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Abstract

Father Professor Dumitru St\niloae believed that the Orthodox monasticism

represents a true banner of defending and preaching the right faith, in all times

of Christian history: the monasteries, oases of Orthodox spirituality and of national

identity, and the monks, sublime models of the incarnation of Jesus Christ’s Gos-

pel. Father St\niloae had high consideration for monastic life, affirming that this

would be a fundamental landmark of Christianity, as long as it would keep its

votes and ideals unaltered, fulfilling his vocation, by preaching a life of sinlessness.

The relationship that Father St\niloae had cultivated with monasticism and the

monks is one of mutual appreciation. Through his pilgrimages and through his spi-

ritual relationships with the great confessors, Father Dumitru St\niloae experienced a

closer approach on monasticism, that he always saw of as a factor of moral im-

provement of Christian life, in general. From historical perspective, Father St\-

niloae dedicated numerous efforts and pages to Orthodox Romanian monasti-

cism and its central personalities, because of his profound beliefs regarding the

vocation of spiritual Orthodox Romanian synthesis, of its discernment. For all this

merits and services, done for Orthodox monasticism, Father Professor Dumitru

St\niloae was held in high respect and special appreciation by the monks, who

believed that, even if he lives in family, he was still „one of them”, because they

found him to be an authentic, loving defender of the high values of monastic life.

Keywords: monasticism, Orthodox Theology, Father Dumitru St\niloae, monks,

monasteries.

Rug\ciunea curat\ [i ne`ncetat\ — 
respira]ie a sufletului cre[tin

A doua contribu]ie fundamental\ a P\rintelui Profesor Dumitru

St\niloae, a[a cum a fost perceput\ `n cadrul cinului monahal, o con-

stituie aprofund\rile f\cute de „teologul Filocaliilor” asupra lucr\rii,

„me[te[ugului” sau „artei” rug\ciunii, pe care Sfin]ia Sa a aflat-o din
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scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i, `n mod deosebit, P\rin]ii isiha[ti ai Filoca-

liei, pe care i-a tradus [i tâlcuit. Fie ca a fost vorba despre rug\ciunea

personal\ sau eclezial\, liturgic\, ori rug\ciunea lui Iisus, conside-

ra]iile teologului român, izvorând din cunoa[terea profund\ a izvoa-

relor patristice [i din experien]a sa de via]\ spiritual\, sunt norma-

tive pentru via]a [i urcu[ul duhovnicesc cre[tin, atât al mirenilor, cât

[i al monahilor, rug\tori fierbin]i c\tre P\rintele Ceresc. Pe bun\ drep-

tate, putem considera c\, dac\ Dumnezeu mai p\streaz\ lumea

aceasta – cu p\catele [i cu virtu]ile ei – [i `i mai poart\, `ndelung-

r\bd\tor, de grij\, o face pentru rug\ciunile care se `nal]\ pretutin-

deni, `n lume, dar mai ales `n m\n\stiri [i `n retragere, de c\tre ade-

v\ra]ii rug\tori, care, prin osteneala lor, mijlocesc pentru iertarea p\-

catelor ei, tot mai multe [i tot mai grele, `n care ea se cufund\.

~ntr-unul din cuvintele adresate studen]ilor Academiei Teologice

Andreiene, `n vremea rectoratului s\u, P\rintele Profesor considera

c\, `n lumea contemporan\, criza religioas\ este „o criz\ determi-

nat\ de absen]a rug\ciunii personale”1. Nu doar pentru studen]ii

teologi sau pentru preo]i, ci pentru orice cre[tin, rug\ciunea con-

stituie un adev\rat barometru al vie]ii sale spirituale, o oglind\ a

progresului sau a regresului duhovnicesc. Prin alc\tuirea sa spiritual\,

omul este o fiin]\ rug\toare, pentru c\ p\streaz\ `n adâncul sufle-

tului s\u con[tiin]a leg\turii [i a dependen]ei sale de Creatorului s\u,

a apartenen]ei sale la o lume spiritual\ `nalt\, la care are acces

prin via]\ `mbun\t\]it\, iar dintre toate mijloacele de urcu[ duhov-

nicesc, pân\ la unire deplin\ cu Dumnezeu, rug\ciunea constituie

mijlocul prin excelen]\.

De altfel, `nsu[i P\rintele Profesor, m\rturisindu-[i sensul c\u-

t\rilor sale intelectuale [i spirituale, `ntr-un limbaj duhovnicesc de

o profunzime [i un farmec deosebit, spunea: „L-am c\utat pe Dum-

nezeu `n oamenii din satul meu, apoi `n c\r]i, `n idei [i `n simboluri.

Dar aceasta nu-mi d\dea nici pace [i nici dragoste. ~ntr-o zi am

descoperit `n scrierile Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii c\ este posibil s\-L

`ntâlne[ti pe Dumnezeu cu adev\rat `n rug\ciune. {i atunci L-am

auzit spunându-mi: «~ndr\zne[te s\ `n]elegi c\ te iubesc!»”2.

1 Cuvânt la deschiderea anului [colar la Academia Teologic\ „Andreian\”,

`n „Telegraful Român”, an LXXXVI, nr. 398, sept. 1938, p. 3.
2 M. Costa de Beauregard, Dumitru St\niloae, Mica Dogmatic\ vorbit\ – dia-

loguri la Cernica, traducere de Maria-Cornelia Oros, Sibiu, 1995, p. 187.
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Rug\ciunea poate fi considerat\, din punct de vedere spiritual,

„piscul sau culmea vie]ii [i a des\vâr[irii, m\sura apropierii sau

dep\rt\rii noastre de Dumnezeu, Izvorul vie]ii [i al iubirii. Este

oglinda vie]ii noastre l\untrice, `n care se v\d toate tr\irile noastre

intime, ispitele, c\derile, dar [i ridic\rile [i cre[terea noastr\ `n plan

duhovnicesc”3.

Pentru teologul român, rug\ciunea este o necesitate spiritual\ esen-

]ial\ a omului contemporan, c\ci, apreciaz\ el, „credinciosul simte

ast\zi nevoia de a se ruga poate chiar mai mult decât `n trecut,

pentru c\ prin rug\ciune se salveaz\ de singur\tatea atât de greu de

suportat. El g\se[te `n rug\ciune mijlocul de a fi `n comuniune cu

Dumnezeu. ~l are `n rug\ciune pe Dumnezeu ~nsu[i `n dialog cu el

prin toate lucrurile [i el `nsu[i ~l vede [i ~l `n]elege pe Dumnezeu

prin toate (...). ~n fond, to]i oamenii doresc ast\zi, mai mult ca nicio-

dat\, astfel de pun]i. Dar ei nu au descoperit faptul c\ aceste pun]i

nu se pot afla decât prin rug\ciune (...). Cei ce se roag\ pot nu nu-

mai s\ arunce, s\ ofere astfel de pun]i, dar pot [i s\ deschid\ inima

celorlal]i pentru ca ace[tia s\ le primeasc\ [i s\ r\spund\ comu-

nic\rii de iubire a celor ce se roag\ prin comunicarea propriei lor

iubiri”4.

