ORTODOXIA AST|ZI

P\rintele Gheorghe Kapsanis
în dialog cu P\rintele Ioanichie B\lan

ORTODOXIA AST|ZI

1

P\rintele Gheorghe Kapsanis

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României
GRIGORIE DECAPOLITUL, sfânt
Cuvânt despre minunata convertire a unui sarazin / sfântul Grigorie
Decapolitul ; trad. din lb. greac\ veche de Laura Enache. - Ia[i : Doxologia,
2012
ISBN 978-606-8278-46-9
I. Enache, Laura (trad.)
269.4:28

© DOXOLOGIA, 2015
ISBN 978-606-666-391-5
2

ORTODOXIA AST|ZI

P\rintele Gheoghe Kapsanis
în dialog cu
P\rintele Ioanichie B\lan

ORTODOXIA AST|ZI

Tip\rit\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Ia[i, 2015
3

P\rintele Gheorghe Kapsanis

4

ORTODOXIA AST|ZI

P\rintele Gheoghe Kapsanis
în dialog cu
P\rintele Ioanichie B\lan
Pentru `nceput, v\ rug\m s\ ne spune]i
câteva cuvinte `n leg\tur\ cu situa]ia de ast\zi
a Ortodoxiei. Este evident faptul c\ Ortodoxia
trece printr-o perioad\ istoric\ cu totul deosebit\.
Peste tot, ast\zi, Ortodoxia este r\stignit\ [i acest lucru d\ na[tere, pentru noi
to]i, la o responsabilitate deosebit\, responsabilitatea accept\rii crucii Ortodoxiei, dar
[i cea a r\bd\rii [i a rodirii duhovnice[ti `n
r\bdare. Pentru noi `ns\, crucea este `n
acela[i timp [i `nviere. {i prin aceast\ cruce
pe care o poart\ aproape toate ]\rile ortodoxe, credem c\ particip\m [i la ~nvierea
lui Hristos. Sper\m c\ harul lui Dumnezeu
va `nt\ri pe to]i ortodoc[ii, pentru a putea
face fa]\ situa]iilor critice de ast\zi, ca s\
d\m m\rturisire despre Hristos, a[a cum cere
tradi]ia Bisericii noastre. Un lucru foarte
important socotesc a fi ca noi, ortodoc[ii,
s\ `nt\rim colaborarea dintre noi. {tim cu
to]ii c\ ast\zi for]e din afara Ortodoxiei
colaboreaz\ `mpotriva Ortodoxiei.
Republic\m interviul acordat Arhim. Ioanichie B\lan
de c\tre Pr. Macarios Simonopetritul, publicat ini]ial
în Arhim. Ioanichie B\lan, Convorbiri duhovnice[ti,
Editura Trinitas, Ia[i, 1995.
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Nu vreau s\ le numesc. Sunt cunoscute
aceste for]e. Ele provin, din p\cate, chiar [i
din spa]ii cre[tine, neortodoxe, dar [i din
partea unor oameni de alte religii, care [i `n
trecut au luptat mult `mpotriva Ortodoxiei.
~n aceast\ `ntreag\ mi[care de neutralizare a Ortodoxiei, noi, ortodoc[ii, trebuie s\
reac]ion\m, `ntâi de toate, prin cultivarea [i
`nt\rirea vie]ii spirituale. Cu cât devenim
mai adev\ra]i [i mai `mbun\t\]i]i cre[tini
ortodoc[i, cu atât mai bine putem lucra
`mpotriva altor for]e ale `ntunericului, dar
[i prin colaborarea mai strâns\ dintre noi,
cum spuneam.
Colaborarea dintre noi [i, `n special, a
popoarelor ortodoxe din Balcani trebuie s\
