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P\rintele Emilianos Simonopetritul
în dialog cu
P\rintele Ioanichie B\lan
Sfânta M\n\stire Simonos Petra pe care
o conduce]i cu mult\ experien]\ este renumit\
în întreaga lume cre[tin\. Facem apel la bun\voin]a Sfin]iei Voastre [i v\ rug\m s\ ne împ\rt\[i]i din experien]a duhovniceasc\ a Sfin]iei Voastre, care va fi de un mare ajutor c\lug\rilor români. Care este tipul de via]\ monahal\ practicat în Sfânta M\n\stire Simonos Petra?
M\n\stirea Simonos Petra, ca toate
m\n\stirile athonite, urmeaz\ modul de via]\
de ob[te, conform tradi]iei Sfin]ilor P\rin]i
[i modului de via]\ monahal care reprezint\ adunarea Apostolilor reuni]i în Foi[orul
de sus, a[teptând, în post [i rug\ciune,
venirea Sfântului Duh.
Însu[i Mântuitorul a întemeiat via]a de
ob[te când, chemând Apostolii s\-I urmeze
exemplul, st\tea în mijlocul lor, fie în timpul
vie]ii pe p\mânt, înv\]ând [i f\când minuni,
fie nev\zut, dup\ Învierea [i În\l]area Sa.
O m\n\stire, ieri ca [i azi, nu poate fi conRepublic\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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siderat\ altfel decât ca o adunare permanent\ a Bisericii, ca o „sinax\” care nu se
limiteaz\ doar la oficierea slujbei pentru
Sfânta Împ\rt\[anie, ci care exprim\ în toate
activit\]ile vie]ii omene[ti aceast\ tain\ a
unit\]ii Bisericii, a prezen]ei lui Hristos acolo
unde doi sau trei s-au adunat în numele S\u.
{i cum, în adunarea liturgic\, episcopul sau
preotul ]ine locul lui Hristos, la fel, în sinaxa
monahal\, stare]ul este punctul central, principiul, capul care d\ sensul [i coeren]a ansamblului Trupului lui Hristos adunat în acest
loc. El este mai pu]in un administrator [i
mai mult o icoan\ vie a Domnului, o tain\
a lui Hristos prezent în mijlocul nostru, [i
asta independent de valoarea sa personal\.
Din acest motiv ecleziastic, Sfin]ii P\rin]i
au întemeiat numai dou\ forme de via]\
monahal\ consacrat\, deschizând calea spre
îndumnezeirea omului în Hristos: modul de
via]\ de ob[te [i modul de via]\ pustnicesc.
Idioritmia, care a ap\rut în sec. al XIV-lea
[i care a atins aproape toate m\n\stirile în
timpul ocupa]iei turce[ti, nu poate fi în nici
un caz considerat\ o form\ de via]\ monahal\
sanc]ionat\ de Biseric\, pentru c\ ea este o comunitate lipsit\ de form\ de guvern\mânt.
Este vorba numai de o adaptare la condi]iile istorico-economice, sociale [i culturale
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care f\ceau dificil\ gestiunea marilor m\n\stiri. În acele condi]ii de s\r\cie, acest
mod de via]\ mai flexibil permitea c\lug\rilor s\ tr\iasc\ în m\n\stiri în mici grupuri, aduna]i în jurul unui b\trân; [i unii,
în cele din urm\, au dat adev\rate roade de
sfin]enie, în m\sura în care ace[ti c\lug\ri
respectau principiile fundamentale ale ascezei
monahale: ascultarea de bun\voie.
Din nefericire, în majoritatea cazurilor,
idioritmia a favorizat tendin]a naturii noastre
umane spre cele de jos ale firii; ea a provocat
adesea situa]ii total opuse tradi]iei monahale
[i principiilor Evangheliei.
Cauzele istorice a ceea ce trebuie numit
o „deviere” [i o „corup]ie” a vie]ii monahale încetând, mai ales dup\ extraordinara
reînnoire care, dup\ 25 de ani, a adus mai
mult de 800 de tineri c\lug\ri în Sfântul
Munte, era normal ca m\n\stirile s\ revin\
la modul de via]\ tradi]ional.
To]i ace[ti tineri care vin la Sfântul Munte
pentru a se hr\ni cu hrana vie a Duhului
doresc s\ g\seasc\ un cadru care s\-i ajute
în c\utarea lui Dumnezeu, [i spre via]a de
ob[te [i evanghelic\ se îndreapt\ în mod
normal alegerea lor, cu excep]ia unora, a
c\ror natur\ [i caracter îi face s\ aleag\
modul de via]\ din schituri, care nu difer\
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de via]a de ob[te decât prin dimensiunile
reduse ale comunit\]ii.
Cât de des se m\rturisesc [i se împ\rt\[esc
cu Sfintele Taine c\lug\rii din aceast\ m\n\stire?
Ce recomanda]i mirenilor în aceast\ privin]\?
A]i putea s\ ne spune]i câteva cuvinte despre
rela]ia dintre cele dou\ Taine?
Dac\ subliniem, cum este normal, caracterul euharistic al adun\rii noastre monahale [i dac\ Sfânta Liturghie zilnic\ este cu
adev\rat sufletul vie]ii din m\n\stire, de
unde decurg celelalte activit\]i, nu impunem
totu[i un ritm general [i uniform pentru Sfânta
Spovedanie nici pentru Sfânta Împ\rt\[anie.
C\ci aceste dou\ Sfinte Taine relev\ via]a
personal\ a c\lug\rului, care se stabile[te
împreun\ cu p\rintele duhovnic. Unii pot
s\ se împ\rt\[easc\ des: de trei, patru, cinci
sau [ase ori pe s\pt\mân\, al]ii mai rar. Nu
exist\ în acest lucru o diferen]\ de valoare,
ci adaptarea la necesit\]ile proprii ale fiec\ruia pentru înt\rirea omului l\untric.
Întrebarea despre Împ\rt\[ania deas\,
când este pus\ la modul general [i abstract,
ca un principiu, este o problem\ fals\ [i
antreneaz\ mereu r\spunsuri nepotrivite,
provocând certuri f\r\ sfâr[it între partizanii
[i adversarii s\i. Este la fel de d\un\toare
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