Nevoia sufletului de rug\ciune deriv\, `n experien]a P\rintelui

St\niloae, „din faptul c\ ea este un factor de `ns\n\to[ire [i `nt\rire

spiritual\ a firii umane [i, `n acela[i timp, de `nt\rire [i coeziune so-

cial\ `ntr-un plan mai profund. Rug\ciunea personal\, pentru noi

[i pentru al]ii, precum [i rug\ciunea eclezial\, comunitar\, care `[i

atinge expresia cea mai `nalt\ `n rug\ciunea liturgic\, are puterea

de a realiza [i `nt\ri unitatea umanit\]ii, nu numai pe orizontal\, `n

lume [i cu semenii, ci [i pe vertical\, cu Tat\l nostru Cel ceresc”5.

Dintre toate defini]iile date rug\ciunii `n Spiritualitatea R\s\ri-

tean\, P\rintele Profesor a re]inut caracterul ei profund duhovnicesc,

3 Pr. Ioan C. Te[u, Raiul rug\ciunii. Cuvinte ale p\rin]ilor duhovnice[ti ai Fi-

localiei, despre cuvioasa lucrare a rug\ciunii [i un Florilegiu de texte filocalice

despre lucrarea cea sfânt\ a rug\ciunii, Editura „Credin]a str\mo[easc\”, s.l.,

s.a., p. 11. 
4 Dumitru St\niloae, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului Sfânt, cuvânt

`nainte de Arhimandritul Gregorios Grigoriatul, prefa]\ de Olivier Clèment, tra-

ducere de Marilena Rusu, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 33. 
5 Pr. conf. dr. Ioan C. Te[u, Lumea, rug\ciunea [i asceza `n teologia P\rin-

telui St\niloae, Editura Trinitas, Ia[i, 2003, p. 152.
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considerând rug\ciunea „plenitudinea credin]ei [i a comuniunii

cu Dumnezeu; maxima apropiere de Dumnezeu; actul intr\rii `n

raport de eu-tu cu Dumnezeu; rela]ie direct\ `ntre cel ce se roag\

[i Dumnezeu, ca `ntre eu [i Tu; `nso]ire a sufletului cu Dumnezeu;

ocuparea min]ii cu Dumnezeu, amintire sau pomenire ne`ntrerupt\ a

lui Dumnezeu; sim]irea ne`ntrerupt\ a prezen]ei Lui; taina unirii

cu Dumnezeu; foc [i jertf\ vie, ce `nal]\ sufletul c\tre Dumnezeu;

lumina sufletului”6. 

Marii mistici r\s\riteni, oameni ai rug\ciunii curate [i ne`ncetate,

vorbesc despre un progres `n „me[te[ugul” duhovnicesc al rug\-

ciunii, despre o adev\rat\ „[coal\” a acesteia [i o „[tiin]\” a ei. Crite-

riile pe care le identific\ P\rintele Dumitru St\niloae `n aprecierea

progresului `n rug\ciune sunt: obiectul ei, starea de concentrare

mai mult sau mai pu]in des\vâr[it\, starea de lini[te a sufletului ce se

roag\, `mpu]inarea cuvintelor, `nmul]irea lacrimilor”7. Iar treptele

pe care le identific\ pornesc de la: rug\ciunea „inferioar\”, `n care

sunt cerute bunuri materiale, pân\ la rug\ciunea duhovniceasc\, ne-

`ncetat\, des\vâr[it\, o adev\rat\ liturghie personal\ continu\8.

Prezentând marile centre monahale [i personalit\]ile isihaste din

spa]iul Ortodoxiei române[ti, P\rintele Profesor acord\ o mare im-

portan]\ practic\rii rug\ciunii lui Iisus, considerat\ „centrul” sau

„inima Ortodoxiei”. Rug\ciunea lui Iisus, afirm\ Sfin]ia Sa, nu este

„numai o tehnic\ formal\, ci persisten]a unei st\ri de profund\

emo]ie, care merge pân\ la lacrimi. E o stare existen]ial\, plin\ de

cutremur, a `ntregii fiin]e”9. ~n cadrul acestei rug\ciuni, numele lui

Iisus este „`nceputul [i izvorul tuturor virtu]ilor”10, iar invocarea sau

rostirea lui este „o deschidere continu\ a inimii pentru Hristos, cu

o tot mai mare afec]iune fa]\ de El [i deci un mijloc de a-L avea s\-

l\[luit `n noi, `ntr-o lucrare tot mai sfin]it\”11.

6 Ibidem, p. 154.
7 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Ascetica [i Mistica Bisericii Ortodoxe, EIBMBOR,

Bucure[ti, 2002, pp. 291-292.
8 Pr. conf. dr. Ioan C. Te[u, op. cit., p. 167. 
9 A celor dintre monahi Calist [i Ignatie Xanthopol: Metod\ [i regul\ foarte

am\nun]it\ pentru cei ce-[i aleg s\ vie]uiasc\ `n lini[te [i singur\tate, `n Filo-

calia, vol. VIII, p. 67, n. 99.
10 Ibidem, p. 26, n. 26.
11 Ibidem, p. 27, n. 27.
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De[i metoda specific\ de organizare a monahismului românesc

o constituie via]a de ob[te, chinovial\, având `n centrul ei parti-

ciparea la slujbele biserice[ti, rug\ciunea individual\ [i, `n mod

particular, rug\ciunea lui Iisus ocup\ un loc esen]ial. Lucr\rile tra-

duse de P\rintele Profesor Dumitru St\niloae, privind metodele [i

tehnicile de practicare ale acestei rug\ciuni, precum: Metoda sfintei

rug\ciuni [i aten]ii, atribuit\ Sfântului Simeon Noul Teolog, sau

metodele atribuite lui Nichifor Monahul, Sfântului Grigorie Sinaitul,

Sfântului Grigorie Palama, Sfin]ilor Xalist [i Ignatie Xanthopol, pre-

cum [i reflec]iile sale privind istoria isihasmului românesc, contri-

bu]ia stare]ului Vasile de la Poiana M\rului, a stare]ului Gheorghe

de la Cernica [i tipicul sfintei rug\ciuni cea cu mintea, de la P\rin-

tele Iosif de la V\ratec, au influen]at via]a [i practica de rug\ciune

a monahilor români. 