devin\ realitate, nu atât din motive politice,
cât din motive ce ]in de `nt\rirea noastr\ `n
credin]\. Acesta trebuie s\ fie primul motiv
pentru care popoarele ortodoxe balcanice
[i ru[ii ortodoc[i, `mpreun\ cu noi, s\ colabor\m mai mult, iar aceast\ colaborare s\
devin\ foarte concret\ [i vizibil\, nu numai
`n idei [i pe plan teoretic, ci [i `n practic\.
Ba chiar mai mult, a[a cum s-a propus cu
câ]iva ani `n urm\ – chiar [i noi am f\cut
aceast\ propunere –, ar fi bine s\ se fac\ o
federa]ie a statelor cre[tin-ortodoxe.
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Subliniez din nou faptul c\ acest lucru
nu trebuie s\ se `ntâmple pentru a organiza
un fel de contraatac `mpotriva celor care
ne atac\, ci pentru a ne `nt\ri [i a ne adânci
`n credin]a noastr\. Pentru c\, `ntr-o astfel
de colaborare, toate popoarele ortodoxe au
de oferit zestrea lor duhovniceasc\ `ntru
`mbog\]irea comun\ [i `n sprijinul efortului
comun. Fiecare popor ortodox are darurile
sale duhovnice[ti specifice de la Dumnezeu
[i poate s\ ajute [i celelalte popoare `ntr-o
reciproc\ `mbog\]ire duhovniceasc\ panortodox\. Exist\ oameni sfin]i `n toate neamurile ortodoxe, exist\ m\n\stiri `n toate
]\rile ortodoxe, exist\ locuri sfinte de `nchin\ciune peste tot [i cultur\ teologic\. Toate
acestea trebuie s\ ni le oferim unii altora,
a[a `ncât s\ ne `nt\rim `n credin]\ [i s\ ne
sporim zestrea noastr\ duhovniceasc\, dar
s\ [i tr\im unitatea panortodox\.
Cred ca aceasta este marea responsabilitate de ast\zi a ortodoc[ilor [i marea
noastr\ misiune. {i, `n aceste eforturi, cred
ca Sfântul Munte joac\ un rol important,
deoarece prin intermediul Sfântului Munte
popoarele ortodoxe simt [i tr\iesc unitatea
lor, din moment ce sunt reprezentate aici
toate ]\rile ortodoxe din lume [i, astfel, se
`nt\resc `n credin]\.
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Ceea ce sim]im noi este faptul c\ prin
Sfântul Munte se `mprosp\teaz\ sângele
Ortodoxiei. Vin aici oameni, cre[tin-ortodoc[i
din toat\ lumea, [i `[i `nvioreaz\ credin]a
[i evlavia. Aici tr\iesc credin]a autentic\ a
Bisericii [i acest lucru constituie o foarte
important\ `nt\rire [i un substan]ial ajutor
pentru Bisericile mult `ncercate din care
fac parte.
Noi ne bucur\m c\ Biserica româneasc\
nu `nceteaz\ a se lupta, c\ se afl\ acum
`ntr-o perioad\ de eliberare politic\ [i credem
c\ aceast\ Biseric\ a fost vie [i pân\ acum
[i va fi prezent\ [i acum, ajutând poporul
român ortodox s\ r\mân\ credincios lui
Hristos [i tradi]iei sale. Sper\m [i `n continuarea colabor\rii dintre greci [i români,
colaborare care `n trecut a adus atâtea roade.
