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9Introducere

Introducere

Întâlnirea cu p\rintele arhimandrit Placide Deseille
impresioneaz\ prin smerenia, bun\tatea [i vigoarea sa
duhovniceasc\, prin duhul p\cii [i sfin]eniei pe care îl
r\spânde[te în jur acest mare duhovnic al Occidentului
cre[tin. C\utat de mult\ lume pentru experien]a sa du-
hovniceasc\, într-o Fran]\ secularizat\ [i confruntat\ cu
multe probleme sociale, p\rintele arhimandrit Placide
Deseille se înscrie în seria marilor figuri spirituale ce au
marcat lumea european\ occidental\ a ultimelor decenii,
profund ancorate în spiritualitatea Sfântului Munte, altoite
pe trunchiul monahismului athonit.

Cu o experien]\ de via]\ monahal\ impresionant\, de
nu mai pu]in de [aptezeci de ani, p\rintele arhimandrit
Placide Deseille întruchipeaz\ figura monahului prin ex-
celen]\, a p\rintelui duhovnicesc în care se v\desc, rev\r-
sate cu generozitate, darurile prezen]ei [i lucr\rii Duhului
Sfânt. P\rintele Placide a fost c\lug\r practic toat\ via]a,
intrând în m\n\stire la vârsta de 16 ani, dup\ cum afl\m
din M\rturia unui c\lug\r ortodox, carte ap\rut\ în tra-
ducere româneasc\ la Editura Doxologia în 2011. Nu este
a[adar deloc întâmpl\tor faptul c\ semneaz\ aceast\ lu-
crare despre monahismul ortodox (publicat\ de presti-
gioasa Editur\ Cerf), prima [i singura pe aceast\ tem\
din spa]iul francez [i una dintre cele mai profunde din
tot ce s-a scris despre monahism în general.
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Cartea de fa]\, cea mai recent\ dintre lucr\rile sale,
ne prezint\ o sintez\ clar\ [i riguroas\ a principalelor
aspecte ale monahismului ortodox, insistând asupra ca-
racteristicilor vie]ii duhovnice[ti a[a cum trebuie ea tr\it\
atât de monahi, cât [i de credincio[ii mireni. Dup\ cum
ne-a m\rturisit în timpul unei întrevederi cu care ne-a
bucurat la M\n\stirea Sfântul Antonie cel Mare al c\rei
stare] este, în ajunul s\rb\torii Adormirii Maicii Domnului,
„nu exist\ dou\ spiritualit\]i diferite în Ortodoxie, una
monahal\ [i una laic\, dou\ scopuri diferite, unul pentru
c\lug\ri [i altul pentru mireni. Este vorba despre aceea[i
cale, cu câteva mici diferen]e, fire[te, îns\ de nuan]\, de
am\nunt, de dozaj. Via]a c\lug\rului nu este diferit\ în
esen]\ de via]a credincio[ilor mireni. Condi]iile de via]\
sunt diferite, îns\ în fond, este vorba despre aceea[i spi-
ritualitate, despre a face s\ creasc\ în noi via]a divin\,
harul divin primit la botez, pe care trebuie s\ îl facem s\
sporeasc\ neîncetat prin dragostea plin\ de milostivire,
prin iubirea de Dumnezeu [i de aproapele, prin iubirea
fa]\ de toat\ f\ptura”. P\rintele arhimandrit subliniaz\
de altfel în lucrare c\ specificul vie]ii monahale const\ în
faptul c\ ea este în întregime organizat\ în acest scop, al
sporirii c\lug\rului în via]a duhovniceasc\: „C\lug\rul
este un cre[tin care a în]eles întru totul exigen]ele bote-
zului [i care, pentru a le împlini, a adoptat un mod de
via]\ în care totul este organizat în a[a fel încât s\ favo-
rizeze cre[terea [i dezvoltarea harului primit de el atunci.
Scopul vie]ii monahale nu este diferit de cel al vie]ii cre[-
tine obi[nuite; c\lug\rul nu caut\ o des\vâr[ire mai înalt\
decât aceea a unui simplu cre[tin. {i cre[tinul are datoria
de a tinde spre des\vâr[irea iubirii. Spre deosebire de el,
c\lug\rul a adoptat un mod de via]\, oficial [i stabil, în



11Introducere

care totul este organizat pentru împlinirea acestui scop,
m\rturisindu-[i astfel dorin]a de a se d\rui întru totul lui
Dumnezeu” (capitolul 1, „Sensul vie]ii monahale”).

