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DUHOVNICUL: DOCTOR AL SUFLETELOR 

OAMENILOR {I EDUCATOR ÎN PROCESUL 

FORM|RII LOR DUHOVNICE{TI

Pr. Lect. Dr. Adrian DINU

Realitatea cotidian\ ne provoac\ adesea s\ lu\m în discu]ie pro-
bleme de ordin spiritual. Dintre temele predilecte [i actuale ale dis-
cu]iilor pe care le purt\m cu cei de lâng\ noi, nu lipsesc cele referi-
toare la r\utatea lumii, la vremurile pe care le tr\im, la degradarea
continu\ a percep]iei morale asupra valorilor spirituale peren re-
cunoscute. Atunci când r\sfoie[ti un ziar, imediat [i se deschid îna-
intea ochilor o mul]ime de articole ce redau ac]iuni nocive pentru
interesele individuale [i sociale: fraude, crime, tr\d\ri [i multe altele,
descrise adesea detaliat [i fals de c\tre jurnali[ti dornici numai [i nu-
mai de senza]ional. Deschizi o carte [i lucrurile par a sta la fel: cu cât
scriitorul prezint\ mai fidel realitatea, cu atât problemele morale [i
spirituale abund\ în paginile acesteia, iar dac\ este o carte de fic-
]iune literar\, cu atât mai mult imaginarul negativ se dezl\n]uie. Din
perspectiv\ cre[tin\, cred c\ se impun, în mod firesc, întreb\ri de
felul: duhovnicul poate fi [i el un educator al lumii de azi [i mai este
posibil\ o formare duhovniceasc\ în sens real a oamenilor? Ce este
un duhovnic [i ce rol are în mod concret? Poate el interveni, se cu-
vine s\ o fac\ în majoritatea aspectelor vie]ii noastre?

Privind în jurul nostru, constat\m c\, pentru o majoritatea covâr-
[itoare a membrilor societ\]ii garan]ia [i m\sura valorii sunt date de
succesul cu orice pre]. Pragmatismul unor autori precum Guy De-
brock1 sau Sandra B. Rosenthal2 care proclam\ drept criteriu suprem
utilitatea [i avantajul practic pare a avea în plan teoretic un carac-
ter constructiv, îns\, atunci când este aplicat în via]a practic\, duce la
rezultate dezastruoase. Cu tot progresul f\cut în ultimele decenii, lu-
mea este, în mod evident, în criz\, iar în anii din urm\ s-a ajuns chiar

1 Guy Debrock, Process Pragmatism. Essays on a Quiet Philosophical Revolu-

tion, Rodopi, Amsterdam, New York, 2003.
2 Sandra B. Rosenthal, Speculative Pragmatism, Amherst, 1986.
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la paroxism, la absurd3. Ce a generat aceast\ situa]ie? De[i r\s-
punsul la astfel de întreb\ri nu constituie subiectul lucr\rii de fa]\,
totu[i se impun câteva reflec]ii care contureaz\ repere necesare în
demersul nostru.

Realizând o incursiune în timp, sesiz\m c\ rela]ia dintre Dum-
nezeu [i individ nu este permanent aceea[i. Dac\ în societ\]ile
mai pu]in evoluate, membrii acestora tr\iau în contextul impus de
tradi]iile morale amestecate cu religiozitate, care îi disciplinau, în so-
ciet\]ile contemporane s-a ajuns ca individul s\ nu mai poat\ s\-[i
organizeze via]a dup\ anumite principii religioase, întrucât el nu mai
apar]ine cu stricte]e unui grup social, ci tr\ie[te experien]a însin-
gur\rii, constatând contradic]iile care apar între sistemul de valori
propus de mediul înconjur\tor [i adev\ratele valori spirituale, fapt
care genereaz\ motive de insubordonare moral\ [i social\.

În con[tiin]a multor oameni, viciul [i virtutea [i-au pierdut sen-

sul lor ini]ial, „gravitatea” pe care le aveau alt\ dat\, estompându-se

rigoarea demarca]iilor dintre ele. Cuvinte precum credin]\, rug\-

ciune, medita]ie [i altele tind s\ dispar\ din limbajul moral contem-

poran sau, în cel mai bun caz, sunt folosite ca metafore sau argu-

mente în descifrarea evolu]iei istorice a omului. Pentru individul

de azi, distinc]ia dintre virtute [i p\cat devine aproape imposibil\ de-

oarece locul unei este luat de cealalt\, f\r\ a mai privi la originea [i

perspectiva lor. Prin confuzia [i chiar aversiunea promovat\ fa]\ de

via]a spiritual\ autentic\, adic\ cea dus\ în Biseric\ [i împreun\ cu

Hristos Domnul, se distrug practic epoci istorice [i culturale [i, mai

ales, condi]iile apropierii de Dumnezeu.

Studiul de fa]\ nu este o reconstruc]ie istoric\ a modului con-
cret în care se desf\[ura via]a spiritual\ a primilor cre[tini [i a lu-
cr\rii duhovnicilor de odinioar\. Inten]ia este de a nu face aici un
documentar religios sau un inventar al practicilor din Biseric\, ci de-
mersul se situeaz\ mai degrab\ în registrul pedagogic, pastoral [i

3 Despre criza prin care toat\ lumea, începând cu mijlocul anului 2008 [i pân\

acum, se vorbe[te foarte mult, îns\ foarte pu]ini sunt cei care se refer\ la aspec-

tele spirituale ale acesteia. Din acest punct de vedere semnal\m câteva apari]ii re-

cente: Ioan I. Ic\ jr., Perspective comparate asupra reformei Bisericii în Europa

secolului XX, în Teodor Baconsky, Ioan I. Ic\ jr. [.a., Pentru un cre[tinism al noii

Europe. Seria Boltzmann, vol. III, Humanitas, 2007, pp. 7-61 ; Dan Puric, Cine sun-

tem, Editura Playtera, Bucure[ti, 2008, pp. 93-110; Paul Evdokimov, La vie spiri-

tuelle dans la ville, Epiphanie, Les Editions du Cerf, Paris, 2008, cap. Un laïc

aujourd'hui, pp. 141-145.
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practic al vie]ii noastre cre[tine[ti. Totodat\, urm\rim s\ punem la
dispozi]ia cititorului modern interesat, dar totu[i prins între absur-
dul seculariz\rii radicale a societ\]ilor [i al desacraliz\rii tehnocratice
a vie]ii spirituale [i cultura deopotriv\ de impersonalizat\ a tehni-
cilor [i medita]iilor extrem orientale, un ghid elementar care s\ punc-
teze ni[te repere ale credin]ei, ale rug\ciunii [i ale medita]iei, care
s\ conduc\ la o revitalizare a în]elegerii [i practicii modului patris-
tic de via]\ duhovniceasc\ pe care-l propune Tradi]ia autentic\.

Considera]ii asupra în]elesului p\catului [i al mântuirii 
din punct de vedere ortodox

Pentru a în]elege bine cine [i ce este duhovnicul [i lucrarea pe

care o desf\[oar\ el în Biseric\, mi se pare esen]ial s\ relev\m câ-

teva aspecte legate de „domeniul” lui, adic\ în ce const\ practic acti-

vitatea sa duhovniceasc\. În spiritualitatea noastr\, cel mai important

loc îl ocup\ des\vâr[irea omului credincios-practicant în Hristos. La

starea de des\vâr[ire sau de unire tainic\ cu El nu se poate ajunge

decât prin îndelungate eforturi din partea omului, adic\ atunci când

el se face „m\dular” al Bisericii Sale. Potrivit referatului biblic, Dum-

nezeu L-a f\cut pe om dup\ chipul S\u, dar prin aceasta nu în]e-

legem c\ omul a fost f\cut exact ca El, ci c\ omul se afl\ într-un anu-

mit raport de asem\nare cu El. Într-un anumit raport de asem\nare

cu Dumnezeu se afl\ [i celelalte creaturi; îngerii, de pild\ sunt fiin]e

spirituale, dup\ cum El este fiin]\ personal\, pur spiritual\. Lumea

are [i ea ceva din frumuse]ea Creatorului pe care-L reflect\. În con-

cep]ia cre[tin\, lumea este expresia iubirii [i atotputerniciei divine

[i de aici rezult\ c\ menirea credinciosului în lume este pream\-

rirea lui Dumnezeu [i mântuirea sufletului sau, altfel spus, dobân-

direa fericirii ve[nice, concomitent cu redobândirea paradisului

pierdut. Nostalgia fa]\ de raiul pierdut odinioar\ se `mpline[te prin

via]a în Hristos, în tr\irea concret\ a acestuia înc\ de aici4.

Se [tie c\ omul este creatura c\reia Însu[i Dumnezeu i-a dat cea
mai mare importan]\, dar a[ spune c\ nu atât aceasta îl face atât
de mult semnificativ, cât mai ales scopul facerii lui. Dumnezeu a
f\cut pe om dup\ chipul S\u [i cu posibilitatea de a progresa pe
calea des\vâr[irii, adic\ a asem\n\rii cu Creatorul. „Dumnezeu a

4 A se vedea: Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Moldova, Ia[i, 1996.
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f\cut trupul omului pentru a fi templu al lui Dumnezeu [i loca[ al
Duhului lui Dumnezeu (I Corinteni 3, 16; II Corinteni 6, 16). Fiind
templu al lui Dumnezeu, trupul omului era perfect s\n\tos, f\r\ ne-
ajunsuri, lipsit de dureri, suferin]e [i boli care sunt consecin]e ale
p\catului (Romani 5, 12; 6, 23). La fel [i puterile suflete[ti se bu-
curau de sfin]enie [i de dreptate originar\ [i acestea erau desti-
nate spre a ajunge asemenea prototipului lor, „c\ci acum vedem
ca prin oglind\, în ghicitur\, iar atunci, fa]\ c\tre fa]\; acum cu-
nosc în parte, dar atunci voi cunoa[te deplin” (I Corinteni 13, 12;
8, 2; Filipeni 3, 12; II Timotei 2, 19)”5. „Deci chipul lui Dumnezeu din
om îl înnobileaz\ [i îi amplific\ valoarea. Omul tinde cu sufletul spre
adev\r, spre bine, spre frumos [i fericire”6.