V\ referi]i insistent la ni[te for]e obscure
care fac front comun `mpotriva Ortodoxiei. ~ntre
armele pe care le folosesc aceste for]e se afl\
cumva [i exacerbarea sentimentului na]ionalist?
Se vorbe[te despre acest lucru, `ndeosebi `n Balcani.
Sigur c\ na]ionalismul este `ntotdeauna
folosit `mpotriva unit\]ii Bisericii. Ast\zi,
`ntr-adev\r, tr\im o perioad\ de cre[tere a
na]ionalismului, chiar [i `ntre neortodoc[i.
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Ace[tia `l folosesc `mpotriva ortodoc[ilor,
a[a cum s-a `ntâmplat recent `n Albania.
Noi trebuie s\ ne p\zim de un astfel de
na]ionalism. S\ fim patrio]i. Trebuie s\ fim
patrio]i, deoarece patria noastr\, a fiec\ruia,
este un dar de la Dumnezeu. ~ns\, `n acela[i
timp, s\ nu fim na]ionali[ti radicali, pentru
c\ na]ionalismul exclusivist este p\cat, a[a
cum l-a calificat [i l-a condamnat [i Patriarhia
Ecumenic\, `mpreun\ cu rasismul. Trebuie
s\ ne lupt\m pentru o tr\ire a Ortodoxiei [i
pe plan na]ional, dar, `n acela[i timp, dincolo
de acesta, [i pe plan universal, a[a cum
este tradi]ia noastr\.
Dac\ am compara situa]ia de ast\zi a Ortodoxiei cu alte perioade, care ar fi concluzia? Pute]i
s\ face]i o astfel de compara]ie?
Acest lucru nu poate fi f\cut `n câteva
cuvinte. ~ntotdeauna exist\ puncte comune
`ntre diferitele perioade istorice, dup\ cum
exist\ [i diferen]e.
Punctul comun al tuturor perioadelor
din istoria Bisericii este acela c\, `ntotdeauna,
Antihristul lupt\ `mpotriva lui Hristos [i a
Bisericii Lui. De aceea niciodat\ cre[tinii
nu au avut r\gaz de odihn\ [i nici nu-[i
pot g\si lini[tea `n aceast\ lume. Ei tr\iesc
aici, dar orienta]i spre cer. Biserica trece prin
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lume, sfin]e[te lumea, dar nu r\mâne `n
lume [i nu se confund\ cu lumea.
Crede]i c\ un anume sistem politic poate influen]a hot\râtor Ortodoxia [i credin]a, `n general?
Sistemele politice sunt din lumea aceasta,
dar unele dintre ele sunt mai aproape de
duhul Bisericii, altele mai departe. Noi avem
de ales dintre acestea pe cele care sunt mai
umane, mai libere, mai democratice [i, mai
ales, pe cele care respect\ tradi]iile popoarelor, Ortodoxia [i Biserica.
Ne pute]i spune câteva cuvinte despre ecumenism? Este o problem\ actual\.
Ecumenismul este un cu]it cu dou\ t\i[uri.
Dac\ se face `ntr-o manier\ corect\, poate
s\ ajute, [i ajut\ atunci când face cunoscut\
Ortodoxia eterodoc[ilor, când `i cheam\ s\
cunoasc\ Ortodoxia pe care nu o cunosc.
Când `ns\ confund\ Ortodoxia cu celelalte confesiuni cre[tine [i le a[az\ pe acela[i
nivel, atunci face r\u ortodoc[ilor, deoarece
`ncet, `ncet, se relativizeaz\ con[tiin]a ortodox\ [i poporul dobânde[te o con[tiin]\