Via]a monahal\ reprezint\, dup\ cum ne-a m\rturisit,
o tem\ care îi este foarte drag\ acestui mare p\rinte du-
hovnic francez. Întrebându-l ce î[i propune s\ transmit\
o carte despre monahismul ortodox publicului occiden-
tal francez [i francofon, gheronda Placide ne-a r\spuns
f\r\ ezitare: „Nu exist\ o diferen]\ esen]ial\ între via]a
duhovniceasc\ a[a cum o prezint în aceast\ lucrare [i
felul în care un cre[tin, chiar [i catolic, trebuie s\ se str\-
duiasc\ s\ tr\iasc\. Catolicii citesc cu mult interes aseme-
nea lucr\ri. Cei care sunt preocupa]i de via]a duhovni-
ceasc\ citesc astfel de c\r]i fiindc\ [tiu bine c\ este vorba
de fapt despre marea tradi]ie a Bisericii”.

În materie de spiritualitate [i de practic\ a vie]ii mo-
nahale, p\rintele a nutrit dintotdeauna o dragoste pro-
fund\ pentru monahismul românesc, pe care l-a cunoscut
bine, în urma câtorva vizite întreprinse între anii 1969
[i 1976 în mai multe m\n\stiri din ]ara noastr\, precum
Sih\stria, Cozia, Sâmb\ta de Sus, sau în cele din Bucu-
re[ti. Iat\ ce ne-a m\rturisit despre impresiile puternice
cu care a r\mas dup\ contactul cu monahismul românesc:
„Cu totul remarcabile în acea perioad\ mi s-au p\rut
figurile de mari p\rin]i duhovnice[ti, precum p\rin]ii
Cleopa [i Paisie de la Sih\stria [i Sihla, p\rintele Teofil
de la Sâmb\ta de Sus, sau p\rin]ii Sofian, Benedict [i al]ii
din Bucure[ti. România a avut acest mare dar de la Dum-
nezeu ca în plin\ perioad\ comunist\ s\ aib\ aceast\
pleiad\ de mari p\rin]i duhovnice[ti, care au dus o via]\
duhovniceasc\ autentic\, al c\rei duh l-au transmis [i
credincio[ilor, prin exemplul propriei lor vie]i, sau prin
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sfaturile lor duhovnice[ti. Cu totul excep]ional\ mi s-a
p\rut aceast\ leg\tur\ deosebit de puternic\ dintre m\-
n\stiri [i credincio[ii mireni. Se vedea c\ oamenii veneau
la m\n\stire pentru a primi un suflu vital, a se înc\rca
duhovnice[te prin sfaturile [i înv\]\tura pe care le pri-
meau de la ace[ti mari p\rin]i duhovnice[ti”.