Dac\ la început el se afla într-o deplin\ armonie cu sine în-

su[i, cu Dumnezeu [i cu natura extern\, trupul acestuia fiind scutit

de patimi, destinat nestric\ciunii [i supus p\r]ii spirituale, care era

deschis\ unei continue cuget\ri, contempl\ri [i comuniuni cu Dum-

nezeu [i totul se arata a fi „într-o unitate deplin\ [i orientat în sus,

spre Dumnezeu”7, mai apoi s-a petrecut ceva care l-a rupt de leg\-

tura fireasc\ cu F\c\torul s\u. Ridicat pe culmi de m\re]ie [i rân-

duit mijlocitor între p\mânt [i cer, în virtutea alc\tuirii sale psiho-

fizice, omul avea o putere negr\it\ de a atrage dup\ sine, spre

Dumnezeu, toat\ firea celor v\zute, peste care a [i fost rânduit st\-

pân. Sfântul Macarie Egipteanul ne spune c\ omul are un loc central

între celelalte creaturi, el dep\[e[te în vrednicie pe toate creaturile,

nu numai pe cele v\zute, ci [i pe cele nev\zute, adic\ duhurile slu-

jitoare. Acest loc deosebit îi revine în virtutea faptului c\ numai

omul are imprimat în sufletul s\u, ca semn de noble]e, chipul lui

Dumnezeu8. Acel „ceva” este p\catul, care a întinat cur\]enia su-

fletului omenesc, el nemaiputând fi în stare „s\ se odihneasc\” pe

sine în Dumnezeu. Însu[irile cu care Dumnezeu l-a înzestrat s-au

sl\bit prin p\catul originar [i odat\ cu c\derea omului în p\cat au

5 Drd. Simion Todoran, Mântuirea obiectiv\ dup\ epistolele Sfântului Apostol Pa-

vel, în „Studii Teologice”, nr. 3-4, 1982, p. 220.
6 Pr. Prof. Isidor Todoran, Starea paradisiac\ a omului [i cea de dup\ c\dere în

concep]ia ortodox\, romano-catolic\ [i protestant\, în „Ortodoxia”, nr. 1, anul

VII (1955), p. 30.
7 Ibidem, p. 28.
8 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilia 15, 22, în „Les homélies spirituelles de

Saint Macaire. Le Saint Esprit et le chrétien”, traduction française avec Introduction par

le Père Placide Deseille, Spiritualité Orientale, Abbaye de Bellefontaine, Begrolles
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c\zut [i ele de la adev\ratul scop cu care au fost create, acela de a

se des\vâr[i în trup. 

Echivalând cu nesupunerea liber\ [i con[tient\ fa]\ de voia di-

vin\, pe care protop\rin]ii au experiat-o dureros, prin ruperea co-

muniunii cu Dumnezeu, în urma retragerii harului, p\catul a însem-

nat o distrugere a armoniei [i unit\]ii fiin]iale, urmat\ de acelea[i

consecin]e [i în lumea sensibil\. Deoarece puterea demnit\]ii umane

sl\bise prin întunecarea puterilor chipului dumnezeiesc, nu mai exist\

o st\pânire a omului asupra naturii, care, fiind r\zvr\tit\, nu a mai vrut

s\ recunoasc\ în om pe st\pânul ei [i deci s\ i se mai supun\, iar cu-

r\]enia spiritual\ a omului a f\cut loc dialogului interior, expresie

a tendin]elor contrare ale elementelor psihic [i fizic din fiin]a uman\.

Aceasta este marea tragedie a c\derii primordiale, pe care, în frunte

cu protop\rintele, genera]ii de oameni o vor deplânge pân\ la Hris-

tos. Prin Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria,

firea omeneasc\, c\zut\ în p\cat, a fost adus\ la starea cea dintâi. Fiul

lui Dumnezeu S-a de[ertat pe Sine, a luat chip de om, a primit toate

p\timirile trupului (Filipeni 2, 6-7), dar a [i înnoit din interior na-

tura uman\, pentru c\ a r\mas Dumnezeu adev\rat. El ne-a cuprins

pe to]i în natura Sa uman\ [i ne îndumnezeie[te9. Iat\ ce spun în acest

sens trei mari teologi ortodoc[i: „Prin Botez, Hristos vine la noi, ~[i

face s\la[ în sufletul nostru, Se face una cu el [i-l treze[te la o via]\

nou\; odat\ ajuns în sufletul nostru, Hristos sugrum\ p\catul din

noi, ne d\ din îns\[i via]a Sa [i din propria des\vâr[ire”10. Apoi: „În

actul Botezului, noi ne însu[im personal ceea ce Hristos a realizat

în mod obiectiv pentru noi to]i în cadrul operei de r\scump\rare a

8 Begrolles en Mauges, 1984, p. 188-189: „Grande est en effet la dignité de

l'homme. Vois comment le ciel, la terre, le soleil et la lune sont grands!

Cependant, il n' pas plu au Seigneur de se reposer en eux, mais seulement dans

l'homme. L'homme a donc plus de prix que toutes les créatures; j'oserais presque

dire qu'il a plus de prix que toutes les créatures; j'oserais presque dire qu'il a plus

de prix non seulement que les êtres visibles, mais même que les invisibles c'est-à-

dire que les esprits qui servent Dieu”.
9 Drd. Nicolae Fer, Înv\]\tura ortodox\ despre „Plinirea timpului”, în „Glasul

Bisericii”, anul XXX (1973), nr. 5-6, p. 550. Teologii folosesc mai degrab\ terme-

nul „recapitulare” al c\rui promotor a fost unul dintre marii P\rin]i ai Bisericii noastre:

Sf. Irineu de Lyon (vezi: Pr. Adrian Dinu, Fecioara Maria, prototip al vie]ii du-

hovnice[ti, Trinitas, 2008, pp. 113-122). 
10 Nicolae Cabasila, Despre via]a în Hristos, traducere de Theodor Bodogae, EI-

BMBOR, Bucure[ti, 1997, p. 21.

en Mauges, 1984, pp. 188-189: „Grande est en effet la dignité de l'homme. Vois com-

ment le ciel, la terre, le soleil et la lune sont grands! Cependant, il n' pas plu au

Seigneur de se reposer en eux, mais seulement dans l'homme. L'homme a donc

plus de prix que toutes les créatures; j'oserais presque dire qu'il a plus de prix que

toutes les créatures; j'oserais presque dire qu'il a plus de prix non seulement que

les êtres visibles, mais même que les invisibles c'est-à-dire que les esprits qui

servent Dieu”.
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neamului omenesc. Totu[i, în fiin]a celui botezat r\mâne ceva din

vechiul Adam [i anume cugetul trupesc, înclinarea spre r\u, concu-

piscen]a, suferin]a, afecte irepro[abile, consecin]e ale p\catului str\-

mo[esc”11. {i: „P\catul originar mo[tenit de omenire const\ în impu-

tarea moral\ a culpabilit\]ii [tears\ la Botez, r\mânând totu[i în na-

tura omului înclinarea spre r\u. Prin Botez îns\ omul se reînno-

ie[te în mod real, îmbr\cându-se în Hristos, Care este primul om re-

înnoit [i reînnoitor al tuturor”12. 

A[adar, c\derea în p\cat reprezint\ numai o alterare a chipului

dumnezeiesc din om [i nu o distrugere total\ a lui, ceea ce arat\ c\

aceast\ pierdere n-a fost total\, ci numai par]ial\, cu posibilitatea ca

fiecare om s\ poat\, prin Hristos, s\ ajung\ la asem\narea cu Dum-

nezeu, luptând cu ispitele [i cu patimile care îngr\desc libertatea de

a fi împreun\ [i binepl\cu]i lui Dumnezeu. P\rin]ii pustiei au ar\tat [i

ei acelea[i adev\ruri de credin]\ despre om, considerând c\ „prin În-

truparea [i Jertfa lui Iisus Hristos întreaga crea]ie a fost mântuit\,

armonia cosmosului restaurat\, iar omul ridicat prin înfiere la o vred-

nicie mult mai mare decât cea dintâi. Omul este astfel chip al lui

Dumnezeu, înrudit tainic cu Dumnezeu [i antrenat spre des\vâr-

[irea în El, care se realizeaz\ prin Hristos, Care, îndumnezeind na-

tura uman\, asumat\ în ipostasul S\u dumnezeiesc arat\ modul [i

calea des\vâr[irii omului. Întruparea este, a[adar, chez\[ie sigur\ a

îndumnezeirii”13. 

În finalul acestui subcapitol, se impun câteva considera]ii asupra

mântuirii. Sfânta Scriptur\ ne înva]\ c\: „Întru nimeni altul nu este

mântuirea, c\ci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oa-

meni în care trebuie s\ ne mântuim” (Fapte 4, 12). Mântuirea ac-

]ioneaz\ ca o for]\ dumnezeiasc\ cu o îndoit\ lucrare; pe de o parte,

ne elibereaz\ de blestem, de p\cat, de patimi [i de moarte, de toate

urm\rile c\derii; pe de alt\ parte, ne înzestreaz\ cu harul necreat,

11 Hristou Andrutsos, Simbolica, traducere de Iustin (Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române), Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, pp. 259-260.
12 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Chipul lui Hristos în Biserica R\s\ritean\: Ii-

sus Hristos darul [i cuvântul suprem al lui Dumnezeu, în „Ortodoxia”, anul XXV

(1973), nr. 1, p. 14.
13 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, 22, Scolia 3, cf. Dr. Gheor-

ghe Petraru, La sanctification de l'homme en Christ chez Saint Maxime le Confes-

seur, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul LIX (1983), nr. 7-9, p. 364.
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cu via]\ din via]a lui Dumnezeu, „for]a sfânt\ care ne face aici pe p\-

mânt membri ai casei lui Dumnezeu, iar în via]a cealalt\ p\rta[i ai

fericitelor împliniri ale vederii lui Dumnezeu”14.

