
Az áthoszi Paisziosz
atya két levele

Kelt: Szent Kereszt remeteség, 1971. I. 13.

Paisziosz atya (t1994) az
utóbbi idők egyik legis
mertebb áthoszi szerzete
se, akit életszentsége és
közveUen, praktikus lelki
bölcsessége miatt nagy
tisztelet övez az ortodox
keresztény világban, kü
lönösen Görögországban.
kl. itt közölt két levelét a
szuroti-i női monostor nő

véreinek, illetve elöljárójá
nak írta: az elsöben in
kább a szerzetesek életé
ben felmerülő kérdések·
ről , míg a másodikban a
világiak problémáiról esik
szó.

,Gerondasz: azaz
magyarul "Öreg".

Tiszteletteljes megszólí
tása az ortodox keresz
ténységben a lelkiekben

jártas papoknak,
szerzeteseknek.

Krisztusban szeretett nővéreim, áldásotokat kérem.

Néhány nappal ezelőtt kaptam meg leveleiteket, és arra gondol
tam, küldök egynéhány lelki' gyógyfüvet. Sajátjaim persze nincse
nek, de terem az Istenszülő kertjében épp elég. Van itt egy igaz
szerzetes, akit jól ismerek, és aki által sok lelki haszonra tettem
szert; az ő gyögyfüveít adom elétek most, hogy jobban megérthes
sétek, melyik bajra milyen kúrát ajánlott. Talán nincs most épp
szükségetek rájuk, de inkább legyenek csak kéznél, hiszen embe
rek volnánk. Veszem hát ezt a papírt, ami a másé, és becsomago
10m az úgy kapott növényeket.

Mivel pedig a legnagyobb kórság a büszkeség, amely minket
a Paradicsomból a földre hozott, innen pedig a pokolba próbál
minket vinni, vele kezdem.

Megkérdezte tőle valaki:
---: Hogyan lehetne, Gerondasz,' elkerülnöm a büszkeséget,

amikor annyira bölcs gondolataim támadnak, és az évfolyamtár
saim is csodálnak miattuk?

így válaszolt:
- Ami odaföntről érkezik és ver tanyát az agyunkban, test

vérem, Istené. Ami az agyunkból jön le az orrunkon át, az a sa
játunk.

Másvalaki azt kérdezte:
- Miért van az, hogy ha imádkozom azért, hogy megszabadul

jak valami szenvedélytől, vagy egy testvéremért, néha meghallgat
az Isten, máskor meg nem, holott jobban fáradozom az imában?

- Az Isten sokkal inkább azt veszi figyelembe, mennyi alázat
tal imádkozunk,' és nem azt, mennyi fáradtsággal. Ha büszkeség
lakik bennünk, amelynek következménye a bűnbeesés, és mi arra
kérjük Istent, hogy gyógyítson meg a bűnbeesésből, Isten pedig
meghallgat minket és meggyógyít, mit használ? Ezért a Jóságos
Isten nem hallgat ránk; talán a sok bukás észre térít majd, hogy
alázatot tanuljunk. Ezért amikor nem szabadít meg a szenvedés-
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től, észre kell vennünk a büszkeséget, és kérnünk, hogy abból
gyógyítson ki minket; a többi már megy majd magától is.

Egyszer egy szerzetes kérdezte tőle:

- Amikor még a világban éltem, jobb voltam, Gerondasz.
Mióta a monostorba jöttem, miért vagyok rosszabb?

Így felelt:
- Így is van testvérem, merthogy a világban magadat a vilá

giakkal mérted; most a monostorban pedig szentekhez hasonlí
tod magad.

Azt kérdezték tőle:

- Mit tegyek Gerondasz, ha irigykedem és sokszor örömmel
tölt el, ha látom, hogy az előttem járó testvérek hibákat követ
nek el?

Így válaszolt:
- Mondd ezt: "Istenem, kérlek, hogy segítsd testvéreimet ab

ban, hogy mindegyikük annak a szentnek a szintjére érjen el,
akinek a nevét viseli; én pedig jussak el az ő szintjükre". Tégy
így, és meglátod majd Isten munkálkodását.

Egy testvér intézte hozzá egyszer a következő kérdést:
- El akarom hagyni a monostort, mert nem lelek nyugtot. Jól

teszem?
Azt mondja erre az Öreg:
- Szerzetes vagy?
- Nem, Gerondasz, csak novícius.
- Persze, elmehetsz, ha akarsz. Mondd csak testérem, mennyi

ideje vagy novícius?
- Nagyjából három éve.
- Ha azon gondolkodsz, hogyelvonulj a puszta magányába,

azt hiszem, az még nagyon korai. Ha viszont a világba akarsz
visszatérni, úgy vélem az már túl késő, hiszen akik három év
alatt csuhában láttak, azt hitték, szerzetes vagy, és majd azt gon
dolják, megtagadtad a fogadalmad, s így sok lelket megbotrán
koztatsz.