Într-o lume occidental\ în mare majoritate [i „din p\-
cate, profund atee [i materialist\, în care via]a este tr\it\
contrar preceptelor evanghelice”, monahii, dar [i cre[tinii
ortodoc[i laici trebuie s\ se str\duiasc\ s\-L m\rturiseasc\
pe Hristos prin întreaga lor via]\. Acesta este mesajul
transmis de p\rintele Placide Deseille cititorilor lucr\rii
sale, indiferent de spa]iul geografic din care fac parte:
„Evanghelia este aceea[i pentru toate ]\rile. Nu exist\
practic vreo diferen]\ între a tr\i ca monah ortodox în
Occident sau într-o ]ar\ tradi]ional ortodox\. Încerc\m
s\ tr\im [i în Fran]a potrivit înv\]\turii Sfin]ilor P\rin]i [i
a Evangheliei. Dificult\]ile, greut\]ile cu care ne confrun-
t\m [i pe care trebuie s\ le dep\[im sunt diferite, îns\ în
zilele noastre nici acestea nu mai sunt atât de diferite”.
Ca o confirmare a acestor afirma]ii transmise cu acela[i
prilej al întrevederii personale din ajunul praznicului
Adormirii Maicii Domnului, precum [i ca o m\rturie con-
cret\ [i personal\ a monahismului ortodox din Fran]a,
autorul insereaz\ în cartea de fa]\ Tipiconul sau rându-
iala de organizare a vie]ii monahale în M\n\stirea Sfântul
Antonie cel Mare, pe care a întemeiat-o în 1978 ca metoc
al M\n\stirii athonite Simonos Petra, [i al c\rei stare] este.
Prezen]a acestui tipicon în lucrare îi confer\ acesteia o
inegalabil\ [i autentic\ valoare de document duhovnicesc.
Dup\ cum precizeaz\ autorul în „Cuvântul înainte”, este
vorba despre un tipicon special, ce poate p\rea surprinz\tor
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pentru un text folosit în dou\ comunit\]i cu tradi]ie
athonit\ (m\n\stirea de c\lug\ri Sfântul Antonie cel Mare
[i cea de maici de la Solan), deoarece, fiind destinat unor
c\lug\ri din Europa occidental\, el cuprinde [i texte „îm-
prumutate” de la autori monastici [i duhovnice[ti apuseni,
din perioada în care Biserica era una, nedesp\r]it\, pe-
rioad\ de început [i de înflorire maxim\ a monahismului,
când nu se f\cea diferen]a între R\s\rit [i Apus.

Redactat\ într-o limb\ francez\ de o mare frumuse]e
stilistic\, lucrarea Monahismul ortodox pe care o propunem
aici în versiune româneasc\ reprezint\ o veritabil\ c\l\-
uz\ în practica vie]ii duhovnice[ti, a[a cum trebuie ea
tr\it\, dup\ cum subliniaz\ autorul, de c\lug\ri, dar [i de
mireni. Un adev\rat testament duhovnicesc al acestui
mare p\rinte duhovnic francez transmis la 87 de ani
fra]ilor [i surorilor sale în Hristos, fiilor [i fiicelor duhov-
nice[ti, pe care îi îndeamn\ neîncetat în predicile [i în
toate scrierile sale s\ r\mân\ fideli înv\]\turii Bisericii [i
a Sfin]ilor P\rin]i, ]inând piept ispitelor vremurilor noastre,
din dorin]a plin\ de dragoste de a-i vedea pe to]i în Îm-
p\r\]ia cerurilor.

Felicia Dumas
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1

Sensul vie]ii monahale

Via]a cre[tin\ deplin\

Via]a monahal\ reprezint\ forma de via]\ pe care
au îmbr\]i[at-o cre[tinii care doreau s\-[i consacre în to-
talitate via]a lui Hristos, atunci când au încetat persecu-
]iile din primele trei veacuri [i a disp\rut posibilitatea
martirajului. În perioada respectiv\, acest mod de via]\
era mai pu]in considerat ca o voca]ie deosebit\ [i spe-
cific\ în Biseric\, [i mai degrab\ ca un r\spuns liber pe
care cre[tinii cei mai genero[i îl d\deau, cu ajutorul
harului divin, la invita]ia Domnului din Evanghelie de a
renun]a la toate [i a-I urma Lui, invita]ie adresat\ tuturor
acelora care doresc s\-I fie ucenici, l\sând fiec\ruia po-
sibilitatea de alegere. Atâta vreme cât credin]a a fost foarte
vie [i unanim\ în lumea încre[tinat\, c\lug\rii [i c\lug\-
ri]ele au reprezentat un procent important, adesea o treime
sau chiar mai mult, din totalul popula]iei.