Trebuie spus c\ nu doar omul, ci [i lumea [i cosmosul întreg
sunt chema]i la des\vâr[ire, chemare pe care o avem de la facere,
dar numai omul devine nemuritor prin leg\tura personal\ cu Dum-
nezeu, ini]iat\ [i mijlocit\ de duhovnic. Noi spunem c\ omul se poate
bucura de o ve[nicie actualizat\ [i mereu înnoit\ de Domnul Hris-
tos, dar aceasta nu se petrece în mod solitar, ci printr-o întreit\ parti-
cipare la infinitatea lui Dumnezeu. „Nemurirea omului se realizeaz\
în Hristos, Cel care le adun\ pe toate în Sine ca Logos Creator [i
Mântuitor”15. Totu[i, fiecare cre[tin particip\ la taina mântuirii în mod
personal, prin r\spunsul dat cu toat\ fiin]a sa la chemarea lui Dum-
nezeu, începând prin hot\rârea lui, nestr\mutat\, de a renun]a la
propria voie [i la lume, întorcându-se spre Dumnezeu, ca centru [i
scop al vie]ii. Aceast\ întoarcere la Dumnezeu înseamn\ începutul
unei lupte hot\râte împotriva p\catului [i a r\ului. Domnul nostru Iisus
Hristos a luptat f\r\ încetare împotriva r\ului [i a tr\it într-o ascul-
tare deplin\ fa]\ de Dumnezeu. Omul nu se poate mântui singur,
pentru c\ Dumnezeu este cel ce ne mântuie[te, iar „starea” Lui este
una de iubire jertfelnic\, de comuniune inter [i intrapersonal\, pe
care ne-o comunic\ [i nou\. Pentru a primi binecuvântarea [i daru-
rile lui Dumnezeu, cre[tinul trebuie s\ duc\ o via]\ duhovniceasc\
în care credin]a ca virtute, apoi rug\ciunea, facerea de bine, lec-
tura celor duhovnice[ti [i multe altele de acest fel s\ fie mai mult
decât simple preocup\ri zilnice, s\ fie mijloace f\r\ de care omul
s\ nu poat\ tr\i, ceea ce-l poate reflecta pe om în Dumnezeu. El ne
va sfin]i con[tiin]a în orice clip\ a zilei, iar prin folosirea acestor
mijloace vom fi preg\ti]i s\ r\spundem chem\rii Lui. Dumnezeu cere
[i merit\ s\ primeasc\ ceea ce este mai bun în noi, oferit printr-o d\-
ruire total\ Lui. 

Toate acestea înseamn\ lupta cu patimile sau efortul nostru de
în\l]are spiritual\ prin care putem sim]i ajutorul divin pe care-l in-
voc\m neîncetat în rug\ciune. În aceasta const\ paradoxul vie]ii
în]elese în duh ortodox: nu prime[ti ajutorul pân\ nu îl cau]i, iar

14 IPS Nicolae Corneanu, Înv\]\tura ortodox\ despre mântuire, Timi[oara,

1984, p. 33.
15 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Ortodoxie [i contemporaneitate, Bucure[ti,

1996. p. 56
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dac\-l prime[ti, nu e[ti anulat ca fiin]\, ci libertatea ta se corobo-
reaz\ libert\]ii lui Dumnezeu, fiin]a întregindu-se sau sfin]indu-se.
„Astfel Hristos Se face contemporan cu noi, particip\ la toate sufe-
rin]ele noastre, u[urându-le, duce împreun\ cu noi lupta cu ispi-
tele [i p\catele noastre, Se str\duie[te împreun\ cu noi dup\ vir-
tute, scoate adev\rata noastr\ fire de sub petele p\catului”16. Doar
prin Jertfa lui Hristos noi ne putem des\vâr[i sau putem deveni sfin]i.
„Sfin]enia, în sens mai larg, este deci ceva dat pentru fiecare cre-
dincios, c\ci prin Botez devine fiu al Bisericii care-i împ\rt\[e[te
harul divin, iar cea în sens restrâns, îi cuprinde pe sfin]ii care au în-
mul]it talan]ii prin colaborarea cu harul divin. Dac\ sfin]enia în sens
larg credinciosul o prime[te ca pe un dar ce trebuie înmul]it, cea
de-a doua presupune un efort continuu pentru atingerea des\vâr-
[irii dorite de Iisus Hristos”17. 

Mai presus de toate, sfântul se caracterizeaz\ printr-o permanent\
stare de poc\in]\ [i o continu\ lupt\ cu patimilor. El se vede pe sine
p\c\tos pentru c\ este om, dar vrednicia luptei nu-i este luat\, ci-l
face încercat [i încununat. Lupta aceasta este o preg\tire [i o încu-
nunare permanent\. „Sfântul nu este nicidecum un fugar din lume,
ci un alerg\tor c\tre Hristos, c\tre Dumnezeu, în mijlocul lumii, în
v\zul [i [tiin]a tuturor. El nu este o fiin]\ ascuns\, ci una care în-
frunt\ toate asprimile vie]ii r\scolite de realit\]ile timpului, pe fa]\,
f\r\ insolen]\, ci cu calm sau îndelung\-r\bdare. Iar fiindc\ nu urm\-
re[te un scop material, imediat [i p\mântesc, un scop egoist strâmt,
cum obi[nuiesc unii dintre oameni s\ urm\reasc\”18.

Pe acest drum al desp\timirii [i al sfin]eniei, trebuie s\ fim con-
[tienti c\ a fi om înseamn\ a fi lupt\tor, iar „a lupta” reprezint\ una
din chem\rile cele mai înalte ale omului pe p\mânt19. Experien]a ome-
nirii probeaz\ c\, f\r\ efort, f\r\ munc\ [i lupt\, nu se poate izbuti în
via]\. De aceea [i în via]a spiritual\ trebuie s\ lupt\m pentru o exis-
ten]\ pl\cut\ lui Dumnezeu, eliminând patimile care ne dep\rteaz\
de scopul existen]ei noastre, acela de a ne mântui sufletele. Iar cel
mai important este faptul c\ nu lupt\m singuri!

16 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\, în „Teologia moral\

ortodox\”, vol. III, EIBMBOR, Bucure[ti, 1981, p. 42.
17 Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Sfin]enia lui Dumnezeu [i sfin]enia oamenilor în

Vechiul [i Noul Testament, în „Teologie [i Via]\”, anul II (LXVIII-1992), nr. 1-3, p. 56.
18 Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Sfin]i [i sfin]enie – un punct de vedere orto-

dox, în „Teologie [i Via]\”, anul II (LXVIII-1992), nr. 1-3, p. 60.
19 În Cartea Iov se spune: „Oare omul pe p\mânt nu este ca într-o slujb\ ost\-

[easc\ [i zilele lui nu sunt ca zilele unui simbria[?” (VII, 1).
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Cine este duhovnicul? Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos spune
ucenicilor c\: „N-am venit s\ aduc pace, ci sabie” (Matei 10, 34), nu
i-a îndemnat la r\zvr\tire împotriva vreunei orânduiri lume[ti [i nici
nu a l\sat s\ se în]eleag\ c\ modul în care ei trebuie s\-L urmeze ar
fi unul belicos… Domnul a îndemnat atunci la o lupt\ împotriva pa-
timilor, a deficien]elor morale din lume, care genereaz\ r\ul sub
toate formele (mâhniri, sup\r\ri, greut\]i sociale etc.) c\rora El le-a
declarat r\zboi necru]\tor, deoarece: „Împ\r\]ia lui Dumnezeu se ia
cu sila [i numai cei ce se silesc o r\pesc” (Matei 11, 12). Aceast\ con-
centrare de idei poate fi „rezolvat\” de cei cu inima curat\ [i care
prin toat\ fiin]a respir\ duhovnice[te [i vor s\ devin\ cet\]eni ai
cerului. Câ[tigarea împ\r\]iei cere[ti, pe lâng\ ajutorul harului divin,
cere din partea noastr\ lupta hot\rât\ împotriva instinctelor, a ispi-
telor [i a patimilor; cere renun]area la pl\ceri, lep\dare de sine, st\-
pânire proprie, asimilarea [i practicarea virtu]ilor pentru a progresa
în des\vâr[irea moral\ [i cere, mai ales, s\ ai pe cineva lâng\ tine.
A[adar, drumul spre îndumnezeire nu se parcurge în mod solitar, nu
pentru c\ acesta ar fi imposibil de parcurs, ci pentru c\ suntem fiin]e
create dup\ chipul S\u, împreun\ lucr\tori [i împreun\ vie]uitori
(cf. Facere 1, 26). Scrierile duhovnice[ti vorbesc cât se poate de clar
despre idealul vie]ii spirituale, des\vâr[irea sau sfin]enia ce se câ[-
tig\ sub obl\duirea duhovnicului20. Prima întrebare la care am dori
s\ r\spundem aici ar fi aceea legat\ de ideea c\ duhovnicul ar fi un
alter-ego al omului. Un r\spuns direct ar fi mai simplu, dar, pentru
a nu c\dea într-un fel de stereotipie dialectic\, am dori s\ preci-
z\m lucrurile [i s\ ar\t\m fundamentele existen]iale ale P\rintelui
duhovnicesc21. 

