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„Raport asupra celei de-a 12-a Adun\ri a Conferin]ei Bisericilor
Europene” – Trondheim, 25 iunie – 2 iulie 2003, Editura Genève, 2004.
A ap\rut raportul final al celei de-a
12-a Adun\ri a Conferin]ei Bisericilor
Europene, Trondheim, 25 iunie – 2 iulie
2003, sub titlul Trondheim, având tema
Iisus Hristos vindec\ [i reconciliaz\: m\rturia noastr\ în Europa, la Editura Genève, 2004, 336 p.
Lucrarea cuprinde rezumatul manifest\rilor ecumenice în limbile englez\,
francez\ [i german\. De o condi]ie grafic\
deosebit\ lucrarea începe cu un cuvânt
introductiv semnat de Keith Clements,
Secretarul General al Conferin]ei Bisericilor Europene în care acesta î[i exprim\
întreaga gratitudine pentru organizatorii
acestui eveniment ecumenic de mare importan]\ pentru prezentul [i viitorul Europei cre[tine.
Raportul final este cuprins din trei
p\r]i:
- partea I con]ine un raport narativ al
Adun\rii incluzând sesiunile plenare,
audierile, slujbele liturgice [i manifest\rile culturale. Acest raport este înso]it de
excerpte din mai multe lu\ri de cuvânt,
conferin]e [i predici rostite cu aceste
ocazii;
- partea a II-a con]ine textul integral
al cuvânt\rii rostite de Dr. Kenneth
Kaunda despre tema general\ a Adun\rii, precum [i rapoartele Pre[edintelui
[i Secretarului General al Conferin]ei Bisericilor Europene;
- partea a III-a include documentele
majore promulgate de aceast\ Adunare:

mesajul final, raportul Comitetului cu
afaceri publice [i cel al Comitetului de
politic\ a institu]iei, acestea fiind o baz\
pentru lucr\rile viitoare ale CBE.

Cartea con]ine multe fotografii care
ilustreaz\ via]a [i momentele cheie ale
Adun\rii [i se încheie cu un necesar glosar
de abrevieri [i acronime. De asemenea,
aceast\ lucrare este înso]it\ de un CD
care con]ine la scar\ mai larg\ documentele [i rapoartele Adun\rii, precum [i
personalit\]ile prezente la aceasta. Unul
dintre principiile adun\rii a fost aceea de
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a fi nu doar un forum de dezbatere, ci un
mediator între Bisericile Europei [i societatea european\ amenin]at\ de secularizare [i de consumism.
Pre[edintele CBE, Mitropolitul Ieremia al Elve]iei, în raportul s\u a afirmat:
„Cre[tin\tatea are un mesaj de speran]\ pentru lume. În ciuda aparen]elor [i
a dificult\]ilor, permite]i-mi s\ recunosc
împreun\ cu voi c\ dinamica spiritului
cre[tin adev\rat s-a pus în mi[care în
Europa într-un spirit al p\cii, încrederii [i
al stabilit\]ii” (p. 13). Înaltul ierarh a
m\rturisit c\ în cei [ase ani ai mandatului
s\u de pre[edinte ale CBE a avut [ansa s\
„aprofundeze semnifica]ia colegialit\]ii
[i a colabor\rii”.
Printre lu\rile de cuvânt ale c\ror
excerpte se reg\sesc în paginile Raportului „Trondheim” este demn\ de men]ionat
alocu]iunea Sanctit\]ii Sale Bartolomeu,
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, ]inut\ la slujba de deschidere a
Adun\rii în Catedrala din Nidaros, în 26
iunie 2003, intitulat\ Totul este dar, totul
este har:
„Hristos a zis: f\r\ Mine nu pute]i
face nimic. Este uimitor c\ în Filocalie,
colec]ia ortodox\ clasic\ de texte spirituale nu exist\ alt verset din Scriptur\
care s\ fie citat mai des. Totul este dar.
Totul este har. Dac\ trebuie s\ vorbim
Europei cuvânt de vindecare [i de reconciliere, atunci acesta trebuie s\ fie cuvântul lui Dumnezeu [i nu al nostru. Ceea
ce trebuie s\ oferim lumii, noi comunit\]ile cre[tine, este nu un program, nu o
ideologie, ci o persoan\: Theanthropos
(Dumnezeu-Omul) Iisus Hristos. Vindecare înseamn\ mântuire; iar mântuire
înseamn\ Hristos Mântuitorul. (...) Eu
sunt Adev\rul, a insistat Hristos (Ioan
14, 6). Adev\rul mântuitor nu este o
serie de propozi]ii, ci o persoan\ vie.
Mântuirea este Iisus Hristos Mântuitorul: dar ce semnifica]ie are Hristos
pentru noi? Ca un chip c\l\uzitor pentru
a ne inspira pe noi în Adunarea noastr\,
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s\ ne amintim întâlnirea lui Hristos Cel
înviat cu ucenicii S\i în seara zilei
Învierii (Ioan 20, 19-20). Primul Lui
cuvânt c\tre ei Pace vou\ este un cuvânt
de vindecare [i de reconciliere care le
aduce bucurie. Dar urm\torul lui gest
este s\ le arate stigmatele Sale, r\nile
Sale, semnele P\timirii pe care le poart\
în mâini [i în coasta Sa. Aceste r\ni pe
care Hristos Cel înviat le arat\ ucenicilor
S\i sunt asumarea de c\tre El a unei
umanit\]i suferinde. Acelea[i r\ni sunt
speran]a [i vindecarea noastr\. Ele ofer\
eviden]a faptului c\, de[i Hristos a înviat
biruitor asupra mor]ii, de[i curând Se va
în\l]a la ceruri întru slav\, totu[i în Persoana Sa des\vâr[it\ înc\ mai este loc
pentru durerea [i suferin]a noastr\. R\nile
lui Hristos Cel înviat subliniaz\ adev\rul
celor spuse în Epistola c\tre Evrei: Noi
nu avem Arhiereu Care s\ nu poat\ suferi
împreun\ cu noi, în sl\biciunile noastre,
ci ispitit întru toate dup\ asem\narea
noastr\, afar\ de p\cat (Evrei 4, 15).
Aceste cuvinte ne cheam\ s\ reflect\m
asupra c\ii îndoite în care Hristos lucreaz\ ca vindec\tor [i Mântuitor. El este
Mântuitorul nostru, în primul rând pentru
c\ – conform cuvintelor Crezului nicean –
este Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu
adev\rat. Mântuirea este o lucrare divin\;
un profet nu poate fi mântuitorul lumii,
pentru c\ moartea unui asemenea om nu
poate distruge moartea. Ca Hristos s\ ne
salveze, El trebuie s\ fie Dumnezeu. Nu
poate fi doar unul dintre noi.
Dar, în al doilea rând, a[a cum arat\
Epistola c\tre Evrei, mântuirea trebuie s\
ating\ nivelul suferin]ei umane. Hristos,
Dumnezeul nostru ne vindec\, nu de la o
distan]\ sigur\, nu într-o manier\ exterioar\, ci devenind El Însu[i ceea ce noi
suntem, f\cându-Se total vulnerabil, acceptând în El Însu[i toat\ durerea [i plângerea
noastr\. „Ispitit întru toate dup\ asem\narea noastr\”, suferind cu noi [i pentru
noi în iubirea Sa comp\timitoare, El este
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este întru adev\r Vindec\torul r\nit. De[i
nu este unul dintre noi, El este una cu
noi.
A[a cum Sf. Grigorie de Nyssa afirm\
în Cuvânt\rile sale Catehetice, adev\rata
m\re]ie [i slav\ a lui Dumnezeu se vede,
nu în lucr\rile Lui de putere absolut\
cum este crearea universului, nu în vreun
miracol cosmic ca potolirea furtunii, ci
mai degrab\ în kenoz\ prin care El a ales
s\ Se împ\rt\[easc\ din toat\ fragilitatea
[i sf\râmarea noastr\, devenind ascult\tor
pân\ la moarte, [i înc\ moarte pe Cruce.
Împ\rt\[irea Sa total\ de umilin]a noastr\
este adev\rata culme a atotputerniciei
Lui divine. Dumnezeu nu a fost niciodat\ mai puternic decât atunci când a
fost Cel mai slab.
Aceasta este calea prin care Iisus
Hristos vindec\ [i reconciliaz\. Acesta
este mesajul pe care noi trebuie s\ îl
aducem Europei.
Vorbind de Hristos ca vindecare [i
reconciliere, mai este ceva care trebuie
ad\ugat. Mântuirea este personal\, dar
nu este solitar\. Nimeni nu se mântuie[te
singur. Ne mântuim în Biseric\, ca membri ai ei [i prin comuniunea noastr\ cu
to]i ceilal]i membri ai ei. Vindecarea [i
reconcilierea în Hristos are dimensiune
eclesial\. Ne mântuim prin încorporarea
noastr\ în Trupul lui Hristos, prin Taina
Botezului [i a Euharistiei.
Aici, în mod precis, ne întâlnim cu
una dintre provoc\rile pe care nu le
putem evita la aceast\ Adunare. Unitatea
noastr\ e genuin\, dar e înc\ incomplet\.
În ciuda tuturor progreselor care s-au
f\cut c\tre unitatea vizibil\ – [i pentru
acestea slav\ lui Dumnezeu – noi ortodoc[ii r\mânem convin[i c\ vremea înc\
nu a sosit pentru noi ca s\ ne împ\rt\[im
împreun\ la Masa Domnului, cu Trupul
[i Sângele S\u sacramental. Continu\ s\
fie anumite chestiuni doctrinare serioase
asupra c\rora, ca Biserici, suntem înc\ în
dezacord; [i astfel, conform cu în]ele-

