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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

„Un duhovnic care nu este hot\rât s\ mearg\ chiar [i `n
iad pentru dragostea fiilor lui duhovnice[ti, nu este duhovnic.” (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Sfântul Munte Athos, „Gr\din\ a Maicii Domnului” [i, prin ea,
Grecia [i `ntreaga Ortodoxie, au fost d\ruite cu oameni ai lui Dumnezeu, „`ngeri p\mânte[ti” [i „oameni cere[ti”, care, prin via]a lor `mbun\t\]it\ spiritual, eliberat\ de p\cate [i `mbibat\ de parfumul
virtu]ilor cre[tine, s-au f\cut s\la[ minunat Duhului Sfânt, constituind
modele sublime de via]\ [i des\vâr[ire, „faruri” c\l\uzitoare – cum `i
pl\cea Cuviosului Paisie Aghioritul s\ numeasc\ astfel de fiin]e
profund pnevmatizate – omului contemporan, tot mai fr\mântat [i
tot mai zbuciumat, [i lumii, aflat\ `ntr-o nelini[te, grab\ [i agita]ie,
tot mai pronun]ate.
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~nv\]\turile sale, rostite sau consemnate `n scris, constituie o
comoar\ de mare pre] a Bisericii lui Hristos, oferind, prin solu]iile
lor duhovnice[ti, lini[tea [i pacea sufleteasc\, odihna cea sfânt\, pe
care o d\ruia Cuviosul P\rinte, alinarea [i mângâierea sufletelor `nsetate de spor duhovnicesc [i urcu[ moral sau, cum spunea cu mult
umor: „Eu fac `nsorirea”1, `n]elegând c\, precum soarele este absolut necesar ca s\ se deschid\ florile, a[a [i o u[oar\ mângâiere sau
`ncurajare duhovniceasc\ ajut\ la alinarea [i vindecarea sufletului.
Una dintre aceste `nv\]\turi este [i cea referitoare la necesitatea
poc\in]ei `n via]a cre[tin\ [i la importan]a p\rintelui duhovnicesc
`n via]a spiritual\, o via]\ supus\ c\derii [i ridic\rii, urcu[ului, dar [i
regresului moral, iar aceste note esen]iale ale `nv\]\turii Cuviosului
Paisie `ncearc\ s\ le identifice [i prezentul studiu, cu speran]a c\ va
deschide calea spre tr\ire sau f\ptuire, c\ci, a[a cum spunea duhovnicescul P\rinte, „bun\ este cunoa[terea, bun\ [i instruirea, dar, dac\
nu se vor sfin]i, sunt lucruri de nimic, ce duc la catastrof\”2.

Radiografia f\cut\ cu „dragoste [i durere”
asupra p\catelor lumii [i c\derilor omului contemporan
Cuviosul Paisie Aghioritul consider\ c\ nevoia cea mai mare a
lumii [i a sufletului contemporan este nevoia de poc\in]\. ~n fa]a
fr\mânt\rilor tot mai numeroase [i tot mai grele ale omului actual, a
„duhului lumesc”, omul, fie el monah sau tr\ind `n societate [i `n
familie, trebuie s\ cultive spovedania [i poc\in]a. Pentru monahul
atonit, criza lumii contemporane este o criz\ a poc\in]ei, `n sensul
c\ omul zilelor noastre nu mai tr\ie[te din perspectiva vie]ii viitoare, ci doar a pl\cerilor efemere, trupe[ti [i lume[ti actuale [i, din
aceast\ cauz\, `[i rateaz\ voca]ia [i destina]ia, atât aici [i acum, cât [i
`n ve[nicie. „Oamenii contemporani, observ\ cu deosebit discern\mânt duhovnicesc P\rintele Paisie, nu se gândesc la ve[nicie. Iubirea de sine `i face s\ uite c\ vor pierde tot. Nu au prins sensul cel
mai profund al vie]ii. N-au sim]it bucurii cere[ti [i de aceea inima
lor nu tresalt\ pentru ceva mai `nalt.”3
1