20 Al\turi de titlurile men]ionate în bibliografie, enumer\m aici câteva lucr\ri

de mare importan]\ pentru formarea duhovniceasc\ a oamenilor: Nicolae Caba-
sila, Despre via]a în Hristos. Studiu introductiv [i traducere din limba greac\ de

Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1997; Nicolas Stebbing, Pur-

t\torii Duhului. Duhovnici [i duhovnicie în ortodoxia româneasc\ de azi, Cu-
vânt înainte arhim. Roman Braga, prefa]\ John Binns, traducere pr. Dan Sandu,
Deisis, Sibiu, 2005; Ignatie Briancianinov, F\r\miturile Osp\]ului, Episcopia Or-

todox\ Român\, Alba Iulia, 1996; Ieromonah Benedict Stancu, Spovedania [i îndru-

marea duhovnivceasc\, Editura Sofia, Bucure[ti, 2007; P\rintele Arsenie Papacioc,
Iat\ duhovnicul, Edi]ie alc\tuit\ de Ieromonah Benedict Stancu, Editura Sofia,

Bucure[ti, 1999; Arhimandrit Heruvim Karambelas, Jurnal Duhovnicesc. Mo[tenirea

B\trânilor athoni]i. Jurnal duhovnicesc, traducere din limba greac\ de Carolina
Ciulu, Editura Sofia, Bucure[ti, 2004.

21 Legat de numirile ce se dau acestuia: „Avva”, „P\rinte spiritual”, „Maestru

spiritual”, „Duhovnic”, „P\rintele”, „Stare]ul”, „B\trânul” etc. se observ\ c\ toate se
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În demersul acesta cred c\ se cuvine s\ pornim tot de la Per-
soana lui Dumnezeu Cuvântul [i de la credin]a ortodox\. Se [tie
c\ în sine credin]a este un proces spiritual intern [i nu o formul\.
De aceea nu putem afirma simplu: P\rintele duhovnicesc este un om
special ce are o misiune aparte pe p\mânt [i… atât. Ca [i cre[tini
credem în Dumnezeu, ne dorim comuniunea cu El [i c\ut\m prin
feluritele mijloace propuse de Biseric\ (Sfintele Taine, rug\ciunea,
meditarea la cele sfinte, milostenia, ascultarea etc.) s\ particip\m cu
tot dinadinsul la via]a Lui, s\ ne impropriem de Hristos-Cuvântul cel
viu. Îndeob[te ne afirm\m credin]a prin p\trunderea în esen]a ne-
v\zut\ a existen]ei (Evrei 11, 1), iar aceasta este, întâi de toate, tr\ire
interioar\ a omului care are nevoie de argumente. Tainele sunt, în
acest sens, argumente puternice în favoarea credin]ei, iar din aceste
taine face parte [i Spovedania prin care ajungem [i la problema stu-
diului de fa]\: duhovnicul. Mi s-ar p\rea anacronic s\ vorbim despre
duhovnic ocolind sau eludând chiar problematicile privitoare la fun-
damentele teologice ale existen]ei acestuia. Credin]a este izvorul sau
r\d\cina [i mediul întregii vie]i religioase a oric\rui cre[tin, este ori-
ginea mântuirii noastre, pentru c\ e prima dispozi]ie mântuitoare,
prin ea primim harul [i intr\m în rela]ie cu Dumnezeu; credin]a este
fundamentul mântuirii noastre, pentru c\ pe ea se sprijin\ toate
celelalte virtu]i religios-morale, f\r\ de care nu se poate mântui ni-
meni sub soare; este r\d\cina acestor virtu]i [i, în afar\ de ea, virtu-
]ile nu au valoare mântuitoare. „Credin]a în esen]a ei, certitudinea,
vine aproape întotdeauna de la un alt credincios. Ea vine ini]ial
de la Dumnezeu, dar trece prin om”22. De fapt, Sfântul Apostol Pavel
ne înva]\ în ce fel „credin]a vine din auzite”, iar când auzi ceva se
în]elege c\ auzi de la altul. Credin]a este a omului [i (re)face leg\-
tura dintre oameni! Ini]ial omul a auzit de (la) Dumnezeu. V\zân-
du-L pe Dumnezeu, omul era încredin]at de ceea ce auzea. Aceast\
încredin]are s-a transmis odat\ cu mesajul credin]ei. Când Mântui-
torul nostru vorbea [i transmitea mesajul credin]ei pe lâng\ acesta
transmitea ascult\torilor [i un har special, putere din puterea Sa,
putere care a fost nedesp\r]it\ de mesajul credin]ei. „Când Mân-
tuitorul ne spune c\ prin credin]\ putem face minuni, în]elegem

21 raporteaz\ la o calitate interioar\ a sa: cunoa[terea sau vederea

duhovniceasc\. Semantica acestor cuvinte precizeaz\ con]inutul spiritual al

persoanei desemnate, via]a dus\ împreun\ cu Hristos. 
22 Pr. Dr. Dumitru St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Om-

niscop, Craiova, Edi]ia a II–a, 1993, p. 16. 

raporteaz\ la o calitate interioar\ a sa: cunoa[terea sau vederea duhovniceasc\.

Semantica acestor cuvinte precizeaz\ con]inutul spiritual al persoanei desemnate,

via]a dus\ împreun\ cu Hristos. 
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c\, prin puterea ce ni s-a transmis odat\ cu aceast\ credin]\, putem
face minuni. Pe m\sur\ ce cre[te, credin]a noastr\ în Dumnezeu,
cre[te [i puterea divin\ care înso]e[te aceast\ credin]\. Credin]a vine
din auzite, iar puterea haric\ contribuie la împlinirea unui act de si-
nergie, în care Dumnezeu î[i arat\ pre]uirea Sa pentru om. Deci, pri-
mirea credin]ei ne face pe noi fii ai lui Dumnezeu, în Fiul S\u în-
trupat prin Duhul Sfânt. Ceea ce numim noi spiritual este o rela]ie
continu\ cu Duhul Sfânt, o rela]ie de la cauz\ la efect”23.

Duhovnicul este omul credin]ei care o poate face accesibil\ [i al-
tora prin lucrarea harului lui Dumnezeu. El cunoa[te adev\rurile

existen]iale [i î[i poate crea discipoli sau ucenici24. Acesta este un

mare dar, pentru c\ nu to]i cei care pot comunica ceva sau cu

cineva pot totodat\ [i s\ intre într-o leg\tur\ de suflet sau duhov-

niceasc\ cu ace[tia. Foarte mul]i oameni din ziua de azi, în toate
domeniile chiar (sociologi, politologi, educatori, arti[ti etc.), comu-
nic\ [i doresc s\-[i statorniceasc\ o rela]ie bazat\ pe o comunicare

cât mai direct\ [i eficient\ cu cei din jurul lor, dar numai preotul

duhovnic poate face trecerea de la simpla comunicare la comu-

niunea spiritual\ deoarece aceasta este un dar care-I apar]ine lui

Hristos, Cel ce (re)face leg\tura cu El prin mijlocirea acestor oa-

meni plini de har [i adev\r25. Mijlocul spiritual principal prin care

omul se comunic\ altora [i al]ii se comunic\ lui ca izvoare comple-
mentare de sensuri, de sim]iri, mijlocul de îmbog\]ire [i de înt\-

rire reciproc\ este cuvântul, prin care oamenii î[i înt\resc umani-

tatea comun\26. Cre[tinul „se adap\” spiritual de la duhovnic prin
cuvântul [i exemplul personal al acestuia, devenind om duhovni-

cesc, adic\, într-o m\sur\ mai mic\ sau mai mare, asem\n\tor „ta-

t\lui” s\u spiritual.

23 I. Husherr S. J., Pour comprendre l'Orient chrétien; La Primaute du spirituel,

în „Orientalia Christiana periodica”, vol. XXXIII, fasc. II, Roma, 1967, pp. 352-353.
24 Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spovedanie [i comuniune, edi]ia a II-a,

Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 115. 
25 Duhovnicul sau maestrul spiritual „este la fel ca to]i ceilal]i oameni: are

acelea[i organe care-l fac s\ simt\ acelea[i nevoi [i acelea[i dorin]e. Iar dac\ îi
t\ia]i o bucat\ de carne, ve]i vedea c\ sângele s\u va curge ro[u ca la toat\
lumea! Diferen]a este c\ la un maestru con[tiin]a este mult mai vast\ decât la
majoritatea oamenilor: el are un ideal, puncte de vedere superioare [i, mai ales,
a ajuns la o perfect\ st\pânire de sine” (cf. Omraam Mikhael Aïvanov, Ce este un
Maestru spiritual?, Colec]ia Izvor, nr. 207, Bucure[ti, 1994, p, 14).

26 ***, Nuan]e [i false nuan]e în via]a duhovniceasc\. Vero distinguo falsum,

Edi]ie alc\tuit\ de Ieromonah Benedict Stancu, Editura Sofia, Bucure[ti, 2007, p. 74.
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Pentru a oferi un r\spuns complet la întreb\rile precedente cred

c\ se cuvine s\ afirm\m faptul c\ cel ce vrea s\ fie duhovnic tre-

buie s\ aib\ în fa]a ochilor pe Adev\ratul Duhovnic sau Pedagog,

adic\ pe Mântuitorul Hristos: Pedagogul nostru, o, copii, este aseme-

nea cu Dumnezeu, Tat\l S\u, al C\rui Fiu este: este f\r\ de p\cat, ne-

p\tat, nep\tima[ cu sufletul; Dumnezeu preacurat în chip de om,

slujitor al voin]ei p\mânte[ti… Acesta este pentru noi icoan\, f\r\ de

p\cat [i trebuie s\ c\ut\m cu toat\ puterea ca sufletul nostru s\ se

asemene cu El27. Concluzia este simpl\: Dumnezeu este Cel ce rea-

lizeaz\ formarea duhovniceasc\ a oamenilor prin tr\s\turile proprii

[i instruirea celui care-l urmeaz\ întru toate [i care devine în fa]a ce-
lorlal]i mai mut decât un înv\]\tor: un p\rinte. Un argument în acest

sens g\sim la Sf. Apostol Pavel: C\ci de a]i avea zeci de mii de în-

v\]\tori în Hristos, totu[i nu ave]i mul]i p\rin]i. C\ci eu v-am n\scut

prin Evanghelie în Iisus Hristos (1 Corinteni 4, 15). Ajungem astfel [i

la calitatea de p\rinte duhovnicesc sau de n\sc\tor în Hristos a oa-

menilor, care nu este un dat oarecare, ci un izvor care se adap\ la

rându-i, din Izvorul numit Hristos-Dumnezeu. Via]a [i activitatea sa

divino-uman\ sunt sursele acestei slujiri [i tr\iri în Biseric\. Du-

hovnicul are ceea ce numim [tiin]a duhovniceasc\28, care nu re-

prezint\ o teorie în sine, o cunoa[tere exterioar\ a realit\]ilor vie]ii

sau a lui Dumnezeu, ci este o sum\ a acumul\rilor interioare, a expe-

rien]elor spirituale venite din conlucrarea cu Hristos, a[a cum m\rtu-

rise[te Apostolul neamurilor: O, copiii mei, pentru care suf\r iar\[i

durerile na[terii, pân\ ce Hristos va lua chip în voi! (Galateni 4, 19). 

