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P\rintele Macarios Simonopetritul
în dialog cu

P\rintele Ioanichie B\lan

Provenit dintr-o familie catolic\ evla-
vioas\, de rând, am primit în copil\rie acest
sim]\mânt al Dumnezeului Celui Viu, C\ruia
I te po]i adresa cu încredere [i credin]\ în
dogmele cre[tine fundamentale care s-au
înr\d\cinat atât de adânc în mine, încât nu
m-am gândit niciodat\ s\ le contest.

Adolescent, în perioada de tulbur\ri care
au agitat Biserica Catolica dup\ Conciliul
Vatican II, m-am îndep\rtat de via]a reli-
gioas\, ca atâ]ia al]ii, mai pu]in prin îndoiala
sau revolta împotriva lui Dumnezeu, cât
prin dispre] pentru o religie care nu oferea
nimic altceva decât o palid\ imita]ie a mi[-
c\rilor sociale [i umanitare secularizate.

Aceast\ criz\ în Biserica Catolic\ preceda
cu pu]in evenimentele din mai ’68, care, în
ciuda slabului lor efect pe plan politic, au
marcat o adev\rat\ revolu]ie cultural\, nu
numai în Fran]a, ci [i în întreaga societate
occidental\. Pentru întreaga noastr\ gene-
ra]ie, barierele, tabuurile, conven]iile sociale
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se n\ruiau, totul ni se p\rea permis pentru
a r\sturna aceast\ societate de consum care
nu aducea decât nedreptate [i nelini[te, pen-
tru a construi o lume nou\.

Intrând la Universitate, la pu]in timp
dup\ mai ’68, într-un mediu unde ar fi fost
indecent s\ vorbe[ti despre Dumnezeu,
gustam câte pu]in din toate curentele inte-
lectuale [i ideologice care circulau atunci
(psihanaliz\,  structuralism,  marxism-leni-
nism). Dar acest „bâlci al idolilor” nu-i l\sa
sufletului meu avid de absolut decât un gust
amar.

În aceea[i perioad\, studiul societ\]ilor
primitive [i al spiritualit\]ilor orientale m-a
f\cut s\ descop\r c\, în ceea ce privea criza
pe care o tr\iam, nu era nici politic\, nici
economic\, ci ultima consecin]\ a e[ecului
unei civiliza]ii, al întregii culturi occiden-
tale, care, dup\ foarte mult timp, pierduse
în mod progresiv sensul Tradi]iei, al reali-
t\]ilor metafizice [i al voca]iei omului: unirea
cu Dumnezeu. Din studiul religiilor orientale,
Providen]a m-a îndemnat s\ descop\r la
P\rin]ii greci c\ aceast\ viziune metafizic\
a lumii, aceast\ „teologie mistic\” nu era un
element oriental, ci reprezenta chiar esen]a
cre[tinismului, pentru care „Dumnezeu S-a
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f\cut om pentru ca omul s\ devin\ dum-
nezeu”.

Dup\ acest ocol de câ]iva ani, redesco-
peream deci aceast\ credin]\ primit\ în
copil\rie, dar de acum înainte în adev\rata
sa dimensiune. Aceasta ar fi putut s\ r\mân\
o nostalgie a trecutului tradi]ional din
Occident, ca la mul]i intelectuali care au
în]eles cauzele descompunerii lumii mo-
derne, dar nu au g\sit solu]ia. Datorit\ lui
Dumnezeu, ni[te c\r]i [i întâlniri provi-
den]iale m-au f\cut curând s\ descop\r c\
Sfin]ii P\rin]i, pe care îi citeam cu pasiune,
erau vii [i azi în Biserica Ortodox\ [i c\
aceast\ Biseric\ nu era „Biserica Orientului”,
ci, foarte simplu, Biserica, Una, Sfânt\, Sobor-
niceasc\ [i Apostolic\.

De aici, foarte u[or, ca o consecin]\ natu-
ral\ a acestei sim]iri intime a prezen]ei lui
Hristos s\dite în mine de p\rin]ii mei, am
devenit c\lug\r în Sfântul Munte. Niciodat\
nu s-a pus în mine problema alternativei
între Catolicism [i Ortodoxie; a deveni orto-
dox însemna s\ g\sesc cadrul cuvenit, tru-
pul pentru a putea tr\i „în Hristos”. {i
tr\ind aici, în Sfântul Munte, am descope-
rit adev\rata bog\]ie a mo[tenirii ortodoxe
a Occidentului anterior schismei. R\mân
profund recunosc\tor pentru tot ceea ce am
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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, du-
hovnicul M\n\stirii „{apte Lacuri”

7. Noul Mucenic Alexei din Elnat, cel nebun
întru dragostea lui Hristos

8. P\rintele Emilianos Simonoperitul în dia-
log 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

10. P\rintele Macarios Simonopetritul în
dialog