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. 13.
2
Ibidem, p. 224.
3
Ibidem, p. 73.
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Cuviosul P\rinte considera c\ du[manul cel mai mare al sufletului, mult mai puternic chiar [i decât diavolul, este „duhul lumesc”, care
„ne atrage `n chip dulce [i, `n cele din urm\, ne am\r\[te ve[nic”4.
Acesta a[az\ pe suflet o cea]\, o negur\ [i o r\ceal\, `mpiedicându-l
pe om s\ mai priveasc\ spre z\rile senine ale des\vâr[irii [i cufundându-l `ntr-o cumplit\ robie fa]\ de lumea prezent\ [i de lucrurile
[i persoanele ce o alc\tuiesc [i pe care o astfel de minte `mp\timit\
nu le mai distinge `n ra]ionalitatea lor ultim\, aceea de a fi c\i de descoperire [i de apropiere de Dumnezeu – Creatorul lor –, ci caut\ s\
le utilizeze `n mod egoist [i p\tima[, spre satisfacerea poftelor [i pl\cerilor personale [i care au prea pu]ine lucruri `n comun cu o via]\
spiritual\ `nalt\.
~ntr-o astfel de lume [i `n astfel de vremuri, pe care Cuviosul
Paisie le socotea a fi apocaliptice5, constat\m o generalizare a p\catului, care a devenit o mod\, considerat\ un semn al progresului,
`n timp ce `ncercarea de respectare a unei morale `nalte [i curate este
`n]eleas\ ca un semn de `napoiere. Am intrat [i tr\im `n vremuri `n
care P\rin]ii duhovnice[ti de alt\dat\, `n a c\ror galerie sfânt\ se
`nscrie [i Cuviosul Paisie Aghioritul, prin via]a [i nevoin]ele sale ascetice [i mistice, considerau c\ p\catele au devenit lucruri fire[ti, obi[nuite [i generalizate, iar patimile c\l\resc lumea, pe când virtu]ile sunt
umilite [i ru[inate, ironizate, alungate [i izolate `n sufletul a tot mai
pu]ini cre[tini, cei mai mul]i dintre ei monahi, care lupt\ s\ p\streze
viu [i realizabil idealul des\vâr[irii morale. „Ast\zi, observa Cuviosul
P\rinte, p\catul s-a f\cut mod\. (...). {i lucrul r\u este c\ oamenii de
azi, când p\catul a devenit mod\, dac\ v\d pe unul c\ nu urmeaz\
curentul epocii, adic\ s\ nu p\c\tuiasc\, s\ fie pu]in evlavios, `l numesc `ntârziat, retrograd. Ace[ti oameni consider\ o jignire faptul de
a nu p\c\tui, iar p\catul `l consider\ un progres. Iar aceasta este
mai r\u decât toate. Dac\ oamenii de azi, care tr\iesc `n p\cat, ar
recunoa[te cel pu]in aceasta, Dumnezeu i-ar milui. ~ns\ ei `ndrept\]esc cele nejustificabile [i elogiaz\ p\catul. Aceasta este [i cea mai
mare hul\ `mpotriva Duhului Sfânt: p\catul s\ `l considere progres
4

Ibidem, p. 67.
Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\, traducere din
limba elen\ de Ieroschim. {tefan Lacoschitiotul, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos,
2000, p. 298: „Ast\zi tr\im `n anii apocalipsei. Nu este nevoie ca cineva s\ fie
prooroc pentru ca s\ `n]eleag\ asta”.
5
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[i morala s\ o numeasc\ `napoiere. De aceea au mare r\splat\,
mare valoare cei ce se nevoiesc `n lume [i `[i p\streaz\ via]a curat\. Acum nici vinov\]ie nu simt, nici respect nu exist\. Le-am nivelat pe toate. Dac\ unul nu tr\ie[te lume[te, `[i bat joc de el”6.
~n vremurile de azi, r\ul [i p\catele s-au `nmul]it, ca num\r [i ca
frecven]\, `n timp ce lucrarea binelui [i practicarea virtu]ilor par lucruri
anacronice [i perimate. „Ast\zi, constata cu [i mai mult\ durere monahul atonit, dac\ cineva vrea s\ tr\iasc\ cinstit [i duhovnice[te, nu
mai `ncape `n lume, `i vine greu. Odinioar\, binele era mult, mult\ [i
virtutea, la fel [i pildele, iar r\ul se `neca `n multul bine [i pu]ina neorânduial\ ce exista `n lume sau `n m\n\stiri nu se vedea [i nici nu
v\t\ma. ~ns\ acum ce se `ntâmpl\? Exemplul r\u este mult [i pu]inul
bine care exist\ este dispre]uit. Se fac adic\ cele dimpotriv\: se `neac\
pu]inul bine `n multul r\u [i astfel st\pâne[te r\ul”7.
~nsp\imânt\toare familiaritate cu p\catul, care a devenit o a doua
obi[nuin]\, rea [i p\tima[\, adeseori mai puternic\ decât firea sau
natura uman\, creat\ bun\ [i spre des\vâr[ire, a dus la dispari]ia fricii de Dumnezeu, „`nceputul `n]elepciunii” (Ps. 110, 10) [i care ac]iona
ca o „frân\”8 sau o cenzur\ moral\ `n calea p\catelor [i a patimilor.
Iar disp\rând aceasta, omul se `ndep\rteaz\ tot mai mult de Dumnezeu, Izvorul vie]ii sale, apropiindu-se [i tr\ind pe marginea pr\pastiei nimicului, `n prietenie cu p\catele [i cu `ntreaga lor `ncreng\tur\ de r\ut\]i [i cortegiu de f\r\delegi. Iar un astfel de mod de via]\
este considerat de Cuviosul Paisie „iad”9. Cre[tinul care ~l poart\ pe
Dumnezeu `n sufletul s\u, chiar [i `n pustie nevoindu-se [i `n s\r\cie
tr\ind, a câ[tigat totul, este cel mai bogat spiritual, dup\ cum, `n caz
contrar, chiar de s-ar afla cineva „coco]at” pe multitudine de bunuri
[i averi, vie]uirea departe de Dumnezeu `nseamn\ a tr\i pe fundul
pr\pastiei [i `n `ntuneric, pentru c\, mai devreme sau mai târziu,
toate bog\]iile p\mântului de le-ar aduna, nu vor reu[i s\-i acopere
nevoile interioare profunde [i s\-l aline suflete[te. „Cu cât se dep\rteaz\ cineva de Dumnezeu, spunea P\rintele atonit, cu atât lucrurile
se complic\ mai mult. Se poate ca cineva s\ nu aib\ nimic, dar, dac\
~l are pe Dumnezeu, nu mai dore[te nimic. Acesta este adev\rul! Iar
6

Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., pp. 40-41.
Ibidem, p. 30.
8
Ibidem, p. 24.
9
Ibidem, p. 43.
7
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dac\ le are pe toate [i nu ~l are pe Dumnezeu, este chinuit `nl\untrul s\u. De aceea, fiecare, pe cât poate s\ se apropie de Dumnezeu.
Numai lâng\ Dumnezeu afl\ omul bucuria cea adev\rat\ [i ve[nic\.
Otrav\ gust\m atunci când tr\im departe de dulcele Iisus. Când omul,
din om vechi devine om nou, fiu de `mp\rat, se hr\ne[te cu desf\tarea dumnezeiasc\, cu dulcea]a cereasc\ [i simte veselia paradisiac\,
simte `nc\ de aici o parte din bucuria raiului. De la bucuria cea mic\,
paradisiac\, `nainteaz\ zilnic c\tre cea mare [i se `ntreab\ dac\ exist\
ceva mai `nalt `n rai decât aceea pe care o tr\ie[te aici. Starea `n care
tr\ie[te este astfel `ncât nu poate face nici o lucrare. Genunchii i se
topesc ca lumân\rile de acea dumnezeiasc\ fierbin]eal\ [i dulcea]\,
inima lui salt\ [i e gata s\ sparg\ pieptul ca s\ plece, pentru c\ p\mântul [i lucrurile p\mânte[ti i se par lucruri zadarnice”10.
Dep\rtarea de Dumnezeu [i refuzul omului de a primi sfaturi duc
la alungarea harului [i primirea „`nrâuririi dr\ce[ti”11. „Odinioar\,
spune P\rintele Paisie, Duhul Sfânt lumina, inspira. Ast\zi, nu afl\
condi]ii s\ se pogoare”12. „Harul lui Dumnezeu, adaug\, lipse[te de
la oamenii contemporani, pentru c\, prin p\cat, alung\ [i pu]inul pe
care `l au. Iar când pleac\ harul dumnezeiesc, atunci to]i diavolii se
n\pustesc `nl\untrul omului.”13 Din acest motiv, continu\ Cuviosul
Paisie, „mult\ demonizare exist\ ast\zi `n lume. Diavolul secer\, deoarece oamenii contemporani i-au dat multe drepturi [i primesc `nfrico[\toare `nrâuriri diavole[ti”14. {i, astfel, omul, p\r\sit de harul
dumnezeiesc, „se face mai r\u decât diavolul. Pentru c\ unele lucruri diavolul nu le face, ci numai pune pe oameni s\ le fac\. De
pild\, nu face crime, ci pune pe om s\ le fac\. {i astfel, demonizeaz\
oamenii dup\ aceea”15.
~ntr-o lume a pl\cerilor materiale, omul a devenit o ma[in\, inclusiv de satisfacere a poftelor [i de `mplinire a p\catelor sau, cum pe
drept spune Cuviosul Paisie, „inimile oamenilor s-au f\cut de fier”16.
10

Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44.
12
Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., pp. 80-81.
13
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 44.
14
Ibidem, p. 47.
15
Ibidem, p. 49.
16
Ibidem, p. 146.
11
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Toate aceste fr\mânt\ri, de la nivelul sufletului, datorate primirii
gândurilor rele, numite de Stare] „telegramele viclene ale diavolului”17, [i c\derii `n p\cat se resimt la nivelul `ntregii fiin]e umane [i a
lumii `ntregi. Pe fondul `nmul]irii cuvintelor [i a c\r]ilor, a `mpu]in\rii faptelor [i a dispari]iei modelelor18, lumea `ntreag\ [i omul se
afl\ `ntr-un zbucium necontenit [i o fr\mântare ne`ncetat\. „Suferin]ele lumii sunt f\r\ sfâr[it, arat\ Cuviosul Paisie. Se vede peste tot
o descompunere general\, [i familii, [i mici [i mari. ~n fiecare zi,
inima mea se face toc\tur\. Cele mai multe case sunt pline de sup\r\ri, de nelini[te, de stres. Numai `n casele care tr\iesc dup\ Dumnezeu oamenii sunt bine. ~n celelalte, unii divor]eaz\, al]ii sunt falimentari, al]ii bolnavi, al]ii accidenta]i, al]ii cu psiho-medicamente, iar al]ii
cu droguri. Mai mult sau mai pu]in, cu to]ii, s\rmanii, au câte o durere.
Mai ales acum, nu au de lucru; datorii de aici, suferin]e de dincolo; `i
urm\resc b\ncile, `i scot din case, o mul]ime de necazuri. {i acestea
nu ]in o zi sau dou\. Iar din pricina acestei situa]ii chiar [i copiii cei
s\n\to[i ai acestor familii se `mboln\vesc.”19
~n mod similar, c\utând comoditatea [i pierzând simplitatea, omul
nu `[i mai afl\ odihna [i lini[tea, c\utându-le tot `n lucrurile materiale,
`n „calmante [i `n yoga”20, ne[tiind c\ adev\rata pace [i bucurie vine
atunci când omul se smere[te [i se poc\ie[te, atr\gându-[i asupra sa
bucuria duhovniceasc\, iluminarea [i mângâierea dumnezeiasc\21.
„Bucuria adev\rat\, curat\, ne `nva]\ P\rintele, se poate g\si numai
lâng\ Hristos. Dac\ te une[ti cu El prin rug\ciune, vei vedea sufletul
t\u r\spl\tit. Oamenii lume[ti caut\ bucuria `n distrac]ii. Unii oameni
duhovnice[ti o caut\ `n discu]ii teologice, `n predic\ etc. (...). Bucuria lumeasc\ aduce stresul [i la oamenii duhovnice[ti. Bucuria
lumeasc\ nu este permanent\, nu este bucurie adev\rat\, ci este o
bucurie temporar\, a acelei clipe. (...) Bucuria lumeasc\ nu odihne[te
pe omul duhovnicesc, ci `l obose[te. Pune un om duhovnicesc `ntr-o
cas\ lumeasc\ [i vei vedea c\ nu se odihne[te. De[i omul lumesc
crede c\ el se odihne[te, nu este a[a, ci se chinuie[te. Se bucur\ la
17

Ibidem,
Ibidem,
19
Ibidem,
20
Ibidem,
21
Ibidem.
18

p.
p.
p.
p.