Desigur, atunci când ne referim la duhovnic ne gândim la cle-
ricul respectiv (preot de mir sau ieromonah), dar se [tie c\ „du-
hovnicul”, sf\tuitor sau de cunosc\tor al gândurilor altuia [i, toto-
dat\, îndrum\tor, a fost o realitate obi[nuit\ în Biserica Ortodox\29.
Parafrazându-l pe Sf. Vasile cel Mare, am putea spune c\ duhov-
nic se nume[te cel ce nu mai vie]uie[te în trup, ci este purtat de

27 Clement Alexandrinul, Pedagogul, în „Scrieri I”, PSB 4, EIBMBOR, Bucure[ti,

p. 168, cf. Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, op. cit., p. 119. 
28 Ibidem, p. 123.
29 La P\rin]ii de[ertului, apelativul de „avva”, „p\rinte”, „maic\”, este foarte des

întâlnit dar nu se refer\ totdeauna la clerici. Simplii mireni cu via]\ îmbun\t\]it\,

precum a fost Antonie cel Mare, puteau fi „duhovnicii” fra]ilor dintr-o anumit\ m\-

n\stire sau a[ezare. Cu timpul, apelativul men]ionat s-a dovedit a fi un titlu de onoare

oferit unui slujitor al lui Dumnezeu de c\tre cei ce recunosc în el pecetea sfin]e-

niei (Ibidem, p. 127).
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Duhul lui Dumnezeu [i se face fiu al lui Dumnezeu [i a ajuns ase-
menea chipului Fiului lui Dumnezeu, adic\ cel ce devine om spiri-
tual, cre[tin adev\rat, nu doar cu numele: Cum suntem noi, cre[tini?
Prin credin]\, s-ar zice. În ce chip suntem noi mântui]i? Prin na[-
terea din nou, adic\ prin harul botezului. Dar cum am putea fi
noi cre[tini [i în alt chip? C\ci dup\ ce am primit înv\]\tura des-
pre mântuirea lucrat\ de Tat\l, împreun\ cu Fiul [i cu Duhul, ne
vom lep\da oare de cele pe care le-am primit?30. Din acest text re-
zult\ c\ cel ce voie[te a fi cu adev\rat p\rinte duhovnicesc trebuie
s\ dobândeasc\, în primul rând, o sfin]enie a vie]ii, dar nu ca o sim-
pl\ calitate a sa, ci ca o rev\rsare de har, a[a cum citim în Scrip-
tur\ c\: Cel ce are poruncile Mele [i le p\ze[te, acela este care M\
iube[te; iar cel ce M\ iube[te pe Mine va fi iubit de Tat\l Meu [i-l
voi iubi [i Eu [i M\ voi ar\ta lui (Ioan 14, 21). Un p\rinte, a[ în-
dr\zni s\ spun, se na[te pnevmatikos sau duhovnicesc a[a cum, de
fapt, se nasc prin Botez to]i cei ce cred în Hristos: Fra]ilor, chiar de
va c\dea un om în vreo gre[eal\, voi cei duhovnice[ti îndrepta]i-l,
pe unul ca acesta cu duhul blânde]ii, luând seama la tine însu]i, ca
s\ nu cazi [i tu în ispit\ (Galateni 6, 1). În sens larg, oricare om,
b\rbat sau femeie, prin care vorbe[te Duhul lui Dumnezeu (cf.
Matei 10, 20) [i care-L afirm\ pe Dumnezeu prin via]a personal\,
adic\ nu „stinge” Duhul Lui în lume (cf. 1 Tesaloniceni 5, 19) poate
fi duhovnicesc. Dac\ este b\rbat [i are [i „calitatea” sau voca]ia de
preot, atunci titlul [i onoarea lui sunt cu mult mai mari, pe cât de
mare este [i exigen]a lui Dumnezeu fa]\ de el31. Despre aceast\ exi-
gen]\ a slujirii duhovnice[ti [i despre nevoia de a avea duhovnic
vom vorbi în cele ce urmeaz\. Acum, în concluzie la acest sub-
capitol, putem afirma c\ duhovnicul „este omul care, datorit\ mor-
tific\rii patimilor [i nep\timirii pe care o dobânde[te, devine cunos-
c\tor al lucrurilor dumnezeie[ti [i are fa]\ de lucrurile omene[ti o

30 Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit, texte grec, introduction, traduction

et notes de Benoît Pruche O. P., Editions du Cerf, Paris, cap. X, p. 151.
31 A[a de mult trebuie s\ întreac\ conduita preotului pe aceea a credin-

cio[ilor pe cât de mult întrece via]a p\storului pe aceea a turmei. Cu toat\ râvna

trebuie s\ chibzuiasc\ p\storul cât de necesar este s\ p\streze corectitudinea [i

dreptatea sub a c\rui conducere credincio[ii s\ poat\ fi numi]i turm\… P\s-

torul de suflete trebuie s\ fie curat în gândurile sale întotdeauna! Nu trebuie s\

fie p\tat de nici o cur\]ie, dac\ scopul slujbei pe care a primit-o este acela de a

[terge pata murd\riei [i din inimile altora (Sf. Grigorie cel Mare Dialogul, Car-

tea regulei pastorale – Cartea grijii pastorale, Traducere, prefa]\ [i note de Preot

profesor Alexandru Moisiu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1996, pp. 50-51).
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dreapt\ judecat\, datorit\ c\reia, f\r\ nici un pe-ricol pentru el, [tie
s\-i c\l\uzeasc\ pe al]ii pe calea lui Dumnezeu”32.

Exigen]ele slujirii duhovnice[ti [i exemple concrete de 
îndrumare duhovniceasc\

 Fie c\ este în lume sau în m\n\stire, cre[tinul se înscrie într-un
permanent proces de tr\ire [i lupt\ duhovniceasc\, adic\ într-o dis-
ciplin\ a sufletului [i a trupului, pentru a se face binepl\cut lui Dum-
nezeu. Centrul spre care converg toate eforturile sale este Dom-
nul Hristos, dar în acest efort el nu lupt\ singur, ci al\turi de un
duhovnic. Duhovnicul este prin excelen]\ om al rug\ciunii, precum
c\lug\rul sau ascetul, iar toate ostenelile sale, adic\ virtu]ile [i for-
mele de lupt\ cu sine, cu lumea [i cu duhurile rele au un singur
scop, acela de a stabili o leg\tur\ „con[tient\ cu Dumnezeu [i sta-
tornicirea în aceast\ rela]ie. Rela]ia cu Dumnezeu nu e realizat\ nici
prin [tiin]\, nici prin putere, ci prin dialog. Iar cea mai eficient\ form\
de dialog cu Dumnezeu e rug\ciunea”33.

Duhovnicul realizeaz\ un dialog, iar cea mai eficient\ form\ de
dialog cu semenii [i cu Dumnezeu este rug\ciunea. Astfel, am putea
spune c\ exigen]ele slujirii duhovnice[ti se refer\ tocmai la aceste
dou\ aspecte: dialogul [i realizarea rug\ciunii. Ambele sunt vala-
bile atât pentru sine, cât [i în rela]ia cu semenii. A[ îndr\zni s\ spun
c\ un duhovnic ce nu se poate pricepe pe sine [i nu se împac\ cu
sine printr-o via]\ înalt\ duhovnice[te se dezice de misiunea sa [i
devine un n\imit. Cel ce nu discut\ cu sinele s\u, adic\ nu medi-
teaz\ la condi]ie vie]ii sale [i nu are o con[tiin]\ a tragicului vie]ii
în care se afl\ risc\ de a fi un ipocrit, un om care prescrie valori spi-
rituale altora, mereu altora dar nu [i pentru sine. Con[tiin]a tragi-
cului vie]ii p\mânte[ti nu înseamn\ nicidecum renun]area la via]\,
blazare, resemnare [i r\mânerea în umbra vie]ii, ci tocmai ducerea
cu mai mult\ râvn\ a luptei celei bune, con[tien]i fiind de che-
marea înalt\ pe care o avem [i de condi]iile precare, limitate în care
tr\im [i valorizarea lor. Timpul, locul, faptele, gândurile toate tre-
buie înduhovnicite pentru ca persoana s\ devin\ duhovniceasc\. 