gerea noastr\ ortodox\ a Euharistiei, ar fi
nerealist, [i chiar neadev\rat pentru noi
s\ practic\m intercomuniunea.
Când discut\m aceast\ problem\ dureroas\ [i disputat\, fiecare dintre noi
avem nevoie consistent\ de a respecta
buna credin]\ [i integritatea spiritual\ a
tuturor celor care difer\ de noi (...).
A[ dori s\ închei cu dou\ sugestii: s\
fim practici [i s\ fim t\cu]i. Hristos ne
prive[te pe noi prin ochii celor care sufer\.
Nu este, oare, înfrico[\tor?
Întâi, în toate deliber\rile noastre, s\
c\ut\m s\ fim practici [i reali[ti. Vindecare înseamn\ îndep\rtarea unor r\ni
anume; reconciliere înseamn\ dep\[ire a
diviziunilor particulare. Nu este destul s\
formul\m teorii; trebuie s\ rezolv\m prin
ac]iuni concrete (...).”
În al doilea rând, s\ p\str\m câteodat\
t\cerea. S\ facem loc în acest congres
unui spa]iu pentru dimensiunea isihiei [i
a lini[tii creative. Lini[ti]i-v\ [i cunoa[te]i
c\ Eu sunt Dumnezeu (Psalm 45, 10).
A[a cum ne ascult\m unii pe al]ii, s\-L
ascult\m [i pe Duhul Sfânt.
Sfântul Ignatie de Antiohia vorbe[te
despre Hristos ca fiind Cuvântul izvorât
din t\cere. Dac\ vorbele noastre la aceast\
întâlnire nu izvor\sc din t\cerea inimii,
ele se vor dovedi a fi, dup\ expresia Sf.
Pavel, aram\ sun\toare [i chimval r\sun\tor (I Corinteni 13, 1). Dar dac\ vorbele
pe care le gr\im Europei la aceast\
Adunare sunt într-adev\r cuvinte care
izvor\sc din t\cere, atunci prin harul [i
mila lui Dumnezeu, ele se vor dovedi a fi
cuvinte de foc, eliberatoare [i f\c\toare
de via]\”.
În Raportul „Trondheim”, mai sunt
prezente alocu]iunile I.P.S. Daniel, Arhiepiscop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, Eminen]ei Sale Rowan
Williams, Arhiepiscop de Canterburry,
P.S. Episcop Finn Wagle, Excelen]ei Sale
Kjell Magne Bondevik, Prim-ministrul
Norvegiei etc.
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Înalt Prea Sfin]itul P\rinte Mitropolit
Daniel a ]inut cuvântul de înv\]\tur\ la
Sfânta Liturghie Ortodox\, oficiat\ în Catedrala din Nidaros, la s\rb\toarea Sfin]ilor Apostoli, 29 iunie 2003, intitulat\
Sfin]ii Petru [i Pavel, Apostoli [i martiri
în Europa:
Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel, doi
oameni diferi]i, chema]i de Iisus Hristos
s\ vesteasc\ aceea[i Evanghelie a iubirii
[i a mântuirii.
Sfântul Petru se numea Simon înainte
de a se fi întâlnit cu Iisus care i-a schimbat
numele în Chefa (piatr\). Acesta s-a n\scut
în Betsaida Galileii, tat\l s\u se numea
Iona, iar fratele s\u Andrei, cel dintâi
chemat s\ fie Apostol. Andrei l-a prezentat pe Simon lui Iisus spunându-i: „Am
g\sit pe Mesia” (Ioan 1, 41). Simon Petru
era c\s\torit [i era pescar de profesie.
Aceast\ îndeletnicire l-a înv\]at s\ înfrunte valurile m\rii, s\ se osteneasc\, s\
se bucure de pescuire bogat\ sau s\-[i
asume e[ecul. Era o fire dinamic\, spontan [i plin de zel. Într-o zi l-a întâlnit pe
Iisus din Nazaret care i-a schimbat via]a
[i l-a f\cut din pescar obi[nuit „pescar de
oameni”, adic\ Apostol ca s\ adune oameni pentru Împ\r\]ia cerurilor, pe care
o predica Sf. Ioan Botez\torul [i apoi
Iisus zicând: „Poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat
Împ\r\]ia cerurilor” (Matei 4, 7). Credin]a
sa iudaic\ a mo[tenit-o din familie [i a
cultivat-o la sinagog\, într-un context
iudaic, pu]in elenizat al Galileii, cu amestec de grupuri etnice diferite. Totu[i,
Simon Petru era un om simplu, el nu
vorbea greaca, de aceea, mai târziu a fost
ajutat în misiunea sa de ucenicul s\u,
Ioan Marcu, acesta fiind traduc\tor pentru el din ebraic\ în greac\.
Sfântul Pavel se numea ini]ial Saul.
S-a n\scut în Tarsul Ciliciei (azi, în Turcia), în diaspor\, ca fiu al unor evrei
deporta]i de romani. Era un om cu o vast\
cultur\ teologic\ f\cut\ în Tars [i la Ierusalim. Era cet\]ean roman, adic\ un
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interna]ional. Vorbea limba greac\, fiind
discipol al înv\]atului Gamaliel, un teolog
al Legii lui Moise, era zelos. A fost contemporan cu Iisus din Nazaret, dar nu L-a
întâlnit când Iisus a tr\it pe p\mânt. Din
zel pentru tradi]ia iudaic\ a persecutat
noua comunitate a discipolilor lui Iisus
din Nazaret. Dar, pe când persecuta pe
cre[tini, în Siria, lâng\ Damasc, s-a întâlnit cu Iisus Cel Viu în ceruri, în lumin\
inaccesibil\, Care l-a întrebat: „Saule,
Saule, de ce m\ prigone[ti?” (Fapte 9, 4).
Atunci a în]eles c\ Iisus din Nazaret este
viu [i c\ El este cu adev\rat Mesia. Tot
atunci a înv\]at c\ Iisus Hristos, Capul
Bisericii este nedesp\r]it de Biseric\,
Trupul S\u. Saul lovea în cre[tini, iar
Hristos sim]ea durerea lor, c\ci via]a lor
era via]a Lui [i via]a Lui era via]a lor.
Apoi, Saul, persecutorul, convertit [i botezat, devine Pavel Apostolul, misionarul
cel mai zelos al lui Hristos [i al Bisericii
Sale.
Diferi]i ca loc de na[tere [i cultur\
sau formare profesional\, Sf. Petru [i
Pavel au fost chema]i la apostolat tot în
mod diferit [i au primit de la Hristos [i
de la Biserici misiuni diferite: Sf. Petru
predicarea Evangheliei între iudei, iar
Sf. Pavel între neamuri (gentiles, natius).
Sf. Petru apare în listele celor doisprezece Apostoli, Sf. Pavel este cel de-al
treisprezecelea Apostol. În planul S\u de
mântuire a lumii, Hristos prefer\ pe fiecare om. Sf. Andrei este cel dintâi chemat,
Sf. Petru este cel dintâi în liste, Sf. Ioan
este cel mai iubit discipol, Sf. Pavel de[i
chemat ultimul, devine primul ca zel misionar. Cu fiecare persoan\ [i cu fiecare
popor, Hristos are în iubirea Sa o rela]ie
preferen]ial\ [i unic\, fiindc\ El se d\ruie[te total fiec\ruia din cei care cred în El
[i Îl iubesc pe El.
Ce au în comun Sf. Ap. Petru [i Pavel?
Esen]ialul [i plenitudinea, adic\ ferventa credin]\ în Hristos [i comuniunea
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vie cu El. Sf. Petru a m\rturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos: „Tu e[ti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu Celui Viu” (Matei 16,
16), iar Sf. Pavel a m\rturisit c\ în Hristos
„locuie[te trupe[te toat\ plin\tatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 9), iar tainic, credin]a cre[tin\ este taina lui Dumnezeu
Care „S-a ar\tat în trup, S-a îndreptat în
Duhul, a fost v\zut de îngeri, s-a propov\duit între neamuri, a fost crezut în
lume, S-a în\l]at întru slav\” (I Timotei
3, 16). Ambii Apostoli au avut o puternic\
experien]\ a poc\in]ei sau a convertirii:
Petru s-a lep\dat de Hristos de trei ori,
apoi a plâns cu amar (cf. Luca 22, 62) [i
L-a iubit pe Hristos pân\ la moarte
martiric\; Pavel a persecutat Biserica lui
Hristos, apoi a regretat aceasta toat\
via]a lui [i a lucrat apoi gre[eala sa în [i
pentru Biseric\ mai mult ca oricare altul.
Sf. Petru [i Pavel mai au în comun
dragostea lor puternic\ pentru Hristos [i
pentru Biserica Sa. Biserica este zidit\
pe piatra credin]ei m\rturisit\ de Petru,
adic\ pe m\rturisirea divinit\]ii lui Iisus
Hristos (Matei 16, 13-20). De aceea, Sf.
Petru însu[i m\rturise[te c\ nu el, ci Hristos
este piatra din capul unghiului, care ]ine
în unire, în Biseric\, pe iudei [i pe celelalte popoare ale lumii: „Apropia]i-v\ de
El, piatra cea vie, de oameni într-adev\r
neluat\ în seam\, dar la Dumnezeu
aleas\ [i de pre]; [i voi în[iv\, ca pietre
vii, zidi]i-v\ drept cas\ duhovniceasc\,
preo]ie sfânt\, ca s\ aduce]i jertfe duhovnice[ti, bine-pl\cute lui Dumnezeu, prin
Iisus Hristos. Iar voi sunte]i semin]ie
aleas\, preo]ie împ\r\teasc\, neam sfânt,
popor agonisit de Dumnezeu, ca s\ vesti]i
în lume bun\t\]ile Celui ce v-a chemat
din întuneric, la lumina Sa cea minunat\, voi care odinioar\ nu era]i popor,
iar acum sunte]i poporul lui Dumnezeu;
voi care odinioar\ n-avea]i parte de
mil\, iar acum sunte]i milui]i” (I Petru
2, 4-5; 9-10). De aceea, Sf. Petru cere s\
fie p\strat\ dreapta credin]\ [i unitatea

