceea de
a-i apropia pe ucenici de Hristos, Domnul [i Mântuitorul, de a nu
se pune pe sine `n eviden]\, evitând, mai cu seam\, a crea un soi
de „bisericu]\” `n jurul s\u.
8. Duhovnicul trebuie s\ fie atent ca, `n rela]ia cu ucenicul, s\ nu
se situeze pe pozi]iile celui care le [tie pe toate, s\ nu cad\ `ntr-un
moralism p\gubitor suflete[te, s\ nu judece pe cel care se spovede[te, indiferent ce p\cate i s-ar m\rturisi, ci s\ se raporteze cu mil\
la c\derile [i neputin]ele acestuia.
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9. Ucenicul trebuie `ndrumat s\ apeleze [i la alte mijloace care
ar putea s\-i foloseasc\ `n evaluarea propriei sale vie]i [i `n con[tientizarea unor p\cate, cum ar fi: lecturile duhovnice[ti, participarea la slujbe, pelerinaje, conferin]e, seminarii etc., integrarea `n
anumite grupuri de terapie (mai ales `n cazul persoanelor dependente [i/sau codependente).
10. Cea mai eficient\ metod\ de a ajuta la vindecarea (desp\timirea) ucenicilor este, pentru orice duhovnic, aceea de a se str\dui
el `nsu[i s\ dobândeasc\, de la Dumnezeu, vindecarea/mântuirea.
Cu siguran]\, aceste zece repere nu sunt nici singurele [i nici
nu sunt `n cel mai fericit mod sintetizate mai sus. M-a[ bucura s\
existe cât mai multe dezbateri fructuoase ale acestei problematici,
de maxim\ importan]\ [i pentru duhovnici, [i pentru ucenicii lor.
E de ajuns s\ ne uit\m `n jurul nostru (sau la propria noastr\ via]\)
spre a `n]elege c\, dac\ nu facem din scaunul de spovedanie un
spa]iu cât mai familiar, ne vor deveni din ce `n ce mai familiare barurile, bordelurile, realitatea virtual\, spitalele, `nchisorile [i, `n ultim\
instan]\, cimitirele, ca locuri f\r\ de speran]\, nu ca „dormitoare”
ale unei odihne orientate eshatologic.