sincretist\, adic\, mai mult sau mai pu]in,
to]i suntem la fel, [i c\ nu are mare importan]\ ce crede fiecare; important este s\ crezi
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`n Iisus Hristos, iar „problemele dogmatice”,
spun ei, „sunt am\nunte”. ~n felul acesta,
ortodoc[ii `[i pierd con[tiin]a ortodox\ [i
pot deveni u[or victime ale eterodoc[ilor.
De aceea, trebuie s\ fim foarte aten]i [i
`n ceea ce prive[te participarea la Consiliul
Mondial al Bisericilor (C.M.B.). Noi credem
c\ Ortodoxia nu trebuie s\ participe la
Consiliul Mondial al Bisericilor a[a cum
particip\ ast\zi, deoarece intr\ `n aceea[i
categorie cu grup\rile protestan]ilor, care
nu pot fi nici m\car numite Biserici. Pân\
la adunarea general\ a C.M.B. de la New
Delhi (1961), ortodoc[ii participau, dar `ntotdeauna f\ceau o declara]ie separat\ [i se pronun]au ca Biseric\ Ortodox\. Dac\ nu
gre[esc, textul declara]iei de la New Delhi
a fost redactat de teologul ortodox George
Florovsky. Din nefericire, dup\ New Delhi,
au fost mult influen]a]i unii teologi ortodoc[i, [i chiar dintre ai no[tri, [i au convins
Bisericile Ortodoxe – dup\ p\rerea mea
foarte r\u au f\cut – s\ nu mai vorbeasc\,
s\ nu mai fac\ declara]ii separate ca Biseric\ Ortodox\, ci s\ se vorbeasc\ la C.M.B.
[i `n numele ortodoc[ilor.
Astfel, vocea Ortodoxiei nu mai apare,
se pierde. Ortodoc[ii nu mai apar ca reprezentând Biserica cea Una, Sfânt\, Apostolic\
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[i Soborniceasc\, la care trebuie s\ revin\
eterodoc[ii. Textul de la New Delhi este foarte
interesant. El spunea despre ortodoc[i c\
are sens s\ se afle acolo, deoarece transmit
celorlal]i experien]a [i tradi]ia Bisericii nedesp\r]ite a celor opt secole, pe care ceilal]i
au pierdut-o. ~n acest sens, ortodoc[ii pot
participa la mi[carea ecumenic\. Dar `ntr-o
aglomera]ie panprotestant\, la care nici
m\car Biserica Romano-Catolic\ nu particip\, nu cred c\ are sens ca ortodoc[ii s\
participe.
Ce ne pute]i spune despre dialogul cu Biserica Catolic\?
Dialogul cu catolicii este, `ntr-adev\r, o mare
problem\. Sfântul Munte a avut `ntotdeauna rezerve. Am sus]inut pozi]ia urm\toare:
dac\ Biserica dore[te s\ fac\ acest dialog, el
s\ aib\ loc, dar s\ se desf\[oare totdeauna
pe baza sfintelor canoane ale tradi]iei ortodoxe.
Atunci am fost considera]i fanatici de
c\tre unii, spunând ca aghiori]ii nu au min]i
deschise. Evenimentele `ns\, [i cele mai recente cu uni]ii, au dovedit c\ aghiori]ii nu
au fost fanatici, ci au avut dreptate. Evenimentele ne-au dat dreptate, m\car s\ nu ne
fi dat, dar, din nefericire, ne-au dat dreptate.
12