Cred c\ la fel de importante sunt, desigur, [i celelalte aspecte
ale vie]ii duhovnice[ti care trebuie împlinite: ascultarea, facerea

32 Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, op. cit., p. 131.
33 Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca, Monahismul egiptean – de la singur\tate la ob[te,

Editura Nemira, Bucure[ti, 2003, p. 63.
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de bine, smerenia, propov\duirea [.a.m.d. Exigen]ele slujirii duhov-
nice[ti în general, nu doar a celor consacra]i preo]i duhovnici, se
refer\ [i la aceste aspecte. Mai întâi de toate cred c\ trebuie l\murit
[i aspectul ascult\rii sau al supunerii [i imit\rii duhovnicului (dorit
de c\tre unii a fi dus pân\ la identificare cu acesta). Nu de pu]ine ori
s-a ajuns la o idolatrizare a duhovnicului, fie c\ acesta a fost iero-
monah, preot de mir sau simplu mirean34. Reafirm\m aici c\ scrie-
rile Sfin]ilor P\rin]i [i spusele lor nu se aplica mecanic, pentru sim-
plul motiv c\ nu se potrivesc în toate cazurile concrete de via]\ ale
unuia sau ale altuia dintre noi. Unora li se potrivesc anumite sfa-
turi, iar altora, nu, pentru c\ nu to]i pornesc în gesturile [i vorbele
lor de la acelea[i motive ca s\ poat\ fi judeca]i la fel. Nu ni se cere
nic\ieri s\ fim imitatori ai duhovnicului sau ai anumitor sfaturi ale
P\rin]ilor, ca [i cum de aceasta ar depinde în chip absolut mân-
tuirea noastr\. Imita]ia presupune o mimare din exterior, pe coor-
donate exterioare, ucigând ini]iativa [i originalitatea, anulând liber-
tatea de a crea forme [i mijloace noi de via]\35. Simpla [i de ne-
dorit imitare pro-duce doar epigoni. Aceast\ argumenta]ie nu anu-
leaz\ modelul unitar [i clasic de p\rinte duhovnicesc, tr\itorul
care se impune prin exemplul personal mai ales, ci, dimpotriv\, do-
re[te s\ arate c\ el exist\ [i c\ va exista cel pu]in ca un stimulent
pe planul tr\irii noastre spirituale. Nici un duhovnic nu poate fi re-

produs [i nici nu cred c\ ar interesa pe cineva o astfel de posi-
bilitate, care s-ar dovedi o cauz\ exterioar\ fiec\ruia dintre noi.
Pe duhovnic îl vezi [i cu ceea ce ai tu dat de Dumnezeu încerci s\
faci ceea ce el a f\cut. Drumul de parcurs este comun, des\vâr[i-
rea, dar nu se parcurge în acelea[i etape [i condi]ii general valabile,
nici interioare [i cu atât mai pu]in exterioare. În urcu[ul nostru du-
hovnicesc „modelul e doar sursa de inspira]ie, iar în spiritualitate
e [i imbold [i surs\ de lumin\, de c\ldur\ [i de idei. Ucenicul se
înc\lze[te [i se lumineaz\ de la model [i î[i fecundeaz\ propriile

34 Vezi: ***, Duhovnici români în dialog cu tinerii: Pr. Prof. Dr. Dumitru St\-

niloae, Arhim. Sofian Boghiu, Arhim. Teofil P\r\ian, Arhim. Arsenie Papacioc,

Ieromonah Rafail Noica, IPS Serafim Joant\ Arhim. Ioanichie B\lan, Pr. Prof. Cons-

tantin Galeriu, Pr. Constantin Voicescu, edi]ia a II-a, Editura Bizantin\, Bucure[ti,

2006.
35 Cu siguran]\ nu este întâmpl\tor faptul c\ unii P\rin]i au fost asce]i, al]ii pre-

dicatori, stâlpnici, isiha[ti, iar al]ii au avut chiar familie [i copii. To]i au fost îns\

[i tr\itori [i [i-au impropiat felul de a fi cre[tin la modul absolut [i l-au persona-

lizat, dac\ putem folosi aceast\ expresie, aducând ca argument specificul propriu.
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aspira]ii [i mijloace suflete[ti. În principiu, el trebuie s\ se realizeze
pe sine, ca persoan\, cu daruri proprii [i s\ aspire, s\ ajung\ mai
mare, superior modelului… Tradi]ia e o colec]ie de modele crea-
toare numai în libertate [i a[ zice c\, spre deosebire de reguli,
fiind nescris\, nu constrânge, ca litera scris\, ci favorizeaz\ libertatea.
De altfel, ea a eliminat [i a înlocuit Regulile în procesul confrun-
t\rii cu viata… P\rin]ii cei vechi au avut Regulile numai ca [i con-
tururi generale, observând cât de diferit\ e natura [i firea oamenilor
[i cât de diferite sunt c\ile Domnului [i cât de greu ar fi s\ fie prinse
toate în cama[a de for]\ a cuvintelor scrise. Au p\strat esen]ele, au
stabilit ni[te constante, dar au dat apoi libertate gândului s\-[i caute
c\ile cele mai adecvate, potrivite cu firea fiec\ruia, potrivit cu vea-
cul fiec\ruia, potrivit cu locul [i cu oamenii în mijlocul c\rora î[i
]ese fiecare destinul s\u”36. 

În spiritualitatea ortodox\, libertatea ziditoare [i nu imitarea re-
glementarea mecanic\ a vie]ii [i-a câ[tigat de timpuriu numero[i
adep]i; împotriva celor ce ar fi voit sa prind\ via]a religioas\ într-un
cod de rânduieli, scrise sau nu, care s\ prevad\ totul, s\ uniformi-
zeze [i s\ înregimenteze totul, Biserica a luat de timpuriu m\suri.
Exemplele sunt nenum\rate: ne putem gândi la cazul so]ilor Anania
[i Safira (Fapte 4), la încerc\rile de iudaizare a credin]ei sau a vie]ii
credincio[ilor prin acceptarea de practici neconforme cu Evanghelia,
la programele de rug\ciune, la atitudinea fa]\ de semeni etc. La toate
acestea [i la cele care s-au ivit pe parcurs Biserica, a oferit un r\s-
puns pe m\sur\. La urma urmei, ce sunt Sinoadele ecumenice sau
locale, canoanele elaborate la acestea, canoanele P\rin]ilor, tipicoa-
nele [i rânduielile biserice[ti [.a.m.d.? Acestea cred c\ trebuie
v\zute, în primul rând, ca adev\rate „tratate de via]\ duhovniceasc\”,
de conduit\ cre[tin\ ce accentueaz\ libertatea de exprimare [i fi-
rescul vie]ii. Via]a de toate zilele a cre[tinului, fie în lume, fie în m\-
n\stire nu trebuie s\ se caracterizeze prin habotnicie [i caracter ursuz,
ci prin libertatea de-a iubi [i de a lucra personal cele ale lui Hristos.
Tradi]ia „face” regula, dar ea e asimilat\ [i reconstruit\ potrivit eu-
lui [i ethosului local, potrivit firii noastre, evitând alunecarea în ati-
tudini exclusiviste sau în ceea ce am putea numi „abuz spiritual”.
Vrednicul de pomenire P\rintele Mitropolit Antonie Pl\m\deal\ spu-
nea: „Regula e una [i oblig\; normele sunt multe [i sunt subiect

36 IPS Antonie Pl\m\deal\, Tradi]ie [i libertate în spiritualitatea ortodox\, Co-

lectia Axios, Bucuresti, 1995, cap. III, p. 144.
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de op]iune liber\, în func]ie de multe criterii [i de posibilitatea de
a le schimba adesea una cu alta, a acumula mai multe în acela[i
timp sau a le observa succesiv. La libera alegere, într-un fel. Pen-
tru c\ mai exist\ [i duhovnici, sf\tuitori, stare]i care î[i au [i ei rolul
lor în dinamica tradi]iei [i a libert\]ii… {tim c\ într-o m\n\stire
exist\ o rânduial\ comun\ pentru to]i: rânduiala pentru slujb\, pen-
tru munc\, pentru mas\… pentru canonul personal de la chilie, …
Toate acestea se prezint\ ca [i rânduielile dintr-o familie. Ob[tea e,
de fapt, o familie. Sunt rânduieli nescrise. Cine î[i scrie rânduieli pen-
tru so]ie, pentru copii, pentru o eventual\ soacr\ sau chiar pentru
capul familiei? Dar ele exist\”37. Ca o prim\ concluzie la acest sub-
capitol, am putea spune c\ între rigiditatea ascuns\ a rânduielilor
[i elasticitatea lor, pentru a ne conforma f\r\ gre[eal\ voii lui Hris-
tos, este bine s\ avem un îndrum\tor cu mult\ experien]\ duhovni-
ceasc\: preotul duhovnic38.

În ceea ce prive[te dialogul [i rug\ciunea, cred c\ se cuvine re-
afirmat faptul c\ duhovnicul este prin excelen]\ un om al cuvân-
tului sacru. De aceea [i convorbirea cu un duhovnic este întotdeauna
sacramental\39. El îl preg\te[te pe ucenic pentru împ\rt\[ire de [i
cu Hristos, cur\]ind, prin spovedanie, casa sufletului lui, spre a-L primi
[i de aceea trebuie s\ fie în acela[i timp foarte atent [i foarte exi-
gent. El nu-i face ucenicului o preg\tire for]at\, spre a se împ\rt\[i
sacramental în mod obligatoriu, ci îl trateaz\ mai întâi prin cuvânt
[i constat\ starea lui trupeasc\ [i sufleteasc\, apoi lucreaz\ în conse-
cin]\, d\ruindu-i ceea ce este mai bun: sfat, mângâiere, ajutor sufle-
tesc, canon. Duhovnicii cu adev\rat mari nu se limiteaz\ [i nu vizeaz\
doar aspectul liturgic sau ritual al Spovedaniei, ci devin în mod trep-
tat pentru ucenicii lor sfetnicii din afara Tainei Spovedaniei, prie-
teni [i casnici ai sufletului lor. Ideal ar fi ca celui c\ruia-i spunem
totul, uneori chiar foarte des, s\ aib\ deschiderea necesar\ [i s\ „as-
culte” rug\ciunile [i neputin]ele noastre, dup\ cum Fiul a ascultat
de Tat\l pân\ [i la Jertf\, pentru a reu[i s\ ne nasc\ din nou „din ap\
[i din Duh” prin dragostea Sa des\vâr[it\40. Dialogul acesta p\rinte-

37 Ibidem, p. 150.
38 Aceasta trebuie s\ fie mai mult decât o expresie sau o acceptare de adre-

sare general\ pentru preo]ii care au hirotesia necesar\ slujirii aproapelui prin

sf\tuirea acestuia [i dezlegarea sacramental\ pe care i-o ofer\. 
39 IPS Antonie Pl\m\deal\, op. cit., p. 199.
40 Paul Evdokimov, L'amour fou de Dieu, Editions du Seuil, Paris, 1973, cap. IV:

„Starets et père spirituel”, pp. 81-90.
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ucenic se transform\ treptat în rug\ciune. De aceea, aspectele le-
gate strict de aceast\ form\ de con-vie]uire atât pe orizontal, cât [i
pe vertical, presupune, desigur, respectarea anumitor rânduieli legate
de timp, de loc [i mai ales de l\untrul omenesc. Nu ne putem con-
sidera niciodat\ speciali[ti în ale rug\ciunii [i nici nu putem s\ fim
siguri pe noi c\ ceea ce facem este bine [i pentru semeni, dac\ mai
întâi nu ne-am desc\tu[at de povara p\catelor, înduhovnicindu-ne.
Dialogul interuman [i rug\ciunea nu sunt liter\ [i nu pot ignora li-
bertatea duhului, exerci]iul dragostei, al facerii de bine [i al bun\t\]ii41.