Monahismul a ap\rut astfel în Biseric\ la sfâr[itul vea-
cului al III-lea, în Egipt, odat\ cu retragerea în pustie a
Sfântului Antonie cel Mare; în veacurile al IV-lea [i al V-lea,
el s-a r\spândit cu repeziciune în întreaga Biseric\, din
R\s\rit [i pân\ în Apus. Dup\ Egipt, unde Sfântul Pahomie
a întemeiat via]a de ob[te, Capadocia, prin Sfântul Vasile
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cel Mare, [i apoi Palestina, prin Sfin]ii Sava, Eftimie, Teo-
dosie cel Mare, încep\torul vie]ii de ob[te, [i ucenicii lor
au jucat un rol important în r\spândirea [i organizarea
monahismului, pân\ în veacul al IX-lea, când Sfântul
Teodor Studitul a dat o form\ aproape definitiv\ ceno-
bitismului bizantin. În Apus, Sfântul Casian a f\cut cu-
noscut monahismul egiptean, din care s-au inspirat mult
în veacul al V-lea m\n\stirea de la Lérins, o adev\rat\
pepinier\ de episcopi, iar în cel al VI-lea, Sfântul Benedict
din Nursia, autor al unei Reguli a c\lug\rilor care s-a
impus apoi în tot monahismul apusean [i care repre-
zint\ o remarcabil\ sintez\ a întregii tradi]ii anterioare.
Numai dup\ ruptura dintre lumea cre[tin\ din Apus [i
R\s\rit, din veacul al XI-lea, via]a religioas\ a cunoscut
în Occident forme noi, odat\ cu apari]ia diferitelor or-
dine [i congrega]ii.

C\lug\rul este deci un cre[tin care a în]eles întru
totul exigen]ele botezului [i care, pentru a le împlini, a
adoptat un mod de via]\ în care totul este organizat în
a[a fel încât s\ favorizeze cre[terea [i dezvoltarea harului
primit de el atunci. Scopul vie]ii monahale nu este diferit
de cel al vie]ii cre[tine obi[nuite; c\lug\rul nu caut\ o
des\vâr[ire mai înalt\ decât aceea a unui simplu cre[tin.
{i cre[tinul are datoria de a tinde spre des\vâr[irea iu-
birii. Spre deosebire de el, c\lug\rul a adoptat un mod de
via]\, oficial [i stabil, în care totul este organizat pentru
împlinirea acestui scop, m\rturisindu-[i astfel dorin]a
de a se d\rui întru totul lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, c\lug\rul nu se deosebe[te de cre-
dinciosul obi[nuit ca o persoan\ sfin]it\ fa]\ de una ne-
sfin]it\. Orice persoan\ botezat\ este sfin]it\ [i face parte
dintr-un neam sfânt, deosebit de lumea profan\, care îi
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apar]ine întru totul lui Dumnezeu. C\lug\rul se indivi-
dualizeaz\ prin faptul c\ el adopt\ un mod de via]\
recunoscut public de Biseric\, în care aceast\ sfin]ire
de la botez se poate exprima [i realiza într-un mod pri-
vilegiat, deoarece totul este organizat în func]ie de acest
scop unic.

Via]a monahal\ este o via]\ tr\it\ dup\ tradi]iile
vechi ale Bisericii, ceea ce nu o transform\ într-o su-
pravie]uire expirat\ a trecutului. Ea s-a constituit îns\,
în structurile sale fundamentale, între veacurile al IV-lea
[i al IX-lea [i reprezint\ via]a religioas\ a[a cum a fost ea
conceput\, sub c\l\uzirea Duhului Sfânt, de Biserica din
perioada de aur a Sfin]ilor P\rin]i [i pe aceasta se înte-
meiaz\ valoarea ei permanent\. A[a cum scrierile doctri-
nare ale Sfin]ilor P\rin]i din veacurile al IV-lea [i al V-lea
r\mân izvoarele mereu vii ale Bisericii, tot a[a înv\]\-
tura ascetic\ a marilor dasc\li duhovnice[ti din primele
veacuri exprim\ o concep]ie cu privire la via]a religi-
oas\ care trebuie s\ r\mân\ prezent\ în Biserica din
toate timpurile.