Bisericii, neluând în seam\ toate profe]iile
mincinoase: „Dar au fost în popor [i
prooroci mincino[i, dup\ cum [i între voi
vor fi înv\]\tori mincino[i, care vor
strecura eresuri pierz\toare [i, t\g\duind chiar pe St\pânul Care i-a r\scump\rat, î[i vor aduce lor grabnic\ pieire”
(II Petru 2, 1-22).
Sf. Pavel, ar\tând iubirea fa]\ de
Hristos zice: „Cine ne va desp\r]i pe noi
de iubirea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbr\c\minte, sau
primejdia, sau sabia? C\ci sunt încredin]at c\ nici moartea, nici via]a, nici
îngerii, nici st\pânirile, nici cele de
acum, nici cele ce vor fi, nici puterile,
nici în\l]imea, nici adâncul [i nici o alt\
f\ptur\ nu va putea s\ ne despart\ pe noi
de dragostea lui Dumnezeu, cea întru
Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani
8, 35, 38-39). Iar în alt\ parte, arat\ grija
pentru Biseric\ în lupta sa misionar\:
„Pe lâng\ cele din afar\, ceea ce m\
împresoar\ în toate zilele este grija de
toate Bisericile” (II Corinteni 11, 28).
Sf. Apostoli Petru [i Pavel mai au în
comun martiriul lor în Roma, a c\rui
dat\ a fost ]inut\ de tradi]ia Bisericii în
29 iunie, anul 67, în timpul persecu]iilor
împ\ratului Nero împotriva cre[tinilor.
Astfel ei pot fi numi]i Apostoli pentru
Europa [i martiri în Europa.
Cu ce s-au confruntat ei în Europa din
timpul lor?
În primul rând, cu o religiozitate panteist\, idolatr\ [i confuz\ care confund\
Creatorul cu creatura (Romani 2, 25) [i
care suprim\ libertatea [i diminueaz\
demnitatea persoanei umane, înmul]ind
formele de sclavie spiritual\ [i social\.
În al doilea rând, ei s-au confruntat cu
autosuficien]a [i arogan]a filosofiei grecoromane care nu putea accepta Crucea [i
Învierea lui Hristos, adic\ iubirea smerit\
a celui Atotputernic [i învierea trupului
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din moarte, deoarece fatalismul mor]ii
]inea toat\ lumea antic\ într-o sclavie a
spiritului: „[i s\ izb\veasc\ pe acei pe
care frica mor]ii îi ]inea în robie toat\
via]a” (Evrei 2, 15). A[adar, credin]a în
Dumnezeu care nu se confund\ cu lumea
trec\toare [i care a biruit moartea era
eliberare.
În al treilea rând, ei s-au confruntat
cu autosuficien]a [i ostilitatea puterii
politice imperiale. Sf. Petru [i Pavel cer
în epistolele lor s\ fie respectat\ autoritatea politic\ imperial\ cât [i autoritatea
administrativ\ [i militar\, ba chiar ei le
numesc slujitori ai binelui social [i
pedepsitori ai r\uf\c\torilor (I Petru 2,
13-14; Romani 13, 1-13). Cu toate acestea, ei n-au confundat [i n-au înlocuit
puterea spiritual\ cu puterea secular\,
nici n-au confruntat Imperiul Roman cu
Împ\r\]ia cerurilor [i pe împ\ratul trec\tor cu Domnul Iisus Hristos, Cel ve[nic
Viu. De aceea, au p\timit pentru Hristos
pân\ la moarte.
Sf. Apostoli Petru [i Pavel r\mân
pentru noi dasc\li ai credin]ei, misionari
model [i rug\tori pentru via]a [i unitatea
Bisericii. Prin via]a, faptele [i scrierile lor,
ei ne îndeamn\ s\ iubim pe Hristos, Evanghelia [i Biserica Sa, s\ lucr\m pentru
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vindecarea [i mântuirea tuturor oamenilor
f\r\ deosebiri de rase [i gen, de etnie [i
clas\ social\. Ei sunt pentru noi dasc\li
ai reconcilierii, ai iert\rii, ai unit\]ii [i ai
sfin]eniei. Ei ne înva]\ s\ ne rug\m neîncetat, s\ lucr\m neîncetat faptele bune,
dar s\ nu cont\m niciodat\ pe noi în[ine
mai mult decât pe harul lui Dumnezeu
Cel Viu, ar\tat în Iisus Hristos. În iconografia ortodox\, Sf. Petru [i Pavel, primul
[i ultimul între Apostoli reprezint\ comuniunea lui Israel (Petru) cu toate popoarele lumii (Pavel). Cheile Sf. Petru
reprezint\ poc\in]a [i iertarea, smerenia
[i iubirea prin care se intr\ în Împ\r\]ia
lui Dumnezeu. Iar sabia Sf. Pavel reprezint\ puterea Cuvântului spiritual care
distinge între erezie [i adev\r, între egoism
[i iubire, între moarte [i via]\.
S\ rug\m pe Sf. Petru [i Pavel, corifei ai Apostolilor s\ ne ajute s\ fim [i
noi misionari zelo[i în Europa de ast\zi,
cum au fost ei misionari în Europa din
timpul lor, pentru a putea spune tuturor
Bisericilor Europei „bucura]i-v\ pururea
în Domnul [i iar\[i zic, bucura]i-v\ !”
(Filipeni 4, 4).
Ioan Valentin ISTRATI