ORTODOXIA AST|ZI

Dialogul este deocamdat\ `ntrerupt. Patriarhia Ecumenic\ [i celelalte Biserici Ortodoxe pun ca prim\ tem\ problema uni]ilor.
Noi credem c\ trebuie s\ fim foarte aten]i
ca toate `ntâlnirile [i manifest\rile noastre
comune cu romano-catolicii s\ fie `n cadrul
sfintelor canoane. S\ nu mai facem slujbe
comune, s\ nu mai `ng\duim ca ierarhii
neortodoc[i s\ binecuvânteze pe credincio[ii ortodoc[i.
Dialogul s\ se desf\[oare cu demnitate
[i s\ continue numai dup\ ce va fi dep\[it\
tema unia]iei. Altfel nu are sens. Este un
joc al Vaticanului, deoarece `ntr-o mân\ ]ine
ramura de m\slin, iar `n cealalt\ sabia.
V\ rug\m s\ binevoi]i a face o sumar\ evaluare critic\ a teologiei ortodoxe contemporane.
Cred c\ teologia noastr\ a suferit o dubl\
`nstr\inare: `nstr\inarea de via]a Bisericii [i
`nstr\inarea de omul contemporan. {i cea
de-a doua a survenit tocmai din cauz\ c\ nu
a fost o teologie care s\ se hr\neasc\ din
via]a pastoral\, din spiritualitatea Bisericii [i
din monahism. ~n consecin]\, pentru a deveni
cu adev\rat ortodox\ [i actual\, teologia
trebuie s\ devin\ bisericeasc\ [i pastoral\.
Aceasta este [i exigen]a timpului. {i acest
lucru se va `ntâmpla numai dac\ teologii
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no[tri se vor lega strâns de izvoarele vie]ii
noastre biserice[ti, a[a cum sunt parohia,
Sfânta Liturghie, cultul Bisericii, m\n\stirile
[i Sfin]ii P\rin]i.
Crede]i c\ s-a f\cut vreun pas `n aceast\
direc]ie?
Sunt exemple bune, dar nu este ceva
general. Din nefericire, am fost influen]a]i
de [coala german\, `ntru totul str\in\ de
Ortodoxie. {i continu\m s\ fim influen]a]i
de `nv\]\turi [i confesiuni eterodoxe, deoarece
noi, ortodoc[ii, suntem nevoia[i, aservi]i, [i
credem c\ str\inii de]in orient\rile [i principiile s\n\toase [i ne l\s\m influen]a]i de
ace[tia. Dar au existat [i exist\ [i teologi
ortodoc[i mari, ca p\rintele George Florovsky,
p\rintele Dumitru St\niloae, p\rintele Sofronie
de la Essex [i al]ii, care au dat un suflu nou
teologiei [i au ar\tat c\ adev\rata teologie
ortodox\ este bisericeasc\ (eclezsial\), pastoral\ [i actual\.
Considera]i c\ locul firesc al unei Facult\]i
de Teologie este `ntr-o Universitate sau `n Biseric\?
Cred c\ o Facultate de Teologie trebuie s\
func]ioneze `ntr-un mediu care s\ aminteasc\
de m\n\stire [i s\ fie liturgic\. Profesorii
14
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trebuie s\ locuiasc\ `mpreun\ cu studen]ii
`n incinta facult\]ii, s\ aib\ slujbe zilnice,
s\ aib\ comuniune fr\]easc\ [i duhovniceasc\. Deoarece o organizare a facult\]ilor
de teologie ca cea de ast\zi nu numai c\ nu
este `n nici un fel eclezial\ (bisericeasc\),
dar nici m\car uman\.
Nu ajut\ pe oameni s\ aib\ nici cele
mai elementare rela]ii umane pe care trebuie
s\ le aib\ orice om, cu atât mai mult cre[tinul.
Lipsa comuniunii, lipsa dragostei este un
mare dezavantaj al facult\]ilor de teologie
de ast\zi. Trebuie s\ se cultive un duh de
dragoste `n Hristos, `ntre profesori [i `ntre
studen]i, `ntre studen]i `ntreolalt\. Ceea ce
pare a domni ast\zi `n facult\]ile de teologie
este separa]ia, [i nu unitatea. Chiar [i cl\dirile facult\]ilor de teologie, arhitectura lor,
arat\ aceast\ dezbinare; nu arat\ unitate.
Când am vizitat prima dat\ noul sediu al
Facult\]ii de Teologie din Atena, am spus
c\ arhitectura cl\dirilor exprim\ ceea ce
este ast\zi o facultate de teologie, un lucru
f\r\ unitate, f\r\ centru.
O m\n\stire, chiar [i din punct de vedere