Al\turi de rug\ciunea personal\ sau individual\, `nt\rindu-o [i

des\vâr[indu-o, P\rintele Dumitru St\niloae a[az\ rug\ciunea ecle-

zial\ sau comunitar\, al c\rei pisc `l reprezint\ Sfânta Liturghie. ~n

lucrarea sa Spiritualitate [i comuniune `n Liturghia ortodox\, Sfin]ia

Sa precizeaz\ foarte just c\, de[i „exist\ [i un urcu[ individual al

credincio[ilor spre Dumnezeu, prin cur\]irea de patimi, prin dobân-

direa virtu]ilor [i prin contemplarea ra]iunilor crea]iunii, acest urcu[

n-ar avea loc dac\ n-ar fi ajutat de un urcu[ liturgic spre Dum-

nezeu, care se `nf\ptuie[te de fiecare, `mpreun\ cu ob[tea celorlal]i

credincio[i. Acest urcu[ e sus]inut de Hristos Cel `nviat [i unit cu

credincio[ii prin Sfânta ~mp\rt\[anie”12, iar argumenta]ia pe care o

aduce `n sus]inerea acestei convingeri duhovnice[ti este aceea c\

„o spiritualitate urm\rit\ de unul singur se r\ce[te, se usuc\, de-

venind mai mult o cugetare teoretic\ ce angajeaz\ doar mintea [i

aceasta din când `n când. De spiritualitate ]ine `n mod necesar co-

muniunea. Via]a fiec\ruia spore[te `n leg\tur\ cu al]ii, `i vine de la

al]ii. Spiritualitatea aceasta vie, care cuprinde `ntreaga fiin]\ uman\

[i e alimentat\ de comuniunea cu al]ii, creând comuniunea, se `n-

tre]ine `n cre[tinism de Sfânta Liturghie. Ea prime[te `n Liturghia

ortodox\ o pecete proprie”13.

12 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune `n liturghia or-

todox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, pp. 5-6.
13 Ibidem, p. 5.
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Este foarte u[or de `n]eles faptul c\ `n astfel de cuvinte [i dez-

volt\ri teologice apar]inând P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae,

atât monahii, cât [i mirenii, `[i afl\ temeiuri fundamentale pentru

lucrarea rug\ciunii, fie ea personal\ sau comunitar\, individual\ sau

eclezial\. 

La acestea, ad\ug\m m\rturia Preafericitului P\rinte Daniel, Pa-

triarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca o dovad\ duhovniceasc\

privind simplitatea [i sinceritatea rug\ciunii marelui teolog român.

~ntr-un volum consacrat m\rturiilor unor personalit\]i contempo-

rane (monahi, profesori de teologie sau intelectuali), privind mo-

delul de via]\ [i teologie oferit de P\rintele Profesor Dumitru St\-

niloae, Preafericirea Sa `[i aduce aminte cum „teologul iubirii cre[tine”

se ruga „cu o rug\ciune simpl\, profund\, sensibil\, f\r\ nici o idee

teologic\ elaborat\, zicea doar: „Doamne, ajut\-ne! Doamne, fii cu

noi! Doamne iart\-ne!”, exact a[a cum vorbe[te un copil cu tat\l s\u,

`n familie. O simplitate pe care o vezi numai la oamenii de la ]ar\,

care n-au trecut niciodat\ printr-o [coal\ teologic\, dar care se roag\

cu foarte mult\ convingere [i credin]\, `ntr-o uimitoare intimitate

[i familiaritate cu Dumnezeu. Dup\ aceea, `n ziua urm\toare, m\r-

turisea Preafericirea Sa, „am `ndr\znit [i am `ntrebat: «P\rinte pro-

fesor, m\ ierta]i, dar eu m-am mirat când v-a]i rugat atât de simplu

asear\». El mi-a r\spuns: «Cea mai mare ispit\ este s\ teologhise[ti

`n timpul rug\ciunii. Atunci nu vorbe[ti cu Dumnezeu, vorbe[ti cu

tine `nsu]i despre El»”14.

Totodat\, analiza ultimelor cuvinte [i experien]e duhovnice[ti

ale P\rintelui St\niloae ne demonstreaz\ faptul c\, asemenea unor

sfin]i din vechime, `n ultimele clipe ale vie]ii sale rug\ciunea sa s-a

transformat `ntr-un adev\rat dialog cu Maica Domnului [i cu `ngerul

p\zitor, cu privire la bucuriile nepieritoare ale ~mp\r\]iei lui Dum-

nezeu, pe care le-a c\utat `n `ntreaga sa via]\ curat\ [i `nalt\15. 

14 IPS Daniel, P\rintele St\niloae – om [i teolog al rug\ciunii. M\rturia unui

discipol, `n P\rintele Dumitru St\niloae `n con[tiin]a contemporanilor. M\rturii,

evoc\ri, amintiri, Editura Trinitas, Ia[i, 2003, p. 33. 
15 Lidia St\niloae Ionescu, „Lumina faptei din lumina cuvântului”. ~mpreun\

cu tat\l meu, Dumitru St\niloae, edi]ia a II-a rev\zut\, Editura Humanitas, Bu-

cure[ti, 2010, pp. 7-8. 
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2. M\rturii ale unor ierarhi [i monahi contemporani 
cu via]\ `mbun\t\]it\, privind modelul sublim de via]\ 
duhovniceasc\ [i de gândire teologic\ al P\rintelui 
Profesor Dumitru St\niloae

Ca o concluzie mai larg\ a studiului nostru, vom men]iona câ-

teva din cuvintele de apreciere la adresa P\rintelui Profesor Du-

mitru St\niloae [i a bogatei sale opere teologice, selectându-le pe

cele cu un caracter duhovnicesc mai pronun]at, apar]inând unor im-

portante personalit\]i ale vie]ii monahale contemporane, mai `ntâi

din str\in\tate [i apoi din ]ar\. 

Arhimandritul Gheorghios Kapsanis, egumenul Sfintei M\n\stiri

Grigoriu, din Sfântul Munte Athos, aprecia teologia P\rintelui St\-

niloae pentru caracterul ei experimental [i practic, ca una care nu

este pur discursiv\, teoretic\ [i „ra]ionalist\”, ci „descoperire [i par-

ticipare la via]a cea ve[nic\”, o teologie a Apostolilor [i a Sfin]ilor

P\rin]i, dar deplin adaptat\ omului timpurilor noastre, adic\ o teo-

logie deopotriv\ tradi]ional\, dar [i actual\, contemporan\, tr\ire [i

sim]ire, experiere a misterul divin infinit16.