- Mi miatt jönnek hát ezek a gondolatok a világgal kapcso
latban?

- Mivel hamar elfelejtetted, mit álltál ki, hogy megszabadulj
a világtól. Ha visszaemlékszel ezekre, nem foglalkoztat majd a
világ, az értelmed pedig fölemelkedik majd a mennyekbe.

Megkérdezte tőle valaki:
- Amikor sokat virrasztok, sok gonosz gondolatom támad és

ezek igen elszomorítanak, mivel sokszor el sem tudom űzni

őket. Mit tegyek?
Így felelt:
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2Komboszkíní: a rózsafü
zérhez hasonló imafüzér,

amelynek szemeihez
általában a Jézus-ima

mondása társul.

- A virrasztásod, testvérem, vagy elbizakodottsággal teli,
vagy erődön felül fáradozol, és az megint csak nem tiszta dolog.
Igyekezz, hogyaszkézised ne legyen terméketlen és ne ringas
son illúziókba, s így sem önmagadat, se másokat, akik látnak té
ged, ne vezess tévútra.

- Hány órát kell hát aludnom? Nagy Szent Arszeniosz egy
órát javasol.

Mire így válaszolt:
- Nagy Szent Arszeniosz egy órát mond, ha már tapasztalt

vagy a küzdelemben. Én pedig azt mondom: ha már Nagy
Szent Arszeniosz vagy. Azt gondolom, hogya kezdőnek, ha épp
nem harcol, bölcsen kell aludnia, ahogy bölcsen kell táplálkoznia
is, hogy olyanná ne váljon, mint valami kótyagos tyúk, amit a
kánya elvisz. Ugyanis amikor erején felül végez aszkézist, kó
vályog a feje, és arra sem tud figyelni, amit olvas, sem arra,
amit imádság közben mond, hisz nincsenek még lelki tartalékai
- hogy volna lehetséges akkor a fejlődés és a termékenység?
Amikor viszont harcol, az újonc is, mielőtt nekifogna gyötörni
a testét, nézzen alaposan önmagába, hátha nem is a test tehet
róla, hanem a büszkeség, az ítélkezés, és a többi ... Ezt akkor is
észrevesszük, amikor például valami kisebb küzdelmet foly ta
tunk (elvonulunk vagy virrasztunk), és Istent kérjük, hogy se
gítsen, de nem segít; ez azt bizonyítja, hogy "másutt van a ku
tya elásva".

Megkérdezték:
- Nem fér a fejembe, Gerondasz, ha a szent atyák már leve

tették a régi embert, miért estek túlzásokba?
Így felelt:
- Testvérem, te testben élő angyalokról kérdezel engem, nem

emberekről. Amikor az ember lefejti magáról az óembert, Isten
hordozóvá lesz. Ebben az állapotban vajon vágyhat-e anyagi dol
gokra? Volt, hogy ettek, máskor meg elfeledkeztek róla; ugyanígy
voltak az alvással is. Isten intenzív jelenléte táplálta őket paradi
csomi finomságokkal; és mivel az átszellemülésnek e fokán éltek,
nem volt oly nagy szükségük az étkekre és az alvásra, mint ne
künk. Erővel voltak átitatva, mert Krisztus lakott bennük.

Azt kérdezték tőle:

- Hány komboszktnii' kell elimádkoznia az embernek egy
nap?

- Az egyik földműves tíz hold földbe vet és ötszáz mázsa
búzát takarít be, a másik ötven holdból még a belévetett magot
sem kapja vissza; ami marad számára, csak az ekét tartó kéz fá
radtsága.

Egy testvér kérdezte tőle:
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- Nekem számos képességem és tehetségem van, és olyan
gondolataim támadnak, hogy méltánytalanul bánnak velem,
ezek pedig teljesen összezavarnak. Mit tegyek?

Ó pedig azt felelte:
- Amikor az elején azzal kezdted, hogy "nekem... ", már vi

lágos volt, hogy semmid sincsen ezen a "nekem"-en kívül. Ez a
te "én"-ed az, ami gyötört, gyötör és elcsüggeszt. Csak ha az
énedet eltűnteted, törik ketté az ellenség kalapácsa, amellyel
gondolatok formájában dörömböl a fejedben, és amellyel téged
gonggá tesz, hogy szüntelen a tehetségeidről zengjél.