arhitectonic, arat\ c\ are o via]\ duhovniceasc\, deci c\ are centru. {i `n jurul Sfântului Jertfelnic, al Sfântului Altar, al bisericii,
se organizeaz\ `ntreaga via]\. Se vede clar
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care este axa. A[a cum sunt organizate,
facult\]ile de teologie se arat\ a fi f\r\ ax\,
f\r\ centru. De aceea, domne[te separarea,
scindarea. P\rintele G. Florovsky spunea c\
nu poate s\ urce la catedr\ pentru a ]ine
cursuri, dac\ nu a fost mai `ntâi la Altar s\
slujeasc\. Pentru c\ teologia este continuare
a Sfintei Euharistii. Nu poate fi `n]eleas\
o teologie `n afara Tainei Sfintei Euharistii.
Antepenultima mea `ntrebare se refer\ la
monahism. Se vorbe[te `n lumea ortodox\ de o criz\
[i `n monahism, `n monahismul ortodox; o criz\
care a dep\[it, se pare, curba de jos, din moment ce
ast\zi se observ\ chiar o `nflorire a monahismului.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, se observ\
ast\zi o `nflorire a monahismului [i `n Sfântul
Munte, dar [i la m\n\stirile de maici din
Grecia. Exist\ suflete evlavioase care se
dedic\ vie]ii monahale [i lupt\. Trebuie s\
fim aten]i ca aceast\ `nflorire a monahismului s\ se fac\ pe baza tradi]iei noastre [i
monahismul nostru s\ fie ceea ce a fost
`ntotdeauna. Noi nu putem s\ facem un
monahism caracterizat de activism, nu este
`n tradi]ia noastr\ [i nu exprim\ duhul credin]ei [i al teologiei noastre ortodoxe.
Avem pe marii P\rin]i ai Bisericii noastre,
pe Sfântul Grigorie Palama [i pe al]i P\rin]i
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ai Bisericii, care sunt adev\ra]ii no[tri dasc\li
`n adev\rata via]\ monahal\. Se cuvine ca
noi s\-i urm\m cu smerenie. Din fericire,
`n toate popoarele ortodoxe exist\ sfin]i [i
p\rin]i duhovnice[ti, purt\tori ai monahismului ortodox adev\rat, pe care cei mai
tineri trebuie s\-i urmeze cu smerenie. Unul
dintre ei este [i p\rintele Cleopa din România,
de la M\n\stirea Sih\stria, pe care am avut
ocazia s\-l cunoa[tem aici, la m\n\stirea
noastr\.
Dori]i s\ transmite]i un mesaj special poporului
român ortodox?
Vreau mai `ntâi s\ spun c\ admir poporul
român pentru r\bdarea de care a dat dovad\
`n foarte dificilii ani sub regimul comunist
[i apreciez foarte mult evlavia sa, credin]a
sa, dragostea sa pentru Dumnezeu. ~i rug\m
pe to]i fra]ii români ortodoc[i, preo]i, monahi
[i mireni, s\ se roage pentru unitatea tuturor
popoarelor ortodoxe [i pentru Sfântul Munte,
care, cu ajutorul lui Dumnezeu, este cetatea
Ortodoxiei.
Ar ajuta contactele mai dese `ntre monahii
ortodoc[i?
Ar ajuta, dar, `ntrucât suntem monahi,
nu trebuie s\ c\l\torim prea mult.
17
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În aceea[i serie au ap\rut:
1. Avva Iulian Pomerius, Sfaturi c\tre preo]i
despre via]a contemplativ\
2. Schimonahul Nicodim din Pustia Karuliei,
Înv\]\turi despre rug\ciunea lui Iisus
3. Sfântul Amfilohie de la Poceaev, t\m\duitorul
celor dezn\d\jdui]i
4. Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia,
Rug\ciunea lui Iisus în scrierile Sfântului Grigorie
Sinaitul
5. P\rintele Eusebiu Giannakakis, S\ coborâm
cerul în inimine noastre!
6. Înv\]\turile [i omiliile Sfântului Gavriil, duhovnicul M\n\stirii „{apte Lacuri”
7. Noul Mucenic Alexei din Elnat, cel nebun
întru dragostea lui Hristos
8. P\rintele Emilianos Simonoperitul în dialog cu P\rintele Ioanichie B\lan, Via]a monahal\
în Sfântul Munte
9. P\rintele Gheorghe Kapsanis în dialog
cu P\rintele Ioanichie B\lan, Ortodoxia ast\zi
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