Iar pentru a nu c\dea în vreo extrem\ se cuvine, s\ lu\m câ-
teva exemple de la Sfin]ii P\rin]i mai de demult sau mai de aproape
de noi care cereau întotdeauna cu smerenie, dup\ cum [tim cu to]ii,
sfat [i rug\ciune pentru tot ceea ce aveau de f\cut: „P\rinte, spu-
ne-mi un cuvânt! Înva]\-m\, cum s\ m\ rog?…”.

A[a cum am sugerat deja, rug\ciunea constituie îns\[i via]a du-
hovnicului [i a ucenicului. Ast\zi, ca [i odinioar\, exist\ duhovnici
de m\n\stire, de parohie [i, mai ales, unii care vor s\ fie… duhov-
nici (sf\tuitori). Noi ne referim doar la cei cu adev\rat consacra]i
ca fii ai Bisericii, fie preo]i c\s\tori]i, fie ieromonahi sau episcopi care
cu adev\rat slujesc pe Dumnezeu în frumuse]e. Ceilal]i cred c\
mai mult pretind c\ s\vâr[esc o lucrare a lui Dumnezeu, deoarece
refuz\, întâi de toate, intrarea în Biseric\ sau supunerea fa]\ de re-
gulile acesteia. În Biseric\ exist\ diferite canoane de rug\ciune reco-
mandate pentru laici, pentru monahi, pentru m\n\stiri [.a.m.d., iar
acestea sunt doar încerc\ri de a men]ine ordinea [i constan]a în
ceea ce înseamn\ aspectul cu totul sensibil al prezen]ei Duhului sau
al stabilirii comuniunii cu Dumnezeu. O alt\ observa]ie care se im-
pune este aceea referitoare la faptul c\ în Pateric, de exemplu, lip-
sesc formul\ri de genul: F\ asta sau asta! sau Sluje[te-mi în sen-
sul de cerin]\ orgolios\, personal\. În aceast\ carte, ca de altfel în
toate celelalte ale spiritualit\]ii ortodoxe, sunt descrise faptele s\-
vâr[ite de P\rin]i [i abia apoi îndemnul de a-i urma. Sfin]ii P\rin]i
fac referin]e la b\trânii de dinaintea lor ([i cât de frumos „curge”
aceast\ succesiune apostolic\ pân\ la Hristos Însu[i!) [i apoi la
experien]a duhovniceasc\ proprie. Ei au subliniat aspectele dife-
rite ale canonului de rug\ciune valabile pentru mireni sau c\lug\ri,

41 „A refuza unui prieten, unui str\in, unui om, ajutorul t\u, prezen]a ta, dra-

gostea ta, din cauza datoriei de a fi în biseric\, de pild\, pentru a te supune unei

Reguli de rug\ciune, înseamn\ a denatura cre[tinismul” (IPS Antonie Pl\m\deal\,

op. cit., p. 289).
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astfel încât „experien]a înainta[ilor no[tri, ceea ce ne-au l\sat ei în
mod expres sau ne-a r\mas de la ei pur [i simplu pe calea ob-
serva]iei noastre directe, reprezint\ Tradi]ia în spiritualitatea orto-
dox\. Am v\zut cum a fost rânduiala lor de via]\, cum v\zuser\ [i
ei la al]ii [i ne-o însu[im [i noi ca rânduial\. Ea este semn [i mij-
loc al realiz\rii continuit\]ii; e recunoa[terea unei paternit\]i [i de-
clara]ia unei filia]ii…”42. Dar iat\ câteva exemple: Bun lucru este tot-
deauna a ne ruga [i a nu ne îngreuna [i, rugându-ne, a nu sl\bi
dup\ cum a zis Domnul [i apoi Apostolul: «Neîncetat ruga]i-v\,
adic\ noaptea [i ziua [i în tot ceasul». {i nu numai când intri în
biseric\, iar în celelalte ceasuri s\ fii f\r\ de grij\, ci ori de lu-
crezi, ori de dormi, ori de c\l\tore[ti, ori de m\nânci, ori de bei,
ori de zaci, s\ nu-]i curmi rug\ciunea ta, c\ nu [tii când va veni
cel care va cere sufletul t\u de la tine. S\ nu a[tep]i duminica sau
s\rb\toarea sau un alt loc, ci, precum a zis proorocul David: «În
tot locul st\pânirii Lui, binecuvânteaz\, suflete al meu, pe Domn-
ul!» (Ps. 102)43. 

Apoi: în A[ez\mintele M\n\stire[ti ale Sf. Ioan Cassian, scris\ în
dou\sprezece c\r]i, rug\ciunea are rezervate doua c\r]i: Regula ru-
g\ciunilor [i a psalmilor de noapte [i Despre norma canonic\ a ru-
g\ciunilor [i psalmilor zilnici. Insisten]a acestui P\rinte pe detalii este
[i urmare a faptului c\ erau unii dintre ei care nu respectau rân-
duielile stabilite de Sfin]ii P\rin]i [i practicate în tot Egiptul [i vie-
]uiau dup\ cum li se p\rea lor bine [i nu duhovnicilor lor. Înv\]\-
tura pe care o aminte[te el este a înainta[ilor care au avut multe
osteneli, în pustie sau în m\n\stiri, mijlocind [i sf\tuind pe to]i oa-
menii spre slava lui Dumnezeu. El recomand\ ostenitorilor cre[tini
num\rul de doisprezece psalmi, urmat de citirea a dou\ pericope bi-
blice,, una, din Vechiul Testament, iar alta, din Noul Testament: A[a-
dar în tot Egiptul [i în Tebaida, precum am spus, este respectat atât
în slujbele de sear\, cât [i în cele de noapte, num\rul de dois-
prezece psalmi, ca apoi s\ urmeze dou\ citiri, una Vechiul Testa-
ment [i alta din Noul Testament44. Apoi atrage aten]ia asupra decen]ei

42 Ibidem, pp. 144-150.
43 Proloagele, tip\rite prin str\duin]a [i osteneal\, cu un studiu introductiv [i

binecuvântarea IPS Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, diortosite [i îmbog\]ite
de Arhim. Dr. Benedict Ghiu], vol. I, Craiova, 1991, luna noiembrie în 5 zile: Întru
aceast\ zi, cuvânt al Preacuviosului P\rintelui nostru Efrem Siriul despre rug\ciune.

44 Sf. Ioan Cassian, Despre a[ez\mintele m\n\stire[ti [i despre t\m\duirea celor opt
p\cate capitale, partea I: „Preg\tirea pentru lupt\” în Scrieri alese, EIBMBOR, Bu-
cure[ti, 1990, PSB 57, p. 122.



88 TEOLOGIE {I VIA}|

[i a st\rii în care se cuvine a ne ruga: în timpul rostirii psalmilor [i
dup\ aceasta, omul s\ fie f\r\ grab\ [i f\r\ plictiseal\, ci cu rug\-
ciune fierbinte [i întotdeauna sub îndrumarea duhovnicului: Voi cânta
cu duhul, voi cânta [i cu mintea (I Cor. 14, 15)… mai de folos este
s\ fie cântate zece versete în]elese, decât s\ fie turnat un psalm în-
treg cu înc\rc\tura min]ii, izvorât\ de multe ori din graba celui care
psalmodiaz\… S\ nu fim atra[i de mul]imea versetelor, ci de în]ele-
gerea lor cu mintea45. 

{i un al treilea exemplu, este cel al Sf. Ignatie Briancianinov
care ne îndeamn\ s\ fim cu luare-aminte în alegerea unui pov\-
]uitor bun, iar mai apoi s\ fim ascult\tori [i rug\tori fa]\ de acesta.
El citeaz\ pe Sfin]ii P\rin]i în sprijinul acestor îndemnuri: Sf. Ioan
Cassian spune c\ P\rin]ii din Egipt a c\ror via]\ m\n\stireasc\
era deosebit de înfloritoare [i d\dea na[tere la roade spirituale ui-
mitoare afirmau c\ este bine s\ fii direc]ionat spiritual [i dirijat de
cei ce sunt cu adev\rat în]elep]i [i ei precizeaz\ c\ acest lucru este un
mare Har al Sf. Duh… Condi]ia esen]ial\ pentru o asemenea supu-
nere este prezen]a unui dasc\l pnevmatofor care este în stare s\ co-
recteze voin]a c\zut\ a celui care îi este supus întru Domnul…46.
Iar mai apoi ne spune, folosind cuvintele Sf. Simeon Noul Teolog:
Cerceteaz\ Sfânta Scriptur\ [i scrierile Sfin]ilor P\rin]i în mod
deosebit ale celor care s-au preocupat de via]a ascetic\ [i compa-
rând înv\]\tura cu pove]ele [i conduita dasc\lului t\u, vei putea vedea
ca într-o oglind\ cum s\ vie]uie[ti47.