Azt kérdezte tőle egy szerzetes:
- Mit csináljak a hirtelen természetemmel, amellyel fájdalmat

okozok másoknak?
- Fordítsd hirtelen természetedet a régi ember felé, hogy

hasznodra váljék. Tudatában kell lennünk, hogya közösségben
vannak megsebzett lelkek is, akiknek inkább vigaszra volna
szükségük, ha nem egyenesen gyógykezelésre, nemhogy még
több bántalmazásra. Vannak azután az angyali lelkek is, akiket
viszont tisztelettel kell körülvennünk, mert úgy hiszem, a test
ben élő angyalokat többre tartja az Isten még az angyaloknál is.
Az ördög azonban sokszor incselkedik velünk a következőképp:

míg az angyalok ikonjai előtt hódolunk, az evilági angyalt, fele
barátunkat megsebezzük és kigúnyoljuk.

Azt kérdezték tőle:

- Mit tegyek, Gerondasz, ha rossz gondolataim támadnak?
Természetesen nem fogadom el őket, deelszomorítanak.

Így válaszolt:
- Testvérem, az én cellám teteje fölött is sokszor elhúznak

repülőgépek, és feldúlják a nyugalmamat. De helytelen az, ami
kor valaki szívének egy darabját letarolja, hogy fogadhassa eze
ket a "helikoptereket" . És ha néha meg is történik ez, azonnal
gyónja meg, vegye múvelésbe a leszállópályát, és rögtön ültes-

. sen gyümölcsfákat, hogy újra Paradicsomm~ váljék.

Egyszer megkérdezték:
- Gerondasz, vajon hinnünk kell-e az álmokban és értelmez

nünk kell-e őket?

Azt felelte:
- Testvérem, ha már József szintjére jutottál, igen. De ha még

nem, nem.

Azt hiszem, elég lesz ennyi gyógynövény mostanra, .és ideje
zsákba - a borítékba - helyeznem őket, amely szintén a másé,
akár a papírlap. amibe ezeket az idegen füveket csomagoltam.
Csak két órába telt, míg összerendeztem őket, és szeretném, ha
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ezért a fáradtságomért néha egy-egy imával fizetnétek. Sok imá
tokra volna ugyan szükségem. de nem akarlak fárasztani titeket.

Műveljétek ki a lelki nemességet és a lelki vitézséget,
amennyire csak erőtökből telik. Ne hagyjátok, hogy a féltékeny
ség sövényen belül kerüljön, mert minden jóságotokat tönkrete
szi, mint az olajat az olajoshordóban a döglött egér. A női nem
jósága természetétől fogva nagy, de sajnos a legtöbb nő a jóság
eme edényét egy kendővel takarja le, és így belesétálnak az ege
rek, s elrontják azt. Ezért szükséges az óvatosság.

Krisztus és az Istenszülő legyen veletek.
Testvéretek, Paisziosz szerzetes

***
Kelt: Szent Kereszt remeteség, 1972, XII. 2.

Nővérem, Filothei apátnő, kérem áldásodat.

Ma valami téboly kerített hatalmába, és ahogyan az őrült rója
föl szénnel a falakra dühkitöréseit, én is fogtam a ceruzámat,
hogy papírra vessem az enyéimet, hogy aztán, ismét esztelenül,
elküldjem őket írásban. E második őrültség azonban nővéreim

iránti szeretetből fakad, hogy legalább ennyi bátorítást kapjanak.
Az első téboly t öt levél váltotta ki, amelyeket egymás után

kaptam kézhez különféle kérdéseket illetően, Görögország kü
lönbözö sarkaiból. És bár mindegyik esemény Isten nagy áldásá
nak volt a jele, a levélírók - minthogy világiasan közelítették
meg ezeket -, kétségbeestek.

Miután kimerítően válaszoltam nekik, ahogy mondtam, mint
az őrült fogtam ismét kézbe a ceruzát, és leírtam mindezeket,
mert úgy hiszem, még néhány fillér is jól jöhet úton lévő testvé
retektől, hogya nővérek egy kis tűzkőre tehessenek szert rajtuk;
így cellájukban majd egy kis gyertyát gyújtva dicsőíthetik a mi
jóságos Istenünket.

Nagy örömömre szolgál, amikor a nővérek lelkesedéssel telve
harcolják meg a küzdelmüket, ki-ki a saját keresztjének megfelelően.

Ha a szív akkora és olyan fényes is volna, mint a nap, kevés
volna ahhoz, hogy hálát adhasson Krisztusnak a számunkra,
szerzetesek számára elkészített ajándékaiért. amelyekkel egyen
ként elhív bennünket az angyali rendbe.