Într-adev\r, ceea ce caracterizeaz\ via]a [i gândirea
Bisericii Sfin]ilor P\rin]i este deplin\tatea, aspectul ei sin-
tetic, lipsa specializ\rii. Via]a monahal\ prezint\ aceast\
caracteristic\ de deplin\tate: ea reprezint\ pur [i simplu
un mod de via]\ în care totul este organizat în vederea
ob]inerii „mântuirii”, a deplinei dezvolt\ri a harului pri-
mit la botez, f\r\ nici o specializare. Toate mijloacele
pe care ea le pune în practic\ în mod tradi]ional sunt
subordonate acestui unic scop: renun]area la c\s\torie [i
la averile p\mânte[ti, singur\tate, ascultare, posturi, pri-
vegheri, via]\ auster\, lucrul manual, rug\ciunea liturgic\
[i rug\ciunea particular\ conducând sufletul spre rug\-
ciunea neîncetat\.
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Viziunea ortodox\ cu privire la monahism – atât în
Apus, cât [i în R\s\rit – este a[adar foarte diferit\ de vi-
ziunea referitoare la via]a religioas\ care s-a impus în
Occidentul catolic începând cu sfâr[itul Evului Mediu.
C\lug\rul nu are „scopuri secundare”. În general, con-
grega]iile religioase catolice au fost organizate de fon-
datorii lor cu dublul scop de a-[i conduce membrii spre
des\vâr[irea iubirii, dar [i de a îndeplini o sarcin\ bine
determinat\ în Biseric\, cum ar fi: predarea, predicarea,
înf\ptuirea de ac]iuni de caritate etc. De asemenea, în
unele cazuri, întemeietorii [i-au consacrat ordinele reli-
gioase unor devo]iuni specifice, precum: cultul Inimii Prea-
sfinte a lui Hristos, adorarea Sfintelor Taine, ajutorarea
sufletelor din purgatoriu etc. De aceea, chiar dac\ au
p\strat majoritatea mijloacelor stabilite în mod tradi]ional
în Biseric\ pentru a înlesni ob]inerea scopului principal
comun, aceste ordine religioase au redus ponderea unora
dintre ele (cum ar fi atenuarea separ\rii de lume, dimi-
nuarea timpului consacrat rug\ciunii liturgice [i indivi-
duale), adaptându-[i practica la exigen]ele scopului se-
cundar urm\rit. 

Via]a monahal\ [i via]a contemplativ\

În tradi]ia ortodox\, sintagmele „via]\ activ\” [i „via]\
contemplativ\” nu desemneaz\, a[a cum se întâmpl\ în
Biserica Catolic\ începând cu sfâr[itul Evului Mediu, dou\
forme de via]\ distincte, caracterizate de „scopuri secun-
dare” diferite – apostolat [i fapte de milostenie pe de o
parte, respectiv, slujbe liturgice [i un loc important acor-
dat rug\ciunii, pe de alt\ parte – [i care corespund unor
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voca]ii diferite. Ele desemneaz\ mai degrab\ dou\ etape
sau dou\ aspecte succesive ale vie]ii spirituale: via]a ac-
tiv\ se define[te prin practicarea ascezei [i exersarea vir-
tu]ilor, mai ales a iubirii fr\]e[ti, iar via]a contemplativ\
reprezint\ via]a de unire des\vâr[it\ cu Dumnezeu, ex-
perierea binepl\cut\ a prezen]ei Sale foarte apropiate, la
care duce în mod normal un efort ascetic plin de sârguin]\.

Din aceast\ perspectiv\, via]a monahal\ este în egal\
m\sur\ [i în mod dinamic, [i activ\ [i contemplativ\. Este
activ\ nu în sensul c\ ar fi organizat\ în vederea unei
forme specifice de slujire a aproapelui, ci pentru c\ ea
presupune în primul rând respectarea poruncilor, adic\
a virtu]ilor evanghelice [i, înainte de toate, a iubirii con-
crete fa]\ de aproapele, manifestat\ în func]ie de împre-
jur\rile obi[nuite ale vie]ii. Este contemplativ\ nu în sensul
c\ monahul ar avea ca „scop specific” rug\ciunea [i la-
uda lui Dumnezeu, în special sub forma celebr\rii sluj-
belor divine, ci prin aceea c\ monahul care a practicat cu
sârguin]\ o „via]\ activ\” ajunge în chip firesc la aceast\
stare duhovniceasc\, în care, sub imboldul Duhului Sfânt,
î[i tr\ie[te via]a duhovniceasc\ cu u[urin]\ [i spontanei-
tate [i simte cum izvor\[te firesc în inima lui uimirea în fa]a
frumuse]ii negr\ite a lui Dumnezeu [i a darurilor Sale.