Petronel Zahariuc, }ara Moldovei în vremea lui Gheorghe {tefan
voievod (1653-1658), Editura Universit\]ii „Al. I. Cuza”, Ia[i, 2003, 609
pagini + 55 ilustra]ii.

Lucrarea constituie versiunea final\
a tezei de doctorat a autorului. Subiectul
abordat este pe cât de important pe atât
de lipsit de-o tratare corespunz\toare în
literatura de specialitate. De altfel, istoria
veacului al XVII-lea pentru Moldova
necesit\ ast\zi un efort de reactualizare a

cercet\rilor [i de revalorificare a surselor
[i contribu]iilor sectoriale acumulate de-a
lungul timpului.
Planul lucr\rii cuprinde nou\ capitole
(c\rora li se adaug\ Introducerea, Încheierea, Izvoarele [i Bibliografia, Indicele
[i Lista ilustra]iilor). Pe parcursul primelor
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trei capitole este înf\]i[at\ familia [i
cariera lui Gheorghe {tefan înainte de
accederea la tronul Moldovei, precum [i
cadrul general al politicii interne [i externe din ultimii ani de domnie ai lui
Vasile Lupu. Cercetarea am\nun]it\ a
acestora îng\duie autorului s\ explice
conving\tor [i f\r\ a face apel la poncifurile „istoriei roman]ate”, în uz pân\
acum, corelarea factorilor care au condus
în cele din urm\ la ascensiunea în scaunul domnesc de la Ia[i a marelui logof\t
Gheorghe {tefan, despre care Miron
Costin re]ine c\ „era om deplin, capu întregu, hire adânc\, cât pot dzice c\ nascu
[i în Moldova oameni. La înv\]\turi solielor, c\r]ilor la r\spunsuri, am audzit
pre mul]i m\rturisindu s\ hie fostu covâr[indu pre Vasilie vod\”. Concluzia autorului este c\ „r\sturnarea lui Vasile Lupu
s-a datorat conjug\rii intereselor st\pânitorilor din vecin\tate, în primul rând ale
lui Gheorghe Ráckóczy, dar [i ale lui
Matei Basarab, ale regelui polon [i ale
hanului t\tar, cu starea de nemul]umire
ce mistuia sufletele unora dintre boierii
moldoveni din pricina avansului prea
mare luat de boierii cu obâr[ie greceasc\
în treburile interne [i externe ale statului.
Mugurii preeminen]ei grece[ti în via]a politic\ a Moldovei s-au trezit la via]\ prea
devreme (...)”.
Urm\toarele capitole sunt dedicate
prezent\rii domniei lui Gheorghe {tefan.
Politica extern\ a domnului român (pp.
199-383) are ca finalitate men]inerea,
asigurarea [i consolidarea domniei în contextul proiectelor ambi]ioase demarate
de marile puteri cre[tine din vecin\tate.
Fiec\rui „dosar” de politic\ extern\ i se
acord\ aten]ia cuvenit\, eviden]iindu-se
amenin]area noului centru de putere din
R\s\rit, care se constituie dup\ ce, în
ianuarie 1654, cazacii trec sub suzeranitatea ]arului. Abordarea problematicii
politicii interne (pp. 384-392) este prilej
de radiografiere exact\ [i de înf\]i[are
sistematic\ a principalelor institu]ii ale