Un alt monah athonit, Arhimandritul Elisei, egumenul M\n\stirii

Simonos Petra, consider\ c\ lecturarea scrierilor P\rintelui St\ni-

loae – toate având un puternic mesaj duhovnicesc – este o fericit\

ocazie de redescoperire a responsabilit\]ii fa]\ de voturile monahale

depuse, de con[tientizare a importan]ei monahismului [i a subli-

mit\]ii vie]ii monahale. P\rintele Elisei apreciaz\ `n mod deosebit

faptul c\, prin aprofund\rile sale teologice, P\rintele Dumitru St\ni-

loae „a reaprins aroma evlaviei filocalice, `ntotdeauna m\rturisind

tr\irea credin]ei [i experien]a duhovniceasc\ personal\. Seriozitatea

[i profunzimea discursului s\u ne-a f\cut, spune P\rintele athonit,

s\ iubim mai mult monahismul, m\sura teologiei sale fiind pentru

noi o adev\rat\ descoperire, care numai la oamenii cu adev\rat du-

hovnice[ti o `ntâlne[ti. P\rintele St\niloae este animat de dorin]a de

a face mesajul [i duhul patristic accesibil `n epoca contemporan\”17.

16 Arcim. Gewrgioz Kayanhz, „Prologoz” la Dhmhtriou Staniloae Prwto-
presbuperou, Proseuch – Eleuqeria – Agiothta, Ekdoseiz „Leimwn”, Aqhna,

1980, p. 7, apud {tefan Lucian Toma, Tradi]ie [i actualitate la pr. Dumitru St\-

niloae, Agnos, Sibiu, 2008, p. 34.
17 Arhim. Elisei, egumenul M\n\stirii Simonos Petras, Athosul [i noi, `n „~nvierea”,

nr. 13, 2002, p. 3, apud {tefan Lucian Toma, op. cit., p. 35. 
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O alt\ voce important\ a vie]ii monahale athonite, Arhimandritul

Vasilios, egumen al M\n\stirii Iviron, apreciaz\ la P\rintele Du-

mitru St\niloae faptul c\ `ntreaga sa teologie „se hr\ne[te din P\rin]i,

valorific\ [i asimileaz\ harul [i mesajele P\rin]ilor. Ne aduce `n chip

firesc [i nemijlocit via]a [i `nv\]\tura lor. Cum p\trunzi `n peri-

metrul teologiei pr. St\niloae, ]i se creeaz\ senza]ia de `ncredere

[i siguran]\. Te sim]i bine `n interiorul climatului patristic, vast [i

intim, `n mod clar ortodox”18. 

Poate, `ns\, cea mai important\ m\rturie poate fi considerat\

cea a Sanctit\]ii Sale, Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopo-

lului, Noua Rom\, [i Patriarh Ecumenic, care avea cuvinte `nalte de

apreciere la adresa P\rintelui St\niloae. Sanctitatea Sa considera c\ o

persoan\ asemenea P\rintelui St\niloae, `nduhovnicit\ [i luminat\

de Dumnezeu, este „cu adev\rat dar dumnezeiesc [i `n]elept c\l\u-

zitor a mul]ime de credincio[i la Hristos”19. Sfin]ia Sa „a `mbinat `n

chip des\vâr[it [i m\rturisitor experien]a liturgic\, via]a ascetic\, con-

damn\rile [i `nchisorile pentru str\duin]a `n adev\rul evanghelic,

slujirea pastoral\ [i minunata crea]ie teologic\, prin evlavia pro-

fund\ [i modul original de abordare [i m\rturisire a dogmelor cre-

din]ei noastre, v\dindu-se, `n acest fel, pe drept, nou p\rinte [i `n-

v\]\tor str\lucit al Bisericii Ortodoxe contemporane”20. 

~n `ncheierea abord\rii noastre, ca o concluzie duhovniceasc\,

vom men]iona o apreciere f\cut\ din partea P\rintelui Profesor pri-

vind viitorul monahismului, precum [i unele referiri f\cute la adresa

persoanei [i operei P\rintelui St\niloae apar]inând unor voci mo-

nahale române[ti de maxim\ autoritate duhovniceasc\.

Poate una dintre cele mai frumoase caracteriz\ri f\cute vie]ii [i

activit\]ii teologice a P\rintelui Dumitru St\niloae apar]ine P\rintelui

Arhimandrit Ioanichie B\lan, care descria menirea P\rintelui St\-

niloae astfel: „~nconjurat de c\r]i [i manuscrise, a[ezat la aceea[i

modest\ mas\ de lucru, sub icoana Prea Sfintei Treimi [i a Maicii

18 Arcim. Basilioz, „Prologoz” la p. Dhmhtriou Staniloae, H poreia me to
Swthra Cristo, Metafrash apo ta roumanika p. Kwwstawtinoz Karaisa-
ridiz, Ekdoseiz „To Peribolithz Panagiaz”, 1984, p. 7, apud {tefan Lucian

Toma, op. cit., p. 35.
19 Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Rom\, [i Patriarh Ecu-

menic, apud {tefan Lucian Toma, op. cit., p. 10.
20 Ibidem. 
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Domnului, c\rora le-a `nchinat via]a [i munca, P\rintele Profesor

scrie mereu. Scrie din iubire pentru Dumnezeu, scrie din râvn\

pentru Biseric\, din respect pentru Ortodoxie, din recuno[tin]\ pen-

tru }ara `n care s-a n\scut [i s-a format, [i dintr-o datorie de con[ti-

in]\ pentru credincio[i, pentru to]i oamenii de pretutindeni, dornici

de o c\l\uz\ spre Hristos [i lipsi]i de cuvânt [i de hran\ duhovni-

ceasc\. Camera sa de lucru este mai degrab\ o chilie c\lug\reasc\,

simpl\, t\cut\, plin\ de c\r]i, iar P\rintele Dumitru un sihastru neo-

bosit [i luminat de har, care caut\ s\-[i fac\ datoria de preot al lui

Hristos, de teolog [i p\rinte duhovnicesc, pân\ `n ultimul ceas”21.