Nagy tisztelet illeti azonban a szülőket is, akik arra méltattak,
hogy Isten rokonaivá váljanak. Sajnálatos módon a legtöbb szülő

nem érti meg ezt, s ahelyett, hogy hálát adnának Istennek, ellen
kezőleg: elkeserednek stb., mivel mindent csak világi szempont
ból tekintenek, éppúgy, mint azok, akik miatt a ceruzát kézbe
vettem, hogy leírjam az itt következőket.
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1. Boldogok, akik a világ minden kincsénél jobban szerették
Krisztust, és a világtól távol, de Istenhez közel élnek, paradicso
mi örömben már itt, a földön.

2. Boldogok, akik rejtve élnek, és nagy erényekre tettek szert
anélkül, hogy a legkisebb nevet szerezték volna.

3. Boldogok, akik gyengeelméjűnek tettették magukat, és így
óvták meg lelki gazdagságukat.

4. Boldogok, akik nem szavakkal hirdetik az Evangéliumot,
hanem élik azt, és hallgatásukkal prédikálnak, Isten kegyelmé
nek a segítségével, amely tanúságot tesz róluk.

5. Boldogok, akik inkább akkor örvendenek, ha ok nélkül vá
dolják őket, és nem amikor okkal dicsérik őket erényes életükért.
Ez az, ami a szentség jele, nem pedig a testi aszkézis terméketlen
harca és a küzdelmek sokasága, amelyek, ha nem az alázat és a
régi ember levetkőzésének vágya vezérli őket, csak illúziókba
ringatnak.

6. Boldogok, akik inkább igaztalanul elítéltetnek, mintsem
hogy igaztalanul ítélkezzenek, és nyugodtan és némán viselik az
igazságtalanságot, mert ők tevőlegesen is megmutatják, hogy egy
Istenben, a Mindenható Atyában hisznek, és tőle várják, hogy iga
zolja őket, nem pedig az emberektől, hogy itt hiábavalóságokkal
vigasztalódjanak.

7. Boldogok, akik rokkantnak születtek, vagy akaratukon kí
vül azzá lettek, s mégsem keseregnek, hanem dicsőítik az Istent.
Ök kapják majd a legjobb helyet a Paradicsomban a hitvallókkal
és mártírokkal együtt, akik Krisztus szeretetéért feláldozták ke
züket-lábukat; s most istenfélelemmel szüntelenül csókolják
Krisztus kezét és lábait a Paradicsomban.

8. Boldogok azok, akik csúnyának születtek és megvetettek
voltak itt e földön, mert jogot formálhatnak a Paradicsom leg
szebb térségeire, ha Istent magasztalják, nem pedig siránkoznak
emiatt.

9. Boldogok az özvegyek is, akik ebben az életben - talán
akaratuk ellenére is - feketében járnak és hófehér lelki életet él
nek, és sirámok nélkül dicsőítik Istent; boldogabbak, mint azok,
akik cifra ruhákat viselnek és cifra életet élnek.

10. Boldogok, háromszorosan is boldogok az árvák, akik meg
fosztattak a gyöngéd szülői gondoskodástól, mert nekik már et
től az élettől kezdve sikerült Atyjukká tenni az Istent, de a szü
lői törődés is, amitől megfosztattak, ott van letétben a számukra
Isten mennyei bankjában, és szüntelen kamatozik.

11. Boldogok a szülők, akik nem használják a "ne!" szót, de
saját életük szentsége által őrzik meg gyermekeiket a rossztól, a
gyermekek pedig utánozhatják őket és ifjonti lelki erővel, vidá
man követik Krisztust.

12. Boldogok a gyermekek, akik "szent anyaméhből" szület
tek, de boldogabbak, akik a világ összes örökletes szenvedélyé-
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vel terhesen jöttek a világra, és verejtékes harcot vívtak, míg
csak el nem űzték mindet, s így "arcuk verítékével" örökségül
nyerték Isten Országát.

13. Boldogok a gyermekek, akik lelki atmoszférában növeked
tek kicsi koruk óta, és így fáradhatatlanul haladtak előre a lelki
életben. Háromszorosan boldogok viszont azok a mellőzött gyer
mekek, akik semmilyen segítséget nem kaptak (vagy épp ellen
kezőleg: a rossz felé lökték őket), de amint Krisztusról hallottak,
felragyogott a tekintetük, és száznyolcvan fokos fordulatot véve
kifényesítették a lelküket, s eltávolodva a föld vonzásától, lelki
röppályára álltak.