]\rii. Func]ionarea acestora în contextul
timpului [i reconstituirea genealogic\ a
marilor familii boiere[ti (cu dreg\toriile,
propriet\]ile înrudite [i influen]ele pe care
le exercit\) au fost mereu în aten]ia autorului, care izbute[te s\ dep\[easc\ zona
atât de frecventat\ a istoriei politice [i s\
ofere pagini inedite de istorie economic\
[i social\. Astfel este justificat numele
de „domn bun” atribuit lui Gheorghe
{tefan, în timpul domniei c\ruia „au fost
mare biv[ug ]\râi, la to]i anii domniei
sale, care s-au t\r\g\nat tocmai cinci ani,
în pâine, în vin, în stupi, mare road\ în
toate” (Miron Costin).
O aten]ie special\ este acordat\ institu]iei biserice[ti [i ctitoriei domnului moldovean, M\n\stirea Ca[in. De[i pu]inii ani
de domnie nu i-au îng\duit lui Gheorghe
{tefan s\-[i treac\ numele, asemenea predecesorului s\u, între marii binef\c\tori
ai Bisericii, totu[i sunt destul de numeroase m\n\stirile [i bisericile care se bucur\ de aten]ia sa. Astfel, sunt f\cute
daruri, sunt rezolvate diferende ori înt\rite
propriet\]i M\n\stirilor Putna [i Dragomirna (unde încep lucr\rile de renovare
dup\ devast\rile f\cute de cazaci), „Trei
Ierarhi” din Ia[i (fa]\ de c\lug\rii c\reia
domnul are unele re]ineri datorate ocrotirii de care se bucuraser\ din partea lui
Vasile Lupu), Golia, Pion, Hangu, Bârnova, Barnovschi, Nicori]\, Aron Vod\,
„Sf. Nicolae” (sau Dealul Mare din Codrul
Ia[ilor), Pâng\ra]i, Secu (unde se retr\sese fostul mitropolit Varlaam), Neam]
(unde st\re]e[te Dosoftei, duhovnicul lui
Varlaam), Tazl\u, Sucevi]a, Slatina, Dobromira (Soveja), Bisericani, Bistri]a,
V\ratec, Vizantea, Todireni [i M\n\stirea
Doamnei, de lâng\ Boto[ani. Este sprijinit\ Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din
Ia[i, ca [i alte biserici de mir. De[i reduse
ca num\r, nu lipsesc daniile c\tre „locurile sfinte” (bun\oar\ Bisericii „Sf. Mormânt” îi este d\ruit\ o broderie liturgic\
[i un aghiazmatar din aur [i argint), M\n\stirii Iviron [i celei de la Giromeri din
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Epir, Bisericii „Sf. Nicolae” din {cheii
Bra[ovului ori Schitului Mare din Gali]ia.
Sunt zugr\vite chipuri de ierarhi ai timpului, a[a cum reies din ini]iativele lor
consemnate documentar [i sunt eviden]iate (de altfel pe parcursul întregii lucr\ri)
contribu]iile clericilor la via]a general\ a
]\rii (mai ales în ac]iunile diplomatice,
unde prin iscusin]a oamenilor Bisericii se
finalizeaz\ ac]iuni de anvergur\).
Un întreg subcapitol este h\r\zit M\n\stirii Ca[in, ctitoria domnului, a c\rei
biseric\ are o arhitectur\ asem\n\toare
cu a Goliei din Ia[i. Încercând s\ descifreze resorturile suflete[ti ce au determinat
actul ctitoricesc, autorul apreciaz\ c\
„Vasile Lupu a fost în cele politice un
om modern, care visa chiar s\-[i schimbe
domnia cu o împ\r\]ie, iar în cele artistice un înnoitor, care, dup\ ce a atins o
culme a stilului moldovenesc, cu biserica
M\n\stirii «Sf. Trei Ierarhi», nu a ezitat
s\ aduc\ în Ia[i un semn izbitor al stihurilor arhitectonice occidentale, biserica
M\n\stirii Golia, în timp ce despre
Gheorghe {tefan se poate spune c\ a fost
în cele politice, ca [i în cele artistice mult
mai echilibrat – a vrut s\ reg\seasc\
«cinstea» domniei de dinainte de st\pânirea turceasc\ [i a acceptat înnoirea
artistic\, dând totu[i impresia unei concilieri cu tradi]ia moldoveneasc\”.
În ultimul capitol (pp. 514-536) sunt
înf\]i[ate pribegia [i sfâr[itul lui Gheorghe {tefan. Cu toate c\ domnul spusese
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c\ „mai bine este s\ ne m\nânce câinii
p\mântului nostru decât prin alte locuri
str\ine s\ murim”, va fi nevoit s\ ia drumul
surghiunului înso]it de o curte restrâns\.
Cei zece ani de pribegie, eforturile
de a-[i recupera tronul ([i încerc\rile,
unele discutabile, de a câ[tiga bun\voin]a marilor Cur]i europene), boala,
spovedania [i ultima împ\rt\[anie primit\ pe patul de moarte din mâinile
duhovnicului Antonie, ultima dorin]\ a
domnului fiind aceea ca trupul s\u s\ fie
îngropat în ]ar\, trecerea la cele ve[nice
în 27 ianuarie 1667, la Stettin, pe p\mânt
suedez, întregesc biografia nefericit\ a
celui c\ruia Mitropolitul Dosoftei îi dedica
urm\toarele versuri: „Gheorghi]\ {tefan
vod\ înc\ s\ nu-[i piardz\ / Nediajdia de
la Domnul, ce tot s\ s\-ncreadz\ / C\
pentru tot gre[itul Dumnedz\u grijia[te /
Cine cu derept cuget la Dâns n\zuie[te”.
Reconstruc]ia istoric\ a unei domnii
aproape uitate este realizat\ exhaustiv,
utilizându-se cu rigoarea medievistului
întreaga gam\ de izvoare avute la dispozi]ie [i examinându-se în mod critic achizi]iile bibliografice. Rezultatele îl înf\]i[eaz\ pe autor drept unul dintre cei
mai talenta]i istorici ai genera]iei tinere,
lucrarea r\mânând una de referin]\ [i
invitând la continuarea efortului de recuperare istoriografic\ a secolului al XVII-lea
românesc.
Pr. Daniel DANIELESCU

Père Ioanichie B\lan, Le Père Cleopas, colec]ia Grands Spirituels
Orthodoxes du XX-e siècle, Editura L’Age de l’Homme, Lausanne, Suisse, 2003.

A ap\rut recent cartea P\rintelui
Arhimandrit Ioanichie B\lan Le Père
Cleopas, tradus\ în limba francez\ de
P\rintele Ieromonah Marc. Lucrarea are

o prefa]\ scris\ de Înalt Prea Sfin]itul
P\rinte Daniel, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, iar introducerea este semnat\
de Jean Claude Larchet.
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Aceast\ traducere a avut ca edi]ie
original\ Via]a [i nevoin]ele Arhimandritului Cleopa Ilie, ap\rut\ la Editura
TRINITAS a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, în 2002, edi]ia a II-a.