Concluzii

Nu trebuie s\ ignor\m faptul c\, atât în vremurile de dinaintea
noastr\, cât [i în zilele de acum, duhovnicii sunt adev\ra]ii psiho-
terapeu]i pentru fiecare om credincios. Desigur, Dumnezeu este Ade-
v\ratul nostru Vindec\tor [i Pov\]uitor, dar nu mai pu]in sunt, în
acest sens, prietenii Lui: sfin]ii în care El se s\l\[luie[te, a[a cum se
petrecea odinioar\ cu proorocii [i marii asce]i48. Sf. Teofan Z\vorâtul

45 Ibidem, p. 127.
46 Sf. Ignatie Briancianinov, F\r\miturile Osp\]ului, Episcopia Ortodox\ Ro-

mân\, Alba Iulia, 1996, p. 52.
47 Ibidem, p. 59.
48 A se vedea, de exemplu, într-o problem\ concret\ ca aceea despre vise [i ve-

denii, cum lucrau odinioar\ P\rin]ii no[tri: Mitropolitul Hierotheos Vlachos, Psiho-
terapia Ortodox\ – continuare [i dezbateri , Traducere din limba greac\ de prof. Ion
Diaconescu [i prof. Nicolae Ionescu, Tip\rit\ cu binecuvântarea Prea Sfin]itului
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avea s\ ne îndemne mai târziu în ceea ce prive[te luarea Sfin]ilor
P\rin]i drept pov\]uitori: S\ ne întoarcem din nou la Sfin]i… Trebuie

neap\rat s\ ai pe cineva cu care s\ te po]i consulta despre tot ceea

ce se petrece în afar\ [i, mai important, despre tot ceea ce se petrece

în suflet49. Iar p\rintele diacon John Chryssavgis spunea: „Persona-
litatea p\rintelui duhovnicesc… ilustreaz\ cele dou\ niveluri la
care exist\ [i func]ioneaz\ Biserica în lume: cel ierarhic, exterior, ins-
titu]ional [i organizatoric [i cel spiritual, interior [i harismatic. În
acest sens, termenul grec geron [i cel slav staretz, coexist\ al\turi
de cel de apostol”50. 

O alt\ concluzie se refer\ la rânduielile duhovnicului: pov\]u-
irea, canonisirea pe care o face în scaunul Spovedaniei, îndrumarea
duhovniceasc\ sau sf\tuirea [i multe altele care sunt l\sate s\-l
ridice pe om, nu s\-l d\râme. Conduita sa trebuie s\ fie pe m\-
sura exemplului Mântuitorului Care îi ap\ra pe Apostoli împotriva
prescrip]iilor Legii abuziv în]elese de c\tre farisei, saduchei [i al]ii.
Domnul nu întemeiaz\ înc\ o religie, o alt\ religie [i, mai ales, nu
modific\ Legea, ci o face mai elastic\ [i-i descoper\ adev\ratele
valen]e care trec dincolo de om: Sâmb\ta s-a f\cut pentru om, iar
nu omul pentru Sâmb\t\ (Mc. 2, 27). În acest sens, duhovnicul este
acel om care niciodat\ nu este f\r\ Dumnezeu, iar preo]ia sa, dac\
o are, este [tiin]\ vindec\toare [i el se arat\ lumii ca t\m\duitor [i
ajut\tor51.

Biserica lui Hristos tr\ie[te nu din înv\]\turi, din dogme lipsite
de continut, ci din con]inutul însu[i al acestora, care este Hristos Cel
R\stignit [i Înviat. Pe noi nu ne salveaz\ ideile frumoase, oricât de
nobile ar fi acestea [i oricât s-ar structura în programe sau înv\]\-
turi alese, ci ne mântuie[te leg\tura vie cu Dumnezeu Cel ve[nic viu,
Care este Iisus Hristos prin mijlocirea primordial\ a duhovnicului.
Leg\tura noastr\ cu Dumnezeu se pline[te prin experierea celei

48 P\rinte Galaction, Episcopul Alexandriei [i Teleormanului, Editura Sofia, Bucu-
re[ti, 2001, pp. 109-112.

49 Sfântul Teofan Z\vorâtul,Via]a duhovniceasc\ [i despre cum o putem do-

bândi, Tip\rit\ cu binecuvântarea PS Iustinian, Episcopul Maramure[ului [i S\t-

marului, Studiu introductiv de Protos. Teodosie Paraschiv, Traducere din limba

englez\: Prof. Gra]ia Lungu Constantineanu, Edi]ia a II-a, Ia[i, 2006, pp. 85 [i 290.
50 John Chryssavgis, Reîntregirea sufletului. Arta îndrum\rii duhovnice[ti, Cu-

vânt înainte de Episcop Kallistos Ware, Traducere în limba român\ de Lumini]a

Irina Niculescu, Tip\rit\ cu binecuvântarea Prea Sfin]itului P\rinte Galaction, Epis-

copul Alexandriei [i Teleormanului, Editura Sofia, Bucure[ti, 2006, p. 88.
51 Ibidem, p. 293.

P\rinte Galaction, Episcopul Alexandriei [i Teleormanului, Editura Sofia, Bucu-
re[ti, 2001, pp. 109-112.
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cu Biserica [i cu duhovnicul, pentru c\, a[a cum o biseric\ orto-
dox\ nu se poate construi decât dac\ în masa Sfântului Altar se pun
moa[te ale martirilor (acesta fiind cel care a experimentat pân\ la
cap\t puterea Crucii ca [i cale spre Înviere)52, tot a[a noi nu pu-
tem fi biseric\ dac\ nu ne situ\m în aceea[i rela]ie jertfelnic\ fa]\ de
înainta[ii no[tri pe care-i numim, generic, Sfin]i, P\rin]i, Duhovnici.
A[ îndr\zni s\ spun, parafrazând o zicere a Sf. Ciprian al Cartagi-
nei, c\ acolo unde este duhovnicul, acolo este Biserica, deoarece
prin el se reface comunitatea [i comuniunea de iubire hristic\. 

În particular exist\, al\turi de alte „tipuri” sau icoane spirituale,

tipuri de duhovnic53, dar nu ne putem referi aici la diferen]ele de

abordare, de con]inut sau fundamental confesionale (tipul ortodox,

cel catolic sau chiar protestant!), ci, atunci când vorbim de duhov-

nic, vedem cre[tinul ortodox preot cu tr\s\turile lui particulare:

omul cu cele inerente ortodoxiei lui [i în condi]iile istorice con-

crete în care [i-a dus via]a. Iat\ aici un ultim exemplu concret: El

devenea pe nesim]ite puntea dintre om [i Dumnezeu, omul-preot

prin care se deschideau baierele generoase ale bun\t\]ilor dumne-

zeie[ti, prin care Dumnezeu Însu[i venea la întâlnire cu credin-

cio[ii S\i, rev\rsându-{i cu îmbel[ugare harul S\u peste ei. Rug\-

ciunile P\rintelui Paisie erau totdeana vii. Chiar [i atunci când

citea rug\ciunile din carte, P\rintele le îmbog\]ea necontenit. Rug\-

ciunea din carte trecea în inima lui [i inima lui îi d\dea o ex-

presie vie, îmbog\]it\, adaptat\ celui sau celor care se ruga [i ne-

voilor acestora54. 

Duhovnicul [i duhovnicia fac parte din reglement\rile nescrise

„în catalogul institu]iilor biserice[ti”, dar înseamn\ cu mult mai mult

pentru credincio[i, deoarece arat\ adev\ratul chip al P\rintelui ce-

resc. El, [i lucrarea pe care o s\vâr[e[te, fac dovada unor sinteze [i

repere cu adev\rat folositoare omului contemporan. În duhovnic

se vede afirmat\ viziunea personalist\ a Teologiei r\s\ritene, care

fuge de no]iuni abstracte [i de teorii [i relev\ ceea ce înseamn\ con-

cret: a mul]umi cuiva, a te ruga pentru el, a-l ajuta, a-l sf\tui, a te

52 Arhim. Lect. Univ. Dr. Vasile Miron, Studii de teologie liturgic\ [i de educa]ie re-

ligioas\, EIBMBOR, Bucuresti, 2005, p. 425.
53 Vom aborda într-un alt studiu prescrip]iile duhovnice[ti aparent contradic-

torii [i „tipurile” duhovnicilor. 
54 ***, P\rintele Paisie de la Sihla, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 1999, p. 8.
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impune în fa]a lui etc. Lupta cea mare a duhovnicului se realizeaz\

prin cuvânt [i prin fapt\ [i e asem\n\toare cu chinurile na[terii,

deoarece se vrea o rela]ie vie a omului cu Dumnezeu. Astfel vor-

bea Sf. Apostol Pavel ca duhovnic: O, copiii mei, pentru care suf\r

iar\[i durerile na[terii, pân\ ce Hristos va lua chip în voi! (Ga-

lateni 4, 19).

Duhovnicul este icoana vie care ofer\ [i care se ofer\ celor ce

vor s\ se hr\neasc\ duhovnice[te din via]a celor binepl\cu]i lui Dum-

nezeu, trecând dincolo de p\mântesc spre via]a ve[nic\, chiar dac\

el trece la Domnul dup\ o vreme. Paradigma lui r\mâne ca aluat s\-

n\tos pus în fr\mânt\tur\ spre izvodirea roadelor Duhului Sfânt:

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga r\bdare, bun\tatea, facerea de

bine, credin]a, blânde]ea, înfrânarea (Galateni 5, 22-23).
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The Spiritual Father — doctor of the souls of the people 
and educator in the process of their spiritual formation

Rev. Lect. Dr. Adrian DINU

Rev. Lect. Dr. Adrian Dinu presents the role of the spiritual fa-
ther into the Church and the challenges he faces in the modern
society menaced by the consumism and secularization. Acceding
to the Holy Fathers of the Church, the author analyses the main
features of a good spiritual father and also the great responsibil-
ity of such a mission in the Church for the salvation of the believers.
After a short introduction into the theology of salvation, clarifying
the notions of sin and of forgiveness, the author shows the funda-
mental meaning of a spiritual father. 