53.
29.
24.
162.
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exterior, dar `nl\untrul s\u nu este mul]umit, ci chinuit.”22 Sau, cum
arat\ pe scurt, „fericirea lumeasc\ este nefericire duhovniceasc\”23.
Ace[ti oameni „cu inimi de fier” tr\iesc `ntr-o lume tot mai tehnologizat\, care le ispite[te sufletul, dar nu le cultiv\ con[tiin]a24. Nelini[ti]i, lipsi]i de r\bdare, stresa]i, ei sunt ca ni[te „brichete”25, nemaisuportând, din cauza iubirii de ei `n[i[i [i a mândriei, nici un cuvânt
[i tr\ind `ntr-o stare de ruptur\ de Dumnezeu [i de conflict cu lumea [i cu semenii, ba chiar [i cu ei `n[i[i. Sau, ca s\ `l cit\m pe Cuviosul P\rinte, „Dumnezeu s\ m\ ierte, dar lumea a ajuns un spital de
nebuni”26. „Cazanul fierbe”, spunea el, iar „diavolul ar\ acum, dar
Hristos este Cel care va secera la urm\”27. Vremurile sunt de a[a natur\, `ncât „mul]i sfin]i ar fi dorit s\ tr\iasc\ `n vremea noastr\, ca
s\ se nevoiasc\”28, c\ci, `n astfel de vremuri, „sfin]ii se vor sfin]i mai
mult [i spurca]ii se vor spurca [i mai r\u”29.
Chiar [i `n vremuri de strâmtorare „exist\ un grup de cre[tini `n
care Se odihne[te Dumnezeu. Exist\ `nc\ oameni ai lui Dumnezeu,
oameni ai rug\ciunii, [i Bunul Dumnezeu ne rabd\ [i iar\[i va rândui lucrurile”30. Pentru astfel de „sfin]i contemporani”, Dumnezeu le
prive[te pe toate cu `ndelung\-r\bdare, a[teptând poc\in]\ [i `ndreptare din partea celor p\c\to[i, iar `n lipsa acestor virtu]i, pentru
astfel de caractere sfinte, va u[ura [i va scurta „vremea de `ncercare”,
readucându-le pe toate la cursul lor ini]ial [i firesc. Ceea ce `i mai
poate `ntoarce pe cei p\c\to[i sunt bolile, `ncerc\rile, necazurile, suferin]ele personale [i generale. De aceea, Cuviosul Paisie spune profetic: „Vin ani grei. Vom avea `ncerc\ri”31. „Vin vremuri `nfrico[\toare.
Se vor da lupte duhovnice[ti”32, `ns\ victoria va fi a lui Dumnezeu,
iar viitorul al credin]ei [i al unei vie]i spirituale `nalte, la care va
22

Ibidem, pp. 72-73.
Ibidem, p. 76.
24
Ibidem, p. 146.
25
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. IV. Via]a de familie, traducere din limba greac\
de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2003, p. 7.
26
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 164.
27
Ibidem, p. 35.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., pp. 16-17.
31
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 35.
32
Ibidem, p. 35.
23
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ajunge omul obosit de cele materiale [i probat `n cele spirituale. Necazurile `i vor cerne pe oameni [i vor aduce folos tuturor, `ncât „unii
vor avea plat\ curat\ [i al]ii `[i vor achita datoriile. A[a vor fi lucrurile, `ncât nu se va mâhni nimeni pentru necazul prin care vor trece,
chiar dac\ nu to]i vor spune: «Slav\ }ie, Dumnezeule!»33.
Dumnezeu nu a p\r\sit [i nu p\r\se[te crea]ia Sa, ci, dimpotriv\, mai ales `ntr-o astfel de situa]ie, precum mama pe pruncul ei,
atunci când `ncepe s\ p\[easc\, „Bunul Dumnezeu p\ze[te cu amândou\ mâinile Sale lumea contemporan\; mai demult o ocrotea numai cu una”34.
Mângâierea pe care o sim]ea Cuviosul Paisie `n sufletul s\u, chiar
[i cunoscând aceste realit\]i, izvora din descoperirea c\ viitorul este
al lui Hristos [i c\, trecând prin acestea, oamenii vor redescoperi
importan]a vie]ii duhovnice[ti [i a rug\ciunii, rolul Bisericii [i al credin]ei. Oamenii acelor vremuri „vor pre]ui faptul c\ ast\zi cre[tinii
]in cinstea, credin]a [i toat\ m\re]ia Bisericii. {i ve]i vedea c\ se vor
`ntoarce iar\[i la cele vechi. Tot astfel cum s-a `ntâmplat [i cu pictura. ~ntr-o vreme nu puteau `n]elege arta bizantin\ [i loveau picturile de pe pere]i cu tesla ca s\ dea jos tencuiala veche [i s-o refac\,
pictând alte icoane, ale Rena[terii. Acum, dup\ atâ]ia ani, recunosc
valoarea artei bizantine. Mul]i, care nici m\car nu au evlavie, chiar
[i atei, scot la iveal\ de sub tencuieli vechile picturi, care au pe ele
loviturile de tesl\. Astfel [i toate acestea pe care acum le arunc\, socotindu-le nefolositoare, `ncet-`ncet le vor c\uta”35. Ba chiar mai mult,
„va veni ceasul când [i cârmuitorii cei necredincio[i, nu numai cei
credincio[i, vor `n]elege c\, dac\ nu exist\ credin]\, lumea nu poate
sta, [i de aceea vor impune `ntr-un fel oamenilor s\ cread\ ca s\ poat\
]ine lumea. Va veni o vreme când, de nu vei face rug\ciune, `ntr-o zi
te vor `nchide `n `nchisoare! Vei da socoteal\ celui mai mare dac\
te-ai rugat sau nu!... {i astfel lucrurile vor veni la locul lor”36.