Având o condi]ie grafic\ deosebit\,
cartea este – a[a cum arat\ I.P.S. Daniel
în Prefa]\ – o „prezentare bogat\ [i clar\
a vie]ii [i lucr\rii unui c\lug\r român
apreciat în toat\ lumea ortodox\” [i
„icoana spiritual\ a lucr\rii Duhului Sfânt
în via]a unei persoane consacrate lui
Hristos din copil\ria sa”. Înaltul ierarh
zugr\ve[te personalitatea complex\ a
P\rintelui Cleopa astfel: „Cartea ni-l arat\
pe P\rintele Cleopa nu numai ca un
p\rinte spiritual, ci de asemenea ca pe un
mare misionar lucr\tor prin predica sa
vie, plin\ de citate din Sfintele Scripturi
[i din operele sfin]ilor […], prin iubirea
sa cunoscut\ sau necunoscut\, prin bucuria de a primi pelerini [i prin r\bdarea
de a-i asculta, prin sfaturile sale p\rinte[ti, care uneau suferin]a cu speran]a,

smerenia cu lupta, ascultarea cu ini]iativa, bucuria iert\rii cu lacrimile poc\in]ei,
iubirea lui Dumnezeu cu obi[nuitul
cotidianului [i sfin]enia cu familiaritatea”.
Introducerea ne vorbe[te despre originile timpurii ale cre[tin\t\]ii în spa]iul
românesc, despre rolul acestui spa]iu de
„punte” [i de „r\scruce” spiritual\ [i
cultural\ între Orient [i Occident. Dup\ o
trecere în revist\ a principalelor personalit\]i monastice [i spirituale ale p\mântului românesc, teologul Jean Claude
Larchet prezint\ pe scurt marii stare]i
Vichentie M\l\u [i Ioanichie Moroi,
pentru a z\bovi, cu acribie spiritual\ [i
realism teologic, asupra personalit\]ii
P\rintelui Cleopa Ilie. Încercând s\ explice
„str\lucirea excep]ional\” [i impactul
spiritual pe care P\rintele Cleopa le-a
avut asupra întregii societ\]i române[ti,
Jean Claude Larchet afirm\ c\ sfin]enia
P\rintelui Cleopa este cheia deschiderii
sale c\tre to]i oamenii, de orice condi]ie
social\, care doreau s\ îi asculte sfaturile.
Partea I a c\r]ii, Casa p\rinteasc\,
ne vorbe[te despre p\rin]ii [i fra]ii
viitorului mare duhovnic. În partea a II-a
sunt prezentate via]a [i nevoin]ele ascetice ale P\rintelui Cleopa Ilie, începând
cu pruncia sa, marcat\ de profunda
educa]ie cre[tin\ primit\ de la p\rin]ii s\i
[i de consacrarea sa Maicii Domnului.
Se vorbe[te despre stare]ul Ioanichie Moroi
„purt\tor al Duhului Sfânt” [i despre
rolul s\u formator în via]a tân\rului Constantin (mai apoi Cleopa dup\ numele de
c\lug\rie). Via]a P\rintelui Cleopa ne
este înf\]i[at\ în momente de pregnan]\
spiritual\, în care nevoin]a monastic\
este unit\ în chip unic cu vorba de duh,
cu fapta memorabil\ [i cu entuziasmul
pnevmatofor.
Partea a III-a ne înf\]i[eaz\ câteva
din faptele [i cuvintele P\rintelui care au
r\mas vii printre ucenicii s\i, iar partea a
patra prezint\ alte cuvinte [i sfaturi spirituale, spuse într-o via]\ de smerenie [i
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de slujire a lui Dumnezeu. Lucrarea se
încheie cu un necesar Glosar de termeni
teologici [i monastici, menit de a u[ura
accesul în]elegerii în acest univers
spiritual al tr\irii [i cuvintelor marelui
duhovnic.
P\rintele Cleopa este definit prin
oamenii care l-au întâlnit, prin duhovnicii de la care a înv\]at, dar mai ales
prin ucenicii s\i, rodirea sa spiritual\ cea
mai de seam\. În toate aceste povestiri
succinte, parc\ izvorâte din pustia ascetic\, tihna diegetic\ se împlete[te cu minunea de har a credin]ei, savoarea istoric\
se pline[te prin puterea lui Dumnezeu
manifest\ în via]a lui, durerile [i vitregiile vie]ii se întregesc înnoitor în bucuria
de o via]\ de a sluji lui Dumnezeu.
Din toate acestea transpare duhul s\u
de predicator [i sf\tuitor de tain\ al
oamenilor, în care umorul smereniei asumate [i realismul psihologic dezv\luie
experien]a duhovniceasc\ unic\ precum
[i fidelitatea fa]\ de Tradi]ie. Temele sale
predilecte erau mântuirea omului, faptele
bune, Sfânta Biseric\, sfin]enia etc. Profunzimea afirma]iei dogmatice – adânc
hr\nit\ din Scriptur\ [i din tradi]ia Sf.
P\rin]i – lua o form\ discursiv\ [i practic\, în care omul simplu ori teologul
venit la izvoarele Sih\striei putea g\si
propria sa cale de urmat. Nimic sistematic ori speculativ, f\r\ s\ fie un r\spuns
la întreb\rile de veacuri ale lumii. Chilia
sa era o [coal\ de sfin]enie f\r\ fason, de
eleva]ie spiritual\ neostentativ\, de tradi]ie
discret\ [i st\ruitoare, în care asceza nu
alunec\ în spirit sectar de separa]ie ori în
complex de superioritate, rigoarea nu devine crispare, iar sim]irea lui Dumnezeu
din zidiri nu cade în supersti]ie.
Traducerea în limba francez\ a Vie]ii
[i nevoin]elor P\rintelui Cleopa este o
m\rturie elocvent\ a faptului c\ teologia
tr\it\ este sursa [i fundamentul necesar al
oric\rui avânt exegetic, speculativ ori
sistematic. Acolo, în lini[tea chiliei ori în
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mijlocul pelerinilor, se f\urea în rug\ciune cuvântul teologic nou [i înnoitor.
De aici rezult\ realitatea c\ P\rintele
Cleopa este un model accesibil [i exemplar de tr\ire a Tainei lui Hristos din
inima omului. Fidelitatea sa eclesiologic\ este necesar\ pentru lumea cre[tin\
de ast\zi, în care separarea valoric\ amenin]\ s\ devin\ o pur\ exclusivitate
ezoteric\, iar accesibilitatea misionar\ e
pândit\ de capcane mediatice de consum.
Lumea ortodox\ francofon\ poate
experia în aceast\ carte o sfin]enie duioas\
[i pacific\, specific româneasc\, în care
accentele confesionale – f\r\ a se pierde –
m\rturisesc iubirea de negr\it a lui
Dumnezeu pentru toat\ f\ptura. P\rintele
Cleopa surprinde [i concentreaz\ în personalitatea sa echilibrul interior ortodox
[i românesc, precum [i angajarea misionar\ [i ascetic\, puterea tradi]iei continue
în Duhul Sfânt [i blânde]ea celor ce
mo[tenesc p\mântul – adic\ pe Hristos
f\cut om pentru noi. În via]a p\rintelui,
rigoarea moral\ este o consecin]\ a iubirii, iar rug\ciunea este temelia oric\rei
reflec]ii teologice. Cuvintele sale „smerenia
este poarta mântuirii” ne dezv\luie o
via]\ în care râvna misionar\ [i pastoral\,
temeinicia, ascultarea, credin]a, toate acestea sunt minuni ale harului lui Dumnezeu.
Importan]a acestei lucr\ri de spiritualitate misionar\ ortodox\, tradus\ în
limba francez\, este cu atât mai semnificativ\ cu cât ea deschide lumii ortodoxe
o perspectiv\ pur româneasc\ a sfin]eniei,
f\r\ solu]ii radicale ori nostalgii de evaziune ori fuziune a[a-zis spirituale. Realismul duhovnicesc al P\rintelui Cleopa
m\rturise[te puterea smerit\ [i înnoitoare
a Ortodoxiei române[ti, precum [i puterea
vie]ii ascetice de a r\spunde întreb\rilor
acestui veac provocator cu „cuvintele
vie]ii ve[nice” (Ioan 6, 68).
Drd. Ioan Valentin ISTRATI
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Arhimandrit Ioanikios Kotsonis, Pagini Filocalice, Ed. Buna Vestire,
Bac\u, 2003, 354 pagini.
A ap\rut la Editura Buna Vestire,
Bac\u, 2003, cartea Arhimandritului Ioanikios Kotsonis, Pagini Filocalice, tradus\
din limba neo-greac\ de prof. drd. Sorina
Munteanu. Pe coperta c\r]ii se afl\ Sf=ntul
Grigore Palama, teologul care a dat glas
[i a fundamentat dogmatic mi[carea isi-

