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în dialog cu
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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\stig-
nit\ [i acest lucru d\ na[tere, pentru noi
to]i, la o responsabilitate deosebit\, respon-
sabilitatea 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 orto-
doxe, 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 neutrali-
zare 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\ cola-
bor\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.



ORTODOXIA AST|ZI

7

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\ pan-
ortodox\. Exist\ oameni sfin]i `n toate nea-
murile ortodoxe, exist\ m\n\stiri `n toate
]\rile ortodoxe, exist\ locuri sfinte de `nchi-
n\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 responsa-
bilitate 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]\.