14. A világiak szerint szerencsések az asztronauták, akik a le
vegöben röpülve a hold körül keringenek. Ámde boldogok
Krisztus testetlenné vált "Édenasztronautái", akik rendszeresen
fölemelkednek Istenhez és visszatérnek egyedüli otthonukba, a
Paradicsomba, a leggyorsabb jármű segítségéve}, amelyhez üzem
anyagként egy darabka kétszersült is elég.

15. Boldogok, akik hálát adnak Istennek még a holdért is,
amely rájuk süt, noha az éjszakában járnak. Ám boldogabbak,
akik megértik, hogya hold fénye sem a hold sajátja, ahogy lelki
világosságuk sem az övék, hanem Istentől ered. De akár tükör
ként csilIámlanak, akár egyszerű üvegként, vagy épp elhajított
konzervdoboz-tető módjára fénylenek, ha nem éri őket a napsu
gár, nem ragyoghatnak egyáltalán.

16. Szerencsések a világiak szerint azok, akik kristálypaloták
ban laknak, és minden könnyebbség megadatik nekik. Mégis
boldogok azok, akiknek sikerült életüket egyszerűvé tenni, és ki
szabadultak a fejlődésnek és könnyebbségeknek (valójában aka
dályoknak) evilági hálójából, s megszabadultak jelenkorunk fé
lelmetes hajszoltságától.

17. Szerencsések a világiak szemében azok, akik lubickolhat
nak a világ javaiban. Ám boldogok, akik mindezt odaadják
Krisztusért, és lemondva minden emberi vigaszról őérte, képe
sek éjjel-nappal Krisztus közelében maradni, az ő isteni vigaszta
lásában, amely néha oly túláradó, hogy az ember így szól Isten
hez: "Istenem, nem lehet elviselni a szeretetedet, mert akkora,
hogy az én kicsi szívemben nem talál elég helyet."

18. Szerencsések, akiknek a legjobb foglalkozások és a legna
gyobb lakások jutnak osztályrészül, mondják a világiak, mert
minden elérhető a számukra, és szabadon mozoghatnak. De bol
dogok azok, akiknek csak egy kis zug jut, ahol meghúzhatják
magukat, egy falat étel és valami takaró - ahogy az isteni Pál is
mondja (lTim 6;8) - és ezek által megtanultak eltávolodni a mi
haszna világtól, és a földet ugródeszkaként használják Isten
gyermekeiként, elméjük pedig szüntelenül jóságos Atyjuknál. Is-
tennél időzik. .
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19. Szerencsések, akik katonák ' lesznek és tisztségviselők, és
- ha csak néhány órára is - az alkohol segítségével még örül
nek is ennek. Viszont boldogok, háromszorosan is boldogok,
akik levetették már a régi embert, és átszellemültek, és a Szent
lélek segítségével evilági angyalokká váltak, és ráleltek a paradi
csomi, isteni forrásra, isznak belőle, és állandóan részegek a pa
radicsomi bortól.

20. Boldogok, akik gyöngeelméjűnek születtek és úgy is fog
nak megítéltetni, és így útlevél nélkül is bejutnak a Paradicsom
ba. De boldogabbak, háromszor is boldogok a tudók, akik Krisz
tus szeretetéért teszik a gyengeelméjűt, és csúfot űznek a világ
minden hiábavalóságából, mivel a Krisztusért való bolondságuk
többet ér e világ minden bölcsének tudásánál és b ölcsesség énél.

Kérem a nővéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy adjon 
vagy inkább vegye el tőlem az Isten azt a kis eszemet, ami van,
hogy legalább ezen a módon bejuthassak a Paradicsomba: azál
tal, hogy mint esztelent ítél meg engem. Vagy őrjítsen meg szere
tetével, hogy kilépjek önmagamból, ki a földről, s e világ hálója
ból, mert máskülönben nincs értelme az életemnek szerzetesként.
Szerzetesként őszültem meg külsöre, de lusta szerzetesként belül
fekete maradtam; ha beteg vagyok, betegségemben találok ment
s éget a magam számára, máskor meg, még ha egészséges va
gyok is, betegként tekintek magamra; rám férne némi fejbekólin
tás. Imádkozzatok.

Krisztus és az Istenszülő legyen veletek.
Krisztus szeretetével, testvéretek, Paisziosz szerzetes

Nacsínák Gergely fordítása
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Mőbiu ... zalag A Vigilia Kiadó új esszésorozatának
harmadik, szeptemberben megjelent kötete:

BENEY ZSUZSA: MÖBIUS·SZALAG

A szerző válogatása esszéiből.

vallornásaib ól, körkérdésekre adott
válaszaiból, amely immár

posztumusz könyvként jelent meg.