Prin urmare, putem g\si în m\n\stiri atât tempera-
mente duhovnice[ti mai „active”, mai înclinate spre slu-
jirea smerit\ a aproapelui sub forma a diverse ascult\ri
sau a lucrului mâinilor, precum [i firi atrase mai mult de
isihie (adic\ de via]a de rug\ciune dus\ în singur\tate [i
în lini[te) [i de slujbele Bisericii. În func]ie de discern\-
mântul s\u duhovnicesc, stare]ul va împ\r]i sarcinile [i
ascult\rile în conformitate cu aceast\ diversitate legitim\.
Trebuie totu[i s\ fie atent ca devotamentul fr\]esc al celor
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dintâi s\ nu degenereze în activism [i s\ nu compromit\
orientarea esen]ialmente „isihast\” a vie]ii monahale. Dac\
totu[i nevoia îl oblig\ s\ încredin]eze sarcini ce presupun
devotament [i activitate unor membri ai comunit\]ii atra[i
mai mult de o via]\ de lini[te [i de rug\ciune, ace[tia vor
trebui s\-[i îndeplineasc\ cu pace aceast\ ascultare, str\-
duindu-se s\-[i transforme întreaga activitate în rug\ciune,
îndreptându-[i întru totul inima doar c\tre Dumnezeu.

Diferitele forme ale vie]ii monahale 

Via]a în singur\tate reprezint\ tr\s\tura distinctiv\
a c\lug\rului fa]\ de asce]ii care tr\iau în mijlocul co-
munit\]ii cre[tine în primele trei veacuri: via]a mona-
hal\ a început, spre sfâr[itul secolului al III-lea, prin
retragerea în pustie a unora dintre ace[ti asce]i. Destul
de repede a ap\rut îns\ o diferen]iere la nivelul acestui
nou mod de via]\, care putea fi dus ori individual (sub
forma anahoretismului, numit [i eremitism, cu varian-
tele z\vorâ]ilor [i c\lug\rilor-pelerini), ori colectiv, în
grupuri mai mari sau mai mici, mai mult sau mai pu]in
organizate (sub forma comunit\]ilor cenobitice, sau a
schiturilor în care vie]uiau grupuri mici de c\lug\ri adu-
na]i în jurul unui duhovnic, într-o austeritate [i singur\-
tate [i mai mari). Tr\it\ cel mai adesea în mediu rural,
via]a monahal\ a existat îns\ [i în mediul urban, sub di-
ferite forme, fiind dus\ de anumi]i c\lug\ri care aveau
grij\ s\ împace totu[i, cu m\sur\, singur\tatea efectiv\ cu
via]a lor din centrul marilor ora[e.

Via]a de ob[te este potrivit\ mai degrab\ cu des\-
vâr[irea „vie]ii active”, iar via]a eremitic\ urm\re[te
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dezvoltarea deplin\ a „vie]ii contemplative”. Din acest
motiv, un întreg curent al spiritualit\]ii monahale a v\-
zut în prima un fel de preg\tire pentru cea de a doua,
spre care ar trebui s\ n\zuiasc\ to]i monahii însufle]i]i
de un ideal cu adev\rat isihast.