Pe de alt\ parte, `ntr-o convorbire duhovniceasc\ avut\ cu mo-

nahul român, P\rintele Profesor Dumitru St\niloae se exprima `n

cuvinte optimiste privind viitorul monahismului românesc [i orto-

dox, `n general, cuvinte ce pot fi socotite un testament al celui mai

mare teolog ortodox român cu privire la viitorul monahismului:

„Cred c\ m\n\stirile vor avea un viitor, spunea Sfin]ia Sa. Pentru c\

eu cred c\ se vor g\si [i `n viitor oameni care vor voi s\ se d\ru-

iasc\ `n `ntregime lui Dumnezeu, elibera]i de alipirea la bunurile

lumii, la pl\cerile ei trupe[ti, de mândria opus\ ascult\rii, oameni

care ~l vor sim]i pe Dumnezeu ca bunul cel mai presus de toate

acestea [i vor cugeta tot timpul la El, vor st\rui `n rug\ciune, ce-

rându-I mila pentru ei [i pentru oameni, recunoscându-[i, cu sme-

renie, dependen]a vie]ii lor de El. Dar monahii de azi, continu\ P\-

rintele St\niloae, indicând direc]ia nevoin]elor ascetice ale acestora,

trebuie s\ uneasc\ cu alipirea lor [i râvna de a-L face cunoscut oa-

menilor de azi, `ntre care se `nmul]esc cei ce-L cunosc tot mai pu]in.

Via]a lor de cur\]ie [i de rug\ciune, care e prin ea `nsu[i un model

cur\]itor pentru al]i credincio[i, trebuie s\ se uneasc\ [i cu râvna

misionar\. E ceea ce, de altfel, a f\cut monahismul românesc [i `n

trecut”22. Prin urmare, am putea conchide c\ viitorul monahismului,

a[a cum `l `n]elege P\rintele St\niloae, const\ `n urm\torii factori:

voca]ie [i cur\]ie, rug\ciune [i slujire. P\rintele Dumitru considera,

a[adar, c\ monahismul va avea un viitor `n m\sura `n care va reveni

cât mai mult „la modelul primar din secolele III-IV, reprezentat de

21 Ioanichie B\lan, Convorbiri duhovnice[ti, vol. II, Roman, 1988, p. 14. 
22 Ne vorbe[te P\rintele Dumitru St\niloae. Nou\ interviuri realizate de Arhi-

mandritul Ioanichie B\lan, cu binecuvântarea PS Eftimie, Episcopul Romanului

[i Hu[ilor, Roman, 1993, pp. 126-127.
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pustnicii din Egipt, precum Antonie, Pahomie, Macarie, Paisie etc.,

s\ renun]e cât mai mult la cele ale lumii”23. Monahii, consider\ Sfin]ia

Sa, trebuie s\ fie „iert\tori, s\ fie buni, cât pot s\ ajute”24. Calit\]ile pe

care trebuie s\ le aib\ monahii zilelor noastre, pentru ca modelul

lor s\ aib\ puterea de a oferi un model lumii contemporane, sunt:

„o sobrietate [i o `nfrânare cât mai mare, dar, `n acela[i timp, o des-

chidere c\tre oameni, f\r\ ca s\ renun]e la rug\ciune, ci chiar `n

rug\ciunea lor pomenindu-i pe oameni [i gândindu-se c\ dup\ ce

termin\ rug\ciunea, s\ fac\ ceva bine unora dintre oameni, spre

o comuniune de iubire [i des\vâr[ire `n Hristos”25. 

Ca o concluzie general\ a studiului nostru, vom cita cuvintele P\-

rintelui Arhimandrit Atanasie, actualul stare] al Schitului Prodromu,

care ne-a sus]inut mult `n acest demers, privind cunoa[terea [i

recunoa[terea P\rintelui St\niloae `n cadrul ob[tilor monahale din

Sfântul Munte. Cercetând impactul pe care l-a avut modelul de via]\

duhovniceasc\ [i teologie experimental\, pe care le-a oferit P\rin-

tele Profesor, afl\m, cu bucurie, c\: „scrierile [i traducerile Pr. St\ni-

loae au circulat [i circul\ `n mediul monahal atât `n ]ar\, cât [i `n

str\in\tate – `n diaspora româneasc\ – tocmai datorit\ afilierii dân-

sului la izvoarele autentice ale tradi]iei. Monahii l-au sim]it pe Pr.

St\niloae ca pe unul de-al lor, de[i, precum [tim, era c\s\torit [i

avea familie. Dou\ sunt accentele liniei teologice a Pr. St\niloae, care

au fost iubite de to]i monahii: taina rug\ciunii [i duhul respect\rii ca-

noanelor [i p\str\rii curate a Ortodoxiei”26. De asemenea, adaug\

P\rintele Stare] Atanasie, „`n ob[tile române[ti: Schitul Prodromu,

Schitul Lacu [i Colciu, P\rintele Dumitru St\niloae este cel mai bine

cunoscut [i recunoscut, deoarece nu numai c\ este citit, dar mai

exist\ p\rin]i care l-au cunoscut [i personal...”. „Am observat, apoi,

c\ nu exist\ m\n\stire `n Athos `n care s\ nu se fi auzit cel pu]in

de numele lui. Triste]ea noastr\ a fost s\ constat\m c\ unii care l-au

citit ori au auzit despre el nu [tiau sau nu mai [tiau c\ este român. {i

am zis: poate aceasta este [i vina noastr\, a românilor din Athos,

care nu ne cultiv\m `ndeajuns valorile.

23 Arhim. Ioanichie B\lan (ed.), Omagiu memoriei P\rintelui Dumitru St\ni-

loae, cu binecuvântarea IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Editura

Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Ia[i, 1994, p. 27.
24 Ibidem, p. 28.
25 Ibidem.
26 Scrisoarea p\rintelui arhim. Atanasie Prodromitul, din 5.08.2013.
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Dintre toate cele dou\zeci de m\n\stiri athonite, sunt de re-

marcat patru: Vatopedi, Grigoriu, Simonospetra [i Iviru.

M\n\stirea Vatopedi are cei mai mul]i români `n ob[te [i cultiv\

o rela]ie deosebit\ cu poporul român [i `ntreaga lui cultur\ teolo-

gic\ [i nu numai. Prin urmare, este una dintre m\n\stirile `n care nu

doar s-a auzit despre el ori s-a citit, ci este chiar foarte iubit [i apre-

ciat ca unul din marii p\rin]i f\uritori de teologie. 

M\n\stirea Grigoriu are stare] pe fostul profesor de teologie de

la Atena, arhim. Gheorghe Kapsanis. Credem, cu toat\ responsa-

bilitatea, c\ Sfin]ia Sa cunoa[te cel mai bine [i mai complet linia

teologic\ a P\rintelui St\niloae. ~n pastoralele sale, adeseori g\sim

citate ori aprecieri din opera unor scriitori români teologi [i nu nu-

mai. De asemenea, are `n ob[te pe cel mai bun vorbitor de limb\

român\ dintre athoni]ii greci – monahul Damaschin Grigoriatul –,

care a tradus deja 25 de c\r]i din limba român\ `n limba greac\.