Poc\in]a — „Botez al lacrimilor” [i re`ntoarcere a harului
celui dintâi
„Nu exist\ durere mai mare pentru Dumnezeu, spunea Cuviosul Paisie Aghioritul, decât a-l vedea pe om `n iad”37 [i din aceast\
33

Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 19.
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 33.
35
Ibidem, p. 369.
36
Ibidem, p. 373.
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Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 106.
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cauz\, El caut\, prin diferite mijloace [i c\i, s\-l `ntoarc\ pe om la poc\in]\ [i, prin intermediul ei, la descoperirea sensului profund al vie]ii,
ca o preg\tire pentru existen]a cea viitoare [i ve[nic\.
~nv\]\tura dogmatic\ a Bisericii Ortodoxe este aceea c\ Dumnezeu, `n atotputernicia [i atot[tiin]a Sa, putea folosi o multitudine de
moduri prin care s\ ridice lumea [i omul din p\cat, dar, a[a cum
mântuirea obiectiv\ a fost realizat\ prin jertfa r\scump\r\toare a Mântuitorului Iisus Hristos `ntrupat [i f\cut om asemenea nou\, afar\ de
p\cat, tot astfel, exist\ o coresponden]\ [i `n ceea ce prive[te efortul
subiectiv sau personal de `nsu[ire a roadelor acesteia, `n mod deosebit `n ceea ce prive[te s\vâr[itorul [i primitorul poc\in]ei [i al m\rturisirii. Dac\ Hristos, Cel ce st\ nev\zut, prime[te spovedania penitentului, mijlocul prin care o face este preotul duhovnic [i aceasta
pentru c\, a[a cum spune Cuviosul Paisie Aghioritul, „Dumnezeu vrea
ca omul s\ fie ajutat de om [i s\ se `ndrepte prin om. Astfel le iconomise[te Bunul Dumnezeu, ca omul s\ se smereasc\. Trebuie ca
fiecare s\-[i spun\ duhovnicului gândurile [i st\rile prin care trece, ca
s\-l sf\tuiasc\, iar nu s\ hot\rasc\ singur `n problemele grele, nici
s\ `nfrunte singur greut\]ile ce le `ntâmpin\ `n nevoin]a lui, f\când
experien]e pe sine, pentru c\ ispititorul `l va `ncurca [i-i va pricinui
probleme”38.
~ntrucât s\vâr[irea sau lucrarea p\catelor, precum arat\ Cuviosul
Stare], a ajuns `n vremurile noastre „mod\”, iar respectarea unor principii morale `nalte este considerat\ a fi o dovad\ de `napoiere, [i
având `n vedere c\ p\catele [i patimile, numite de Cuviosul P\rinte
„toxine duhovnice[ti”, `mboln\vesc trupul [i sufletul, `ntunecând con[tiin]a [i abolind discern\mântul, doar poc\in]a, ca zguduire ontologic\
[i cutremur fiin]ial, poate restabili [i restaura `n fiin]a uman\ adev\rata libertate fa]\ de p\cat [i `i poate reda lini[tea [i pacea l\untric\.
Or, date fiind alter\rile [i degrad\rile `n care `l arunc\ p\catele pe
om, având con[tiin]a scindat\ [i pervertit\, „incorect\”, `n cuvintele
Stare]ului, omul nu se poate ridica singur, prin sine, ci are nevoie de
ajutor din afar\, iar acesta `i vine de la Dumnezeu, prin p\rintele s\u
duhovnicesc. Cuviosul Paisie arat\ c\ acela „care nu are duhovnic
ca s\ se sf\tuiasc\ cu el `n c\l\toria sa duhovniceasc\ se `ntunec\,
se ostene[te, `ntârzie [i cu greu va ajunge la destina]ia sa. Dac\ `[i
38

Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 268.
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d\ singur solu]ii la problemele lui, oricât de `n]elept ar fi, r\mâne
`ntunecat, deoarece se mi[c\ cu `ncredere `n sine [i `n mândrie. ~n
timp ce acela care se smere[te [i merge cu `ncredere [i râvn\ la duhovnic [i `i cere p\rerea este ajutat. Pentru c\ atunci Dumnezeu cu
siguran]\ `l lumineaz\ pe duhovnic [i `i d\ r\spunsul corect. Iat\,
atunci când vine cineva cu evlavie, cu gândul c\ sunt sfânt, de[i eu
sunt tinichea, am observat c\ simt `nl\untrul meu o schimbare [i cele
pe care i le spun nu sunt ale mele. Din aceasta `mi dau seama limpede c\ omul acesta a venit cu evlavie [i Dumnezeu, ca s\ nu-l nedrept\]easc\, `mi d\ mie aceast\ stare bun\. ~n aceste cazuri, dac\ este
vorba de o problem\ serioas\, Dumnezeu te veste[te [i-i po]i spune
ce se va `ntâmpla, când se va `ntâmpla [i cum s-o `nfrunte”39. Cei ce `[i
`ncredin]eaz\ sufletul unui p\stor duhovnicesc „c\l\toresc cu mult\
siguran]\ [i odihn\ – deoarece sunt du[i `n spate de stare]ul lor – [i,
veselindu-se, ajung `n rai. ~n timp ce ucenicii care `ncearc\ s\ fug\ de
ascultare p\]esc ca vi]eii cei neastâmp\ra]i, care mereu trag funia
`ntr-o parte [i alta, pân\ ce scot ]\ru[ul de care sunt lega]i, dup\ care
alearg\ ca nebunii afar\ din livad\, `ncurcându-se r\u `n m\r\cini. {i
dac\ nu-i ajut\ cineva – fereasc\ Dumnezeu! – pier”40.
Pe bun\ dreptate, se poate spune c\ lumea este `nsetat\ de preo]i
[i de duhovnici, dar nu de orice fel, ci de excep]ie, evlavio[i, buni cunosc\tori ai sufletului omenesc [i iubitori de semeni, care s\ `i ajute
s\ redescopere adev\rata cale spre mântuire. „Ast\zi, spunea P\rintele, oamenii sunt obosi]i, ame]i]i [i `ntuneca]i de p\cat [i de egoism.
De aceea, este trebuin]\ mai mult decât `n orice alt\ vreme de duhovnici buni [i experimenta]i, care s\ se apropie de oameni `n mod
simplu [i cu dragoste adev\rat\ [i s\-i pov\]uiasc\ cu discern\mânt,
ca s\ se lini[teasc\. F\r\ duhovnici buni, bisericile se golesc [i se
umplu psihiatriile, `nchisorile [i spitalele. Oamenii trebuie s\ con[tientizeze c\ se chinuiesc pentru c\ sunt departe de Dumnezeu,
s\ se poc\iasc\ [i s\-[i spovedeasc\ cu smerenie p\catele lor”41.
Un aspect fundamental, legat de experien]a poc\in]ei, asupra
c\ruia Cuviosul Stare] insist\ `n mod deosebit, este acela c\ ea nu trebuie f\cut\ prin constrângere, ci de bun\voie, iar p\rintele duhovnic,
39