Cu toate acestea, datorit\ pericolelor pe care le pre-
zint\ via]a eremitic\, ce presupune firi extrem de puter-
nice, mul]i dasc\li duhovnice[ti au preferat s\-i ]in\ pe
c\lug\ri toat\ via]a în cenobium, sporind, la nevoie,
gradul lor de separare de lume, de lini[te [i timpul pe-
trecut la chilie, în a[a fel încât s\ le dea cenobi]ilor po-
sibilitatea de a tr\i o via]\ contemplativ\ autentic\. În
plus, ascultarea [i supunerea plin\ de dragoste pe care
cenobitul le practic\ în permanen]\ în via]a de zi cu zi
fa]\ de superiorii s\i [i de to]i fra]ii favorizeaz\ o re-
nun]are la voia proprie, care îl face bun [i smerit cu inima
asemenea lui Hristos din Evanghelie [i compenseaz\ în-
tr-o anumit\ m\sur\ lipsa singur\t\]ii absolute a eremi-
tului, care ajunge totu[i mai u[or la formele cele mai înalte
ale théôriei. Aceast\ concep]ie, r\spândit\ de foarte tim-
puriu în Apus de Sfântul Ioan Casian, a fost îmbr\]i[at\
de Sfântul Benedict din Nursia, apoi, în veacurile al XI-lea
[i al XII-lea de c\lug\rii cartusieni [i în mod mai comu-
nitar de primii cistercieni al c\ror ideal de via]\ era foarte
apropiat de acela al isiha[tilor din R\s\ritul cre[tin.

Totu[i, nu ar trebui s\ ne baz\m pe caracterul social
al cre[tinismului pentru a acorda o întâietate absolut\
cenobitismului fa]\ de eremitism. Desigur, m\n\stirea cu
via]\ de ob[te este un semn remarcabil al Trupului lui
Hristos, al cet\]ii celei fericite [i cere[ti care va s\ vin\.
Dar, în planul celor v\zute, ea nu este decât un simbol al
acesteia, unul care con]ine deja, fire[te, ceva din realitatea
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pe care o prefigureaz\. Îns\ realitatea profund\ a unirii
tuturor m\dularelor lui Hristos în iubire transcende rea-
liz\rile mereu fragmentare din lumea aceasta [i, în a[tep-
tarea Parusiei, ea nu este acordat\ în plenitudine decât
în adâncul inimilor. De aceea, eremitul care posed\ un
grad mai mare de iubire [i care tr\ie[te într-o rug\ciune
permanent\ pentru lumea întreag\ este mai unit cu to]i
oamenii decât un cenobit însufle]it de o dragoste mai
mic\. Cenobitul trebuie s\ fie deci încredin]at c\ desp\r-
]irea de lumea exterioar\ [i de propria familie p\mân-
teasc\ la care este chemat [i singur\tatea – care îi asigur\
lini[tea în via]a de ob[te – îl pot introduce mai mult în
taina comuniunii cu întreaga Biseric\ de pe p\mânt [i din
cer decât informa]iile [i schimburile fr\]e[ti prea nume-
roase, deoarece aceast\ singur\tate favorizeaz\ întâlnirea
lui în particular cu Dumnezeu.

Modele de via]\ monahal\

Mai degrab\ decât s\ recurg\ la no]iuni abstracte,
c\lug\rii au preferat s\ foloseasc\, pentru a exprima
idealul pentru care tr\iesc, imagini devenite repede tra-
di]ionale [i care con]in o întreag\ teologie a vie]ii mo-
nahale. Aceste imagini sunt întru totul actuale în prezent
pentru monahismul ortodox.

Prima dintre ele este aceea a vie]ii îngerilor. Antichi-
tatea cre[tin\ a numit via]a monahal\ „via]\ îngereasc\”,
deoarece ea este organizat\ în a[a fel încât s\ înlesneasc\
cât mai mult cu putin]\, în rândul celor care o îmbr\-
]i[eaz\, deta[area de lumea prezent\ [i apartenen]a la
lumea care va s\ vin\, la cetatea cea cereasc\ a îngerilor
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[i a sfin]ilor. Fecioria, s\r\cia de bun\voie, austeritatea
vie]ii c\lug\rului sunt în acela[i timp semne ale pre-
ferin]ei acestuia pentru realit\]ile eshatologice [i roade
ale vie]ii celei noi s\dit\ în inima lui de Duhul Sfânt.
Rug\ciunea liturgic\ [i contemplarea l\untric\ reprezint\
o participare la liturghia din cetatea cea cereasc\.