hast\ [i care a elaborat, `n conformitate
cu toat\ tradi]ia Bisericii anterioare lui,
teologia energiilor necreate. Cartea `[i
confirm\ duhul isihast [i filocalic [i prin
prologul semnat de autor [i prin precizarea P\rintelui Teoclit Dionisiatul, monah
aghiorit celebru mai ales prin cartea sa,
Dialoguri la Athos.
Lucrarea se vrea o „antologie a experien]ei neptice (de la grecescul nepsis –

trezvie, n.n.) a Sfin]ilor P\rin]i filocalici”
dup\ expresia aceluia[i P\rinte Teoclit.
Structurat\ `n trei p\r]i, Trezvie [i
Rug\ciune, Mintea [i Harul, cartea face
o analiz\ teologic\ ampl\ asupra experien]ei isihaste `n Biserica Ortodox\.
Isihia a existat avant la lettre dintotdeauna `n practica ascetic\ a Bisericii lui
Hristos. Autorul porne[te de la datele
revelate ale Scripturii pentru a fundamenta continuitatea ascetic\ a Ortodoxiei.
Partea I, Trezvie [i rug\ciune, eviden]iaz\ temelia scripturistic\ a acestor
dou\ realit\]i eclesiologice [i arat\ eviden]a incontestabil\ a vie]ii cre[tine v\zute ca rug\ciune continu\ [i priveghere
neobosit\, `nc\ din zorii cre[tinismului.
Prezen]a ascezei neptice la profe]ii Vechiului Testament nu vine dec=t s\ confirme aceast\ viziune. Cuvintele lui Hristos
„Priveghea]i [i v\ ruga]i”, parabolele Sale
despre trezvie [i rug\ciune, toate acestea
`nso]ite de comentarii filocalice solide,
v\desc esen]a ascetic\ [i rug\toare a
Bisericii, ca pregustare [i preg\tire a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu (cap. Trezvia –
temelia vie]ii duhovnice[ti).
~ntr-o continuare necesar\, autorul face
analiza teologic\ a rug\ciunii lui Iisus
(rug\ciunea min]ii) [i rolul ei esen]ial `n
expresia isihast-palamit\ a rug\ciunii ascetice. Leg\tura intim\ care se ]ese `ntre
omul rug\tor [i Dumnezeu, prin harul S\u
necreat, transfigureaz\ persoana uman\
[i lumea dimprejurul ei, sfin]e[te timpul
[i spa]iul, concentreaz\ axiologic [i doxologic pe credincios `n f\ptur\ de lumin\,
imprim\ vie]ii lumina [i bucuria eternit\]ii
`n iubire, d\ruie[te un sens `nnoitor
clipei [i lumii `ntregi. Esen]a ~mp\r\]iei
este rug\ciunea – am putea spune – pentru
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c\ rug\ciunea este dialog personal cu
Dumnezeu [i a[teptare a unirii depline cu
El (cap. Rug\ciunea [i m=ntuirea noastr\).
Mai mult dec=t at=t, isihia trebuie s\ se
plineasc\ `n comuniunea liturgic\ [i responsabil\ a Bisericii, lumina taboric\ –
pe care o str\v\d sfin]ii `n preaplinul iubirii
lor rug\toare – trebuie s\ se manifeste ca
lumin\ comunitar\ [i eclesial\ `n efortul
pascal al Bisericii spre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu. ~ntreaga via]\ cre[tin\ este
v\zut\ – `n tradi]ia vie a Bisericii – ca o
lupt\ [i ca o biruin]\, realizate de Hristos
`n fiecare om (cap. Biciul lui Hristos).
Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos
sunt lucr\ri ale Bisericii prin care Hristos
se face „totul `n toate” `n cei care cred.
P\rintele Ioanikios culege din `n]elepciunea filocalic\ multe `nv\]\turi de
folos despre timpul, felul [i intensitatea
rug\ciunii min]ii. ~n capitolul Rug\ciunea
min]ii [i fericirile, autorul g\se[te `n tezaurul ascetic al Sfin]ilor P\rin]i coresponden]a teologic\ [i filocalic\ a fiec\rei
fericiri rostite de M=ntuitorul Hristos.
Fericirea smereniei, Fericirea pl=nsului
d\t\tor de bucurie, Fericirea bl=nde]ii
etc. sunt de fapt fericirile rug\ciunii ne`ncetate. Consisten]a fericit\ a rug\torului
[i esen]a doxologic\ necesar\ a oric\rei
fericiri adev\rate sunt afirmate indirect de
~nsu[i Cuv=ntul lui Dumnezeu, Hristos.
Sfin]enia este, `n mod firesc [i dumnezeiesc, chiar fericirea neprih\nit\ a credinciosului rug\tor, care simte `n rug\ciune
pacea [i bucuria raiului lui Dumnezeu.
Autorul vorbe[te [i despre Crucea
rug\ciunii, adic\ despre starea necesar\
de jertf\ a a credinciosului care se roag\
[i despre osteneala purt\toare de roade a
rug\ciunii (cap. Roadele rug\ciunii min]ii),
precum [i despre reciprocitatea iubirii
curate cu rug\ciunea (cap. Rug\ciunea
min]ii [i dragostea dumnezeiasc\). Urmeaz\ o colec]ie patristic\ cu texte despre
trezvie [i rug\ciune (Cuviosul Isihie
Prezbiterul, Cuv. Nichifor Monahul, Sf.
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Grigorie Palama, Sf. Calist Xanthopoulos, Sf. Nicodim Aghiritul [.a.)
Partea a doua, Mintea, av=nd ca motto
filocalic: „mintea cea iubitoare de Hristos
este lumina sufletului”, vorbe[te despre
teologia min]ii, care este „ochiul sufletului”, poarta de intrare a binelui [i r\ului
`n fiin]a omului. ~n duh patristic areopagitic, sunt analizate „cele trei mi[c\ri ale
min]ii”: mi[carea `n linie dreapt\, cea
ciclic\ [i cea elicoidal\. Mi[carea `n linie
dreapt\ este o ie[ire din sine spre exterior
[i ea implic\ `n general o golire de sine a
persoanei [i o alipire de lucrurile exterioare. Aceast\ mi[care culmineaz\ cu o
pierdere de ritm a vie]ii spirituale [i cu o
`nrobire pentru cele materiale, f\c=ndu-l
pe om victima mecanic\ a vederii empirice [i exuviale care-l conduce spre animalitate [i ignoran]\: „~ntunecatu-mi-am
frumuse]ea sufletului cu pl\cerile poftelor
[i cu totul, mintea t\r=n\ mi-am f\cut”
(Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul). Mi[carea ciclic\ a min]ii este
acea `n care mintea se `ntoarce asupra ei
`nse[i, afl=ndu-l acolo pe Dumnezeu [i
Cerul `ntreg: „~mp\r\]ia cerurilor este
`nl\untrul vostru” (Luca 17, 21). Aceast\
ciclicitate mental\ duce spre slava lui
Dumnezeu [i spre unirea cu El. Mi[carea
elicoidal\ (`n spiral\) este pream\rirea
Creatorului din f\pturi, care `ns\, dup\
c\derea `n p\cat, s-a pervertit, opaciz=ndu-se [i „mut=nd mintea de la Creator la
creatur\” (p. 157).
Puterea min]ii de a imprima pe ea,
fie lumina harului dumnezeiesc, fie `ntunericul p\timitor este tratat\ cu acrivie
filocalic\. Mintea – paznic treaz, aducerea
aminte, mintea `mp\timit\ sau des\timit\,
ispitit\, lucr\toare ori contemplativ\, sunt
numai c=teva dintre temele abordate de
c\tre autor `n aceast\ parte. Finalul ei
este `nso]it de pasaje semnificative din
Sfin]ii P\rin]i (de ex. Sf. Diadoh al
Foticeei, Avva Isaia, Sf. Simeon Noul
Teolog, Sf. Nicodim Aghioritul, Sf.
Grigorie Teologul, Sf. Vasile cel Mare,
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Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Calist Xantopoulos, Sf. Isaac Sirul).
Partea a treia, denumit\ Harul, aduce
m\rturie scripturistic\, patristic\ [i isihast\
despre modul `n care lucreaz\ Dumnezeu
`n lume, prin energiile Sale necreate.
Diversitatea neb\nuit\ a lucr\rilor dumnezeie[ti este pus\ `n eviden]\ prin frumuse]ea virtu]ilor morale ale sfin]ilor, ca
r\spuns d\ruitor [i jertfelnic iubirii lui
Dumnezeu pentru lume. Lucrarea harului
`n lume se aprofundeaz\ prin smerenie [i
mult\ rug\ciune, `ntr-o pedagogie divin\
unic\ [i des\v=r[it\ `n fiecare persoan\
uman\. M\rturia patristic\ a Sf. Macarie
Egipteanul, Sf. Simeon Noul Teolog, Sf.
Grigorie Sinaitul, Sf. Calist [i Ignatie
Xantopol sunt `n m\sur\ s\ arate lucrarea
teandric\ a Bisericii `n inima omului [i
via]a dumnezeiasc\ a sfin]ilor `n care
Hristos tr\ie[te iubirea Treimii.
Meritul adus de aceast\ carte este c\
structureaz\ tematic corpusul filocalic [i
se p\streaz\ ascult\tor pe linia de g=ndire
a P\rin]ilor neptici. Privegherea rug\toare
ca mod de intrare `n ve[nicia st\ruitoare
a lui Dumnezeu este o permanen]\ a g=ndirii [i experien]ei ascetice cre[tine. ~n
rug\ciune, fiecare clip\ devine extensia
valoric\ maxim\ a timpului `n tinderea
lui spre Dumnezeu. A[a c\ rug\ciunea
realizeaz\ logos-ul unic al timpului, adic\
`ndepline[te menirea ve[nic\ a persoanei
umane, creat\ pentru a fi `n dialog iubitor cu Treimea.
Trezvia este a[adar atmosfera doxologic\ necesar\ oirc\rui demers dialogic
[i ontologic cu Dumnezeu, iar rug\ciunea ca [i con]inut de sens [i de lumin\
al trezviei este „sufletul sufletului” (dup\
o apoftegm\ neptic\). ~n acela[i timp,
vremea celui rug\tor devine prezent al
~mp\r\]iei lui Dumnezeu prin Duhul Sf=nt
Care se roag\ pentru noi cu suspine
negr\ite. Sf=ntul actualizeaz\ `n mod
unic voca]ia de nemurire a umanit\]ii [i
gr\be[te timpul spre ~nviere, comprim=ndu-i noima `n sine [i realiz=nd `n el