Ibidem.
Idem, Epistole, traducere din limba greac\ de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2005, p. 93.
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Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 291.
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`n]elegând acest lucru, trebuie s\ dea dovad\ de „noble]e duhovniceasc\”42, aceasta `nsemnând s\-l respecte pe aproapele s\u [i s\ `i
respecte libertatea. Aceast\ „noble]e duhovniceasc\” trebuie ar\tat\
fa]\ de fiecare semen, dar `n mod deosebit fa]\ de tineri, ca unii
care, pe de o parte, nu au o experien]\ de via]\ foarte bogat\, iar pe
de alt\ parte, primesc cu mult\ reticen]\ mustrarea, dojana [i chiar
sfatul altora.
P\rintele duhovnic trebuie s\ dea dovad\ de o astfel de noble]e
spiritual\, cu atât mai mult cu cât ~nsu[i Dumnezeu arat\ foarte mult\
dragoste [i bun\tate celui care se afl\ la `nceputul vie]ii duhovnice[ti,
ne`ng\duindu-i s\ `[i cunoasc\ p\c\to[enia sa [i nici binecuvânt\rile Sale, pentru ca acesta s\ nu dezn\d\jduiasc\43. Pe m\sur\ `ns\
ce acesta progreseaz\ `n universul duhovnicesc al poc\in]ei, Dumnezeu `i ofer\ tot mai multe daruri, ca r\splat\ pentru ostenelile lui, iar
acesta, cu sufletul sp\lat [i cur\]it `n „baia lacrimilor”, `[i simte tot mai
acut [i lupt\ tot mai `ncordat `mpotriva p\catelor [i nedeplin\t\]ilor
sale morale. Astfel, nu doar `n Taina Spovedaniei, ci `n `ntreaga activitate [i `n toate aspectele ei, „modul de a proceda al Bisericii este
dragostea...”44.
De[i nu a fost nici preot [i nici duhovnic, ci simplu monah, nefiind hirotonit [i nici hirotesit, Cuviosul Paisie Aghioritul a acordat
m\rturisirii cea mai mare importan]\, considerând c\ aceasta este
poarta spre mântuire. „Dac\ oamenii nu se vor poc\i – sf\tuia el `ntotdeauna –, dac\ nu se vor `ntoarce la Dumnezeu, `[i vor pierde
via]a cea ve[nic\. Omul trebuie ajutat s\ priceap\ sensul cel mai
profund al vie]ii, s\-[i revin\, ca s\ simt\ mângâierea dumnezeiasc\. Scopul omului este [i s\ urce duhovnice[te, nu numai s\ nu
p\c\tuiasc\.”45
Ar\tând o astfel de pre]uire m\rturisirii p\catelor, `n fa]a duhovnicului, de fiecare dat\ `ndemna [i `ndruma pe `nchin\tori s\ se spovedeasc\, pentru ca apoi, cercetându-l cu sufletul curat, s\ primeasc\
sfatul s\u providen]ial [i cuvântul s\u, capabil s\ zguduie, s\ transforme [i s\ renasc\ spiritual.
42
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. 301.
43
Cuviosul Paisie Aghioritul, Epistole..., p. 91.
44
Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 77.
45
Idem, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste..., p. 46.
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Duhovnicescul P\rinte repeta adesea cuvintele „poc\in]\ [i
m\rturisire”, ar\tând c\ prin acestea diavolul `[i „pierde drepturile”
asupra omului [i sunt t\iate toate `nrâuririle sau influen]ele sale demonice. „Nu ajunge, spune Cuviosul Paisie, numai m\rturisirea la
duhovnic, pentru ca s\ se `ntocmeasc\ bine cineva; e trebuin]\ [i de
poc\in]\.”46 ~n `nv\]\tura [i experien]a sa, ca de altfel a `ntregii spiritualit\]i ortodoxe, poc\in]a trebuie s\ precead\, s\ `nso]easc\ [i s\
urmeze oric\rei fapte a noastre, fie ea chiar [i bun\, [i aceasta pentru
c\ nu am f\cut-o mai devreme [i chiar [i atunci când am s\vâr[it-o,
nu am `mplinit-o deplin.
Astfel, sufletul `nsetat de des\vâr[ire ajunge la virtutea poc\in]ei
permanente sau ne`ncetate, izvor al plânsului duhovnicesc, pururea curg\tor [i de bucurie f\c\tor [i al lacrimilor curate [i ne`ncetate.
Cuviosul P\rinte recomanda spovedania [i poc\in]a tuturor, indiferent de starea sau „a[ezarea” sufleteasc\ `n care se aflau: „Dac\
vreun bolnav `i cerea s\ se roage pentru s\n\tatea lui, Stare]ul `l sf\tuia
s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\. Acela[i lucru `l spunea [i
studen]ilor care voiau s\ aib\ rezultate bune la examene. So]ilor care
aveau probleme le recomanda s\ aib\ duhovnic, s\ se spovedeasc\,
s\ se `mp\rt\[easc\ [i s\ tr\iasc\ duhovnice[te. «Medicamentul» pe
care Stare]ul `l prescria pentru toate cazurile era pocăin]a. Aceasta
era esen]a propov\duirii lui”47. Atât m\rturisirea, cât [i poc\in]a ne`ncetat\ trebuie s\ fie f\cute cu str\pungerea inimii, cu p\rerea profund\ de r\u pentru p\catele s\vâr[ite [i cu dorin]a ferm\ de a nu
mai gre[i.
~n `nv\]\tura sa duhovniceasc\, precum m\rturisirea are mai multe
trepte formale: con[tientizarea p\catului [i p\rerea de r\u pentru el,
m\rturisirea [i dobândirea iert\rii, tot astfel [i adev\rata poc\in]\ trece
prin mai multe etape: a) tr\irea sau con[tientizarea gre[elilor; b) sim]irea durerii sau a str\pungerii datorate acestora; c) cererea iert\rii
din partea lui Dumnezeu; d) m\rturisirea lor `naintea duhovnicului48.
„Poc\in]a cea adev\rat\, spunea Cuvio[ia Sa, este ca mai `ntâi omul
s\-[i simt\ gre[eala sa, s\-l doar\, s\ cear\ iertare de la Dumnezeu [i
dup\ aceea s\ se m\rturiseasc\. ~n felul acesta va veni mângâierea
46