O alt\ imagine este aceea a profe]ilor. Ancorat într-un
mod de via]\ ce anticipeaz\ condi]ia eshatologic\ a ome-
nirii, datorit\ puterii Duhului s\l\[luit\ în el, c\lug\rul
duce o via]\ într-o anumit\ m\sur\ „profetic\”. Celor
din vechime le-au pl\cut s\ vad\ în profe]ii Vechiului
Testament [i mai ales în Ilie [i în Sfântul Ioan Botez\torul,
modele [i prefigur\ri ale vie]ii monahale.

Foarte prezent\ de asemenea în imaginarul mo-
nastic era [i imaginea Bisericii primare din Ierusalim, a[a
cum ne este ea descris\ în Faptele Apostolilor. Inspira]i
de Duhul Sfânt de la Cincizecime [i sub c\l\uzirea apos-
tolilor care duseser\ o via]\ comunitar\ în jurul lui
Hristos în cei trei ani ai S\i de via]\ public\, cre[tinii din
Biserica primar\ din Ierusalim se str\duiser\ s\ pun\ în
întregime în practic\ înv\]\turile Domnului cu privire
la renun]area la bunurile din lumea aceasta pentru Îm-
p\r\]ia cerurilor [i la folosirea lor în comun. Renun]area
la orice bun individual [i unanimitatea spiritual\ a uce-
nicilor erau în Biserica primar\ semnele venirii vremu-
rilor eshatologice [i premizele reunirii generale a tuturor
fiilor lui Dumnezeu în cetatea cea cereasc\. Pentru a-[i
justifica modul de via]\, primilor c\lug\ri le pl\cea s\
se refere la aceast\ „via]\ apostolic\” pe care voiau s\ o
continue în Biseric\. Eremi]ii în[i[i, care î[i împ\r]iser\
bunurile s\racilor pentru a-I urma lui Hristos [i aveau o
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con[tiin]\ vie a unirii lor tainice cu întregul trup al Bi-
sericii, se revendicau tot de la aceast\ „via]\ apostolic\”.

Un alt model pentru c\lug\ri era acela al muceni-
cilor. Pentru cre[tinii din primele trei veacuri, martirajul
reprezenta des\vâr[irea cea mai înalt\ la care putea
ajunge un ucenic al lui Hristos care dorea s\-[i urmeze
Înv\]\torul pân\ la cap\t. Mucenicul este un „om al Du-
hului Sfânt”; el experimenteaz\ puterea lui Hristos cel
Înviat care îl biruie[te în el pe Satana [i lumea, procu-
rându-i o iubire de Dumnezeu mai mare decât toate
pl\cerile lumii acesteia [i decât toate chinurile la care
este supus. Când s-au încheiat persecu]iile, la începutul
secolului al IV-lea, cre[tinii cei mai râvnitori au fost în-
demna]i de Duhul Sfânt s\ se retrag\ în pustie. Ace[ti
primi c\lug\ri au ap\rut ca urma[i ai mucenicilor; prin
renun]area [i asceza lor, ei deveneau p\rta[i la P\ti-
mirile lui Hristos, în]elese ca lucrare a iubirii [i ca lupt\
împotriva diavolului. A[a cum martirajul fusese consi-
derat ca un „al doilea botez”, deoarece se împlinea prin
el reprezentarea mor]ii [i a Învierii lui Hristos inaugu-
rat\ sacramental la botez, tot a[a via]a monahal\ a fost
reprezentat\ ca un „al doilea botez” prin care c\lug\rul se
str\duia s\ împlineasc\ în mod liber [i personal ceea ce
primise ca prefigurare [i s\mân]\ la botez.

Model pentru c\lug\r prin lupta sa ascetic\, mu-
cenicul este [i un model pentru acesta în privin]a con-
templa]iei, care nu este nimic altceva decât experierea
puternic\ a iubirii lui Hristos s\dit\ în inimi de c\tre Duhul
Sfânt. De nenum\rate ori mucenicii, asemenea Sfântului
Mare Mucenic {tefan (Fapte 7, 55), avuseser\ privilegiul
de a-L vedea pe Hristos în slav\ înainte de a muri.