unirea ve[niciei-Hristos cu timpul personal
al omului.
~n conlucrarea Creatorului cu f\pturile Sale, rug\ciunea deschide resorturile
`ndumnezeirii prin asem\narea cu Dumnezeu. Perihoreza treimic\ este rug\ciune
ve[nic\ [i iubire plenar\. Acesta este semnifica]ia cuvintelor Sf. Grigorie Sinaitul,
care fac sinteza lucr\rii mistice a Bisericii `n drumul ei spre ~mp\r\]ie: „Rug\ciunea este Dumnezeu Care lucreaz\
toate `n to]i” (Capete dup\ Acrostih, cap.
113, Filocalia Rom=neasc\, 7, p. 137).
Fundamentul necesar mistic [i tr\itor
al oric\rei teologii adev\rate este reliefat
[i de practica ne`ntrerupt\ a Bisericii ca
rug\ciune vie c\tre Dumnezeu. Sursele
nenum\rate de teologie a rug\ciunii [i de
lumin\ ascetic\ sunt puse fa]\ `n fa]\
pentru a surprinde nuan]e [i profunzimi
experiate de P\rin]ii sfin]eniei [i preluate
de `ntreaga Biseric\. Analiza comparatist\ este a[adar benefic\ din perspectiv\
metodologic\ [i faciliteaz\ accesul credinciosului la corpus-ul filocalic.
Demersul unui t=n\r doctorand `n
filosofie – `n cazul de fa]\ Sorina Munteanu – de a traduce o sintez\ patristic\ [i
filocalic\ de anvergur\ poate constitui un
semn al implic\rii mai active a tinerilor
filosofi – neinfesta]i de obsesii materialistdialectice – `n taina credin]ei [i `n lumina
`ntemeietoare a teologiei. De asemenea,
prezen]a teologiei `n agora filosofic\ actual\ poate duce la o fluidizare a deschiderii Bisericii spre dialogul cu epistemele
vremii. Deja o astfel de corespoden]\
poate fi vizibil\ `n cultura actual\ [i ea
nu poate dec=t s\ fie benefic\ pentru
ambele orient\ri.
Recomand\m aceast\ carte ca pe un
instrument al cercet\rii filocalice [i al
aprofund\rii darurilor rug\ciunii `n fiecare
credincios al Bisericii. De asemenea, stilul
ei cursiv [i practic o recomand\ celor care
se ini]iaz\ `n arta [i lucrarea rug\ciunii.
Drd. Ioan Valentin ISTRATI