Idem, Cuvinte. II. Trezire duhovniceasc\..., p. 350.
Ieromonahul Isaac, op. cit., p. 389.
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Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnice[ti. I. Cu durere [i dragoste...,
p. 121.
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dumnezeiasc\. De aceea `ntotdeauna recomand poc\in]a [i m\rturisirea. Nu recomand niciodat\ numai m\rturisirea.”49
~n experien]a m\rturisirii [i a poc\in]ei, sufletul tr\ie[te starea de
„doliu spiritual”, la care fac referiri P\rin]ii duhovnice[ti, „`ntristarea cea d\t\toare de bucurie”50 sau „`ntristarea cea vesel\”51, `n care
exist\ [i durere, dar [i bucurie sau, cum explica P\rintele Paisie, „bucuria ce provine din `ntristarea pentru vreo gre[eal\ de-a noastr\”52.
Atât `n experien]a frecvent\ a m\rturisirii, cât [i `n practica poc\in]ei ne`ncetate, a „cercet\rii de sine” sau a „cercet\rii con[tiin]ei”, el
acorda o importan]\ capital\ gândurilor [i cercet\rii lor, respingerii
celor rele [i cultiv\rii gândurilor bune, pe care o numea „arta de a
aduce gândul cel bun”53, adic\ omul „pe toate s\ le `nfrunte cu gânduri bune”54.
Cuviosul P\rinte considera c\ p\catele fac con[tiin]a „gre[it\”55,
iar repetarea lor, sub forma patimilor, o fac „nesim]itoare”56. Prin
cercetarea de sine, „omul trebuie s\-[i urm\reasc\ gândurile [i ac]iunile sale, ca s\ vad\ dac\ sunt `n acord cu poruncile Evangheliei, s\-[i
surprind\ gre[elile [i s\ se nevoiasc\ s\ le `ndrepte. Pentru c\ dac\
las\ o gre[eal\ a[a, ca s\ treac\ neobservat\, sau atunci când `i semnaleaz\ cineva despre vreo neputin]\ pe care o are [i nu st\ s\ se
gândeasc\ la ea, nu poate spori duhovnice[te”57. Din acest motiv, „cercetarea de sine este cea mai folositoare dintre toate cercet\rile”58.
Dintre calit\]ile unei spovedanii mântuitoare, pe care o recomanda ne`ncetat ucenicilor s\i, Cuviosul P\rinte insista asupra nevoii
acesteia de a se face cât mai grabnic, f\r\ a a[tepta ca p\catele s\ se
adânceasc\ [i s\ produc\ suferin]e suflete[ti [i trupe[ti; s\ fie integral\, `nf\]i[ându-i duhovnicului toate p\catele, c\derile, gândurile;
s\ fie clar\ [i concis\, f\r\ eschivare sau mascare a mul]imii [i gravit\]ii p\catelor; s\ fie f\cut\ f\r\ `ndrept\]ire de sine, cu smerenie,
poc\in]\ [i dorin]\ de `ntoarcere [i de mântuire59.
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Ibidem.
Ibidem, p. 179.
51
Ibidem.
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Ibidem.
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Prin m\rturisire curat\ [i poc\in]\ sincer\, omul arunc\ „molozul”
dinl\untrul s\u60, „se smere[te [i astfel deschide u[a cerului, l\sând
s\ coboare din bel[ug harul lui Dumnezeu, care `l elibereaz\”61.
O spovedanie deplin\ [terge p\catele, iar asupra sufletului „vine
harul lui Dumnezeu [i `l schimb\ complet pe om. Se pierd tulburarea, cruzimea, nelini[tea [i vin pacea [i lini[tea”62.
Sufletul, cur\]it [i sp\lat prin aceast\ baie spiritual\, `[i dobânde[te
starea de simplitate, pe care Cuviosul Paisie o considera o eliberare
de sciziunea sau schizofrenia moral\ produs\ de p\cat [i pacea sau
odihna, despre care vorbea atât de des [i atât de p\trunz\tor: „S\
ne odihnim unul pe altul, duhovnice[te!”. ~ns\, pentru dobândirea
acestui dar, `n fiecare gând [i `n fiecare lucrare a sa, omul trebuie s\
se `ntrebe pe sine: „Oare ceea ce fac acum m\ odihne[te pe mine?
Dar pe Dumnezeu ~l odihne[te? [i s\ cerceteze dac\ aceea este
pl\cut\ lui Dumnezeu”63.
La `ntrebarea: De cât timp are nevoie omul ca, prin poc\in]\,
s\ se mântuiasc\?, Cuviosul P\rinte r\spunde c\ o poc\in]\ sincer\ mântuie[te `ntr-o clip\, c\ci „via]a duhovniceasc\ nu are trebuin]\ de ani. ~ntr-o secund\ cineva se poate muta din iad `n rai,
dac\ se poc\ie[te. Omul este schimb\tor. Se poate face `nger, dar se
poate face [i diavol. M\i, m\i, m\i, ce putere are poc\in]a! Absoarbe
harul dumnezeiesc. Un gând smerit s\-[i aduc\ omul `n minte [i
s-a mântuit. Un gând de mândrie s\-[i aduc\ [i s-a dus, s-a pierdut, dac\ nu se poc\ie[te [i `l afl\ moartea a[a. Desigur, gândul
smerit trebuie s\ fie `nso]it [i de suspinul l\untric, de zdrobirea
l\untric\”64.
Dat\ fiind importan]a capital\ a Tainei M\rturisirii [i a poc\in]ei
`n lucrarea de dobândire a mântuirii, Cuviosul P\rinte ne recomand\
ca, `n rug\ciunile noastre, s\ nu cerem vreun dar sau vreo harism\
special\, ci harul sau darul poc\in]ei curate [i ne`ncetate: „De aceea,
fratele meu, `n rug\ciunea ta nu cere decât poc\in]\; nici lumini, nici
minuni, nici proorocii, nici harisme, nimic altceva, decât poc\in]\.
60
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Poc\in]a `]i aduce smerenie, smerenia `]i va aduce harul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu `]i va rândui prin harul S\u tot ceea ce `]i trebuie pentru mântuirea ta [i pentru ajutorarea altor suflete”65.
Cu aceast\ cercetare de sine trebuie s\ se scoale omul, cu ea trebuie s\ adoarm\, `n ea s\-[i tr\iasc\ via]a aceasta, cu speran]a r\spl\]ii
f\g\duite `n ~mp\r\]ia cerurilor. „Când ne `ntindem `n pat, recomanda
Cuviosul P\rinte atonit, mult ajut\ s\ ne facem semnul crucii pe pern\,
s\ ne `ncruci[\m mâinile, s\ ne `ntoarcem pu]in pe partea dreapt\ [i s\
ne cercet\m pe noi `n[ine dac\ suntem gata sau nu pentru cealalt\
via]\. C\ci de unde putem [ti, dac\ adormind, ne vom mai scula. A[a
cum suntem `ntin[i, cu aceste gânduri despre moarte, este bine s\
rostim [i câteva tropare ale slujbei de `nmormântare [i apoi ne`ncetat rug\ciunea, fiindc\ toate acestea ajut\ la sfin]irea sufletului
nostru”66.
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Atanasie Rakovalis, P\rintele Paisie mi-a spus..., traducere din limba greac\
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