M\n\stirea Simonospetra a avut un stare] deosebit `n persoana

Arhim. Emilian Simonopetritul, care a insuflat `n ob[te un duh mo-

nahal de elit\. Este poate ob[tea `n care aproape to]i nu numai c\ au

auzit, dar au [i citit câte ceva din opera tradus\ de Pr. St\niloae. 

M\n\stirea Iviru, de asemenea, are `n persoana fostului stare]

Vasile Gondakakis un teolog de seam\ care poate oricând vorbi

competent despre teologia P\rintelui St\niloae. 

Mai trebuie s\ amintim pe PS Hrisostom Rodostolu, episcop ono-

rific al Muntelui Athos, acum retras la o chilie pustniceasc\ pe te-

ritoriul Marei Lavre, care a fost mult\ vreme director al {colii Teo-

logice Atoniada, de asemenea un cunosc\tor al teologiei P\rintelui

St\niloae. La recomandarea dânsului, am g\sit [i pe singurul athonit

grec care l-a cunoscut pe Pr. St\niloae (...), `n persoana Arhim.

Ioachim Vrahniotul, de la Kareia, care l-a cunoscut personal, la Paris,

`n vremea studiilor sfin]iei sale. Pr. St\niloae se afla [i el atunci la

Paris, sus]inând o serie de conferin]e”27.

Tot P\rintele Stare] Atanasie ne d\ urm\toarea m\rturie: „Pentru

Schitul nostru, putem s\ v\ m\rturisim c\ Filocaliile traduse de

Pr. St\niloae se citesc [i se recitesc deseori [i cu mult drag la tra-

pez\, iar opera dânsului, de asemenea, este familiar\ majorit\]ii mo-

nahilor din ob[tea noastr\. Tot ca o m\rturie, oarecum simpatic\,

27 Ibidem.
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v\ spunem c\ unii l-au citit [i apreciat mai bine abia dup\ venirea

lor aici. Fiind aici str\ini printre str\ini, au `nceput s\-[i aprecieze

din nou valorile na]ionale, `ncât le venea s\ se `ntoarc\ `n raiul

descris de p\rintele St\niloae `n Reflec]ii despre spiritualitatea po-

porului român. Dincolo de toate acestea [i mai presus de ele, cre-

dem c\ P\rintele Dumitru St\niloae r\mâne un mare teolog, precum

p\rin]ii cei de demult [i un sfânt al zilelor noastre, care a [tiut s\

`mbine cel mai fericit cultura teologic\ cu via]a de sfin]enie, ceea ce,

dup\ cum [ti]i, este destul de rar [i destul de greu. Poate aceasta

au apreciat monahii cel mai mult la personalitatea sfin]iei sale: c\

putea aborda [i exprima cele mai adânci teme teologice simplu [i

pe `n]eles [i, `n acela[i timp, cuvântul lui avea ceva din haina sfin-

]eniei, era acel cuvânt cu putere mult\”28. 

O a doua m\rturie pe care dorim s\ o men]ion\m, pentru liris-

mul [i profunzimea considera]iilor sale, apar]ine P\rintelui Arhiman-

drit Melchisedec Velnic, stare] al Sfintei M\n\stiri Putna. Sfin]ia Sa

aprecia c\ „scrierile P\rintelui au hr\nit [i hr\nesc pe monahii `nse-

ta]i de cunoa[terea c\ii drepte a nevoin]ei duhovnice[ti. De neap\-

rat\ trebuin]\ este cunoa[terea corect\ a mijloacelor prin care omul

se lupt\ cu patimile [i spore[te `n unirea cu Dumnezeu, expuse cu

o deosebit\ erudi]ie [i o adânc\ experien]\ proprie. Astfel, scrierile

Filocaliei, traduse [i tâlcuite de P\rintele St\niloae sunt un izvor me-

reu proasp\t [i `ndestul\tor pentru orice c\lug\r dornic s\ poarte

lupta cea bun\29. 

Tot astfel au primit monahii [i Ascetica [i mistica, Via]a [i `nv\-

]\tura Sf. Grigorie Palama, Iisus Hristos sau restaurarea omului,

Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Iisus Hristos – lumina lumii.

Desigur, cei care au avut puterea de a p\trunde, au g\sit `n Teologia

Dogmatic\ `n]elegerile dogmatice pe care se `ntemeiaz\ `ntreaga

via]\ duhovniceasc\ [i nevoin]a mântuirii, [i `n special realitatea ru-

g\ciunii ca dialog viu, continuu [i `ndumnezeitor cu Creatorul nos-

tru. (...) P\rintele St\niloae este cinstit de monahi, asemenea marilor

p\rin]i care au explicat adev\rurile dumnezeie[ti despre Sfânta

Treime, crea]ie [i mântuirea omului. Nu `l socotim altfel, decât `n

aceea[i ceat\ a teologilor tr\itori [i m\rturisitori `ntr-un veac dificil,

materialist, asemenea Sfântului Justin Popovici, marele dogmatist sârb. 

28 Ibidem. 
29 Scrisoarea P. Cuv. P\r. Melchisedec Velnic, stare] al Sf. M\n\stiri Putna, p. 1. 
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Din experien]a noastr\ v\ putem `mp\rt\[i dou\ momente

care arat\ evlavia [i cinstirea pentru P\rintele St\niloae `n spa]iul

ortodoc[ilor arabi. Actualul patriarh al Antiohiei, Preafericitul Ioan

al X-lea, `n perioada `n care a fost episcop al Bisericii Antiohiei `n

Europa Occidental\, a trimis doi monahi sirieni, care au fost `nchi-

novia]i pe perioada studiilor la m\n\stirea noastr\, s\ studieze Teo-

logia `n România, cu scopul declarat de a putea apoi traduce scrie-

rile P\rintelui St\niloae `n limba arab\. ~n 2006, Maica Stare]\

Macrina de la M\n\stirea Adormirea Maicii Domnului din Blemmana,

Siria, `mpreun\ cu Maica Stare]\ Macrina de la M\n\stirea Adormirea

Maicii Domnului, Alexandropoulis, Grecia, au vizitat România. Când

a fost `ntrebat\ ce dore[te s\ viziteze `n jurul Bucure[tiului, Maica

Stare]\ Macrina din Siria a r\spuns: «Nimic altceva decât mormân-

tul P\rintelui St\niloae»”30.

***

P\rintele Dumitru St\niloae a fost p\truns deplin de idealurile

cre[tine, a[a cum sunt acestea exprimate `n Sfânta Scriptur\ [i `n

operele Sfin]ilor P\rin]i, cei mai mul]i dintre ei provenind din lumea

monahal\ [i pe unii dintre ace[tia P\rintele St\niloae traducându-i

[i tâlcuindu-i, pentru a oferi monahismului [i monahilor români, dar

nu numai lor, un suport revelat [i inspirat al nevoin]elor personale de

dobândire a des\vâr[irii cre[tine, a mântuirii sau `ndumnezeirii.

Totodat\, P\rintele St\niloae a fost pe deplin `ncrez\tor `n vo-

ca]ia de leg\tur\ a poporului român [i a bogatei sale spiritualit\]i

cre[tine, a rostului [i locului c\l\uzitor [i de exemplar model du-

hovnicesc al monahismului românesc. ~ntr-o vreme `n care se vor-

be[te despre o „lips\ de voca]ie cre[tin\” [i `n care, `n multe p\r]i

ale lumii, m\n\stirile [i bisericile se pustiesc, `n care elementele de

spiritualitate cre[tin\ sunt ignorate [i `nl\turate, Sfin]ia Sa a subliniat

calitatea monahismului ortodox românesc, de adev\rat p\str\tor

al istoriei, tradi]iei, culturii [i credin]ei cre[tine, de far c\l\uzitor [i

de reper exemplar de asumare a chem\rii adresate de Dumnezeu

[i de respectare a angajamentelor [i sfaturilor depuse31. 

30 Ibidem, pp. 1-2.
31 Toate afirma]iile f\cute cu privire la monahism sunt la fel de valabile [i pentru

monahiile [i vie]uitoarele m\n\stirilor din ]ar\ [i din `ntreaga lume ortodox\, odat\

ce lucr\rile de psihologie religioas\ sau monahal\ constat\ un dor de des\vâr-

[ire [i o sete de mântuire m\car la fel de `nalte ale acestora cu ale p\rin]ilor

duhovnice[ti.
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~n aceea[i m\sur\, P\rintele St\niloae a ap\rat caracterul pro-

fund spiritual al monahismului, nevoia de re`ntoarcere, acolo unde

trebuie, [i de respectare deplin\ a rânduielilor monahale, ale `nte-

meietorilor acestuia: Pahomie, Antonie, Vasile cel Mare. Aceasta este

calea salv\rii [i p\str\rii sensului [i importan]ei monahismului `n

lumea contemporan\, `n care se vorbe[te, mai ales `n Apus, tot mai

mult despre o lips\ de voca]ie monahal\, pe fondul afirm\rii pân\

la obstina]ie a provoc\rilor [i pl\cerilor lumii contemporane, a con-

sumismului [i confortismului, a laxismului [i indiferen]ei tot mai

largi, uneori pân\ la t\g\duire [i lupt\ deschis\, `mpotriva valorilor

spirituale [i a idealurilor cre[tine. Doar ap\rându-[i [i promo-

vându-[i voturile – castitatea, s\r\cia de bun\voie [i ascultarea

necondi]ionat\ –, monahismul contemporan [i, implicit, cel româ-

nesc, vor avea capacitatea s\ ofere lumii un model sublim de limi-

tare pân\ la renun]are a bunurilor [i valorilor lumii materiale, spre

descoperirea bogatei [i mult mai `naltei lumi spirituale32.

Prin urmare, un impact exact [i precis al scrierilor P\rintelui

Profesor Dumitru St\niloae, fie chiar [i `n acest an, când se `mplinesc

110 ani de la na[terea [i 20 de ani de la mutarea la cele ve[nice a

marelui teolog român, nu poate fi deplin contabilizat, `n ciuda nu-

meroaselor [i `naltelor aprecieri la adresa personalit\]ii [i operei sale

teologice, a tot mai numeroaselor abord\ri academice, doctorale sau

duhovnice[ti, experimentale, apar]inând unor `nal]i ierarhi ortodoc[i,

monahilor cu via]\ `mbun\t\]it\, teologilor avizi de cercetare [i cu-

noa[tere profund\. Modul `n care personalitatea [i teologia P\rin-

telui St\niloae au influen]at via]a [i nevoin]a monahilor [i a mona-

hiilor ortodoxe, din m\n\stirile ortodoxe române[ti sau de pretutin-

deni, ca de altfel [i al cre[tinilor, acolo unde P\rintele St\niloae a

fost cunoscut [i pre]uit, r\mâne greu de apreciat, atât cantitativ, cât

[i calitativ, adev\ra]ii urma[i ai Sfin]iei Sale, cei care s-au `mbog\]it

32 Altfel, a[a cum spunea [i P\rintele Teofil Pârâian, exist\ pericolul ca unii

monahi, care nu au [tiut ce fac atunci când s-au f\cut monahi, s\ se transforme, pur

[i simplu, [i tocmai din cauza necunoa[terii, nedescoperirii piscurilor vie]ii mona-

hale [i lipsei de `ncercare de a se conforma voturilor asumate, `n simple cuiere pen-

tru ni[te rase c\lug\re[ti, care s\ mascheze, s\ ascund\ `n dosul culorii negre [i de

v\zul celor curio[i tensiunile [i frustr\rile interioare, lipsurile suflete[ti [i durerea

existen]ial\ a unora, care nu au `n]eles `n\l]imea chem\rii pe care Dumnezeu le-a

adresat-o, `n deplin\ sau mai pu]in\ cuno[tin]\ de cauz\ din partea lor, atunci când

au `mbr\cat haina monahal\.
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spiritual din cuvintele [i scrierile sale fiind cunoscu]i cu adev\rat

doar de Dumnezeu.

Vrem s\ credem, `ns\, c\ o cunoa[tere cât mai bun\ a vie]ii du-

hovnice[ti `nalte [i a scrierilor sale teologice profunde este un spor

duhovnicesc deosebit pentru fiecare cre[tin, monah sau mirean, un

`ndemn [i o ocazie de a descoperi adev\ratele [i `naltele culmi ale

vie]ii duhovnice[ti cre[tine, o [ans\ fericit\ de descoperire [i actua-

lizare a frumuse]ilor vie]ii cre[tine [i a chipului divin s\dit `n pro-

funzimile tainice ale propriei noastre fiin]e. 

Aceasta poate constitui, de fapt, [i o concluzie esen]ial\ asupra

temei noastre privind relevan]a sau impactul operei P\rintelui Pro-

fesor Dumitru St\niloae asupra vie]ii [i spiritualit\]ii monahale.

Cercetarea `ntreprins\, `n mod personal, cât [i cu ajutorul [i bun\-

voin]a unor ierarhi [i vie]uitori `n ob[tile monahale, contemporani,

români [i str\ini, ne arat\ c\ atât monahii români, cât [i un num\r

tot mai larg de monahi str\ini au auzit de P\rintele Profesor Du-

mitru St\niloae, ba chiar cunosc multe aspecte [i momente din via]a

sa, mai ales legate de suferin]ele `ndurate pentru credin]a [i verti-

calitatea sa moral\. Ace[tia au, de asemenea, [i con[tiin]a valorii

teologiei sale [i a rolului pe care ea `l ocup\ `n cadrul Ortodoxiei [i

al cre[tinismului, al culturii [i spiritualit\]ii secolului al XX-lea, cu

profunde reverbera]ii asupra teologiei actuale. ~i cunosc, chiar, unele

opere, teme [i `nv\]\turi teologice. ~ns\, precum m\rturisea Olivier

Clèment, traducerea larg\ a operei sale `n spa]iul occidental [i aple-

carea asupra ei cu mai mult\ st\ruin]\ sunt capabile s\ familiari-

zeze [i mai mult teologia [i pe omul contemporan cu `nv\]\turile

`nalte, experimentale [i atât de actuale ale sale [i, astfel, s\ ne des-

copere genialitatea sa, contribu]ia sa fundamental\ asupra teologiei,

nu doar române[ti [i nu doar ortodoxe, ci asupra teologiei cre[tine,

`n general, asupra culturii [i spiritualit\]ii universale. 

IPS Bartolomeu Anania, parafrazându-l pe P\rintele Serafim Po-

pescu, cel care afirmase c\ prin traducerea Filocaliei `n limba ro-

mân\ „patriarhul teologiei academice române[ti” „a adus cerul ortodox

pe p\mânt românesc”, considera c\ „P\rintele Dumitru St\niloae

este darul cel mai pre]ios pe care p\mântul Transilvaniei l-a f\cut

v\zduhului nostru na]ional”33.

33 Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Apa cea vie a Ortodoxiei,

Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2002, p. 34.
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S-a spus, pe bun\ dreptate, c\ P\rintele Profesor Dumitru St\ni-

loae este o prezen]\ providen]ial\ [i un dar divin oferit Ortodoxiei

[i lumii `ntregi, la cump\na dintre milenii, pe cele anterioare cu-

prinzându-le [i sintetizându-le, spre cele viitoare, deschizând noi

perspective [i dimensiuni pentru o umanitate aflat\ `ntr-o zbatere

`ntre material [i spiritual, `ntre suprema]ia lumescului [i a trec\to-

rului, fa]\ de ceea ce este `nalt [i ceresc, `ntre acum [i aici, pe de

o parte, iar pe de alta, pentru viitor [i ve[nicie. 

Meditând asupra acestor frumoase [i `nalte „ziceri” duhovni-

ce[ti, putem spune c\, `ntr-adev\r, P\rintele St\niloae este un dar

ales, f\cut de Dumnezeu neamului românesc, `n vremuri tulburi de

restri[te, dar [i de relativizare a valorilor morale [i spirituale. Un dar

special l-a constituit prezen]a [i modelul „teologului integral”, erudit

[i des\vâr[it, oferit teologiei contemporane. Lucr\rile sale originale,

traducerile din operele Sfin]ilor P\rin]i, fundamentale pentru cunoa[-

terea `nv\]\turii ortodoxe, notele [i adâncile reflec]ii sunt „apa cea

vie”, dup\ care `nseteaz\ atât de mult omul [i sufletul contemporan,

parc\ prea robit lumii materiale [i pl\cerilor ei. Operele sale trans-

mit, „cu putere mult\”, `ndemnul la descoperirea [i pre]uirea, la

aflarea [i practicarea, `mplinirea [i des\vâr[irea idealului de via]\

cre[tin: mântuirea.

Volumele elaborate de Sfin]ia Sa, al\turi de profunda abordare
teologic\, sunt dublate de `nalte considera]ii spirituale, `mbog\]ind

bibliotecile m\n\stirilor [i parohiilor, ale intelectualilor [i bunilor
cre[tini [i a[teptând, parc\ mai mult decât oricând, s\ fie [i mai

adânc explorate [i cercetate. Dac\ prin traducerea Filocaliei „a adus

cerul ortodox pe p\mânt românesc”, prin pilda sa de via]\ duhovni-
ceasc\ `mbun\t\]it\ [i prin lucrarea sau opera sa teologic\ profund\,
P\rintele St\niloae a `nnobilat teologia ortodox\, `ndreptându-o

c\tre adev\rata ei voca]ie: restaurarea omului `n Hristos – itinera-
riul spiritual general al mântuirii sufletului.

Oricine se apleac\ asupra vastei opere a teologului român tr\-

ie[te o adev\rat\ revela]ie intelectual\ [i o s\rb\toare spiritual\,

aflându-[i `n convingerile [i dezvolt\rile lui temeiuri profunde
pentru via]a sa duhovniceasc\ personal\, dorin]\ [i dor de `mbu-

n\t\]ire, `n rândul cetei sau a neamului s\u [i `n cadrul cinului c\-
ruia `i apar]ine. 

~n m\sura `n care va reu[i s\ evalueze autentic `nalta [i duhov-

niceasc\ `nv\]\tur\ a P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae, omul
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contemporan, fie el monah sau mirean [i nu doar teolog, va avea

[ansa de a-[i redescoperi originea sa divin\ [i voca]ia sa sfânt\, se

va situa `ntr-un dialog spiritual cu sine `nsu[i, pe calea istoriei nea-

mului [i a bogatei spiritualit\]i pe care acesta a creat-o [i p\strat-o,

se va redescoperi pe sine `n ceea ce are mai sfânt [i mai adânc,

mai bun [i mai `nalt. 

Pe bun\ dreptate, putem considera teologia [i `ntreaga mi[-

care spiritual\ pe care a creat-o P\rintele Profesor Dumitru St\niloae

o adev\rat\ invita]ie [i poart\ deschis\ c\tre noi, prin care omul

contemporan are acces la neamul [i credin]a proprie, la bogata tra-

di]ie [i spiritualitate pe care acesta le-a creat, o poart\ spre descope-

rirea voca]iei proprii [i a `mplinirii ei, `n planul mântuirii generale

[i pân\ la urm\, o poart\ c\tre noi `n[ine, c\tre propria individua-

litate [i profunzimile ei, c\tre sinea autentic\ a noastr\ `n[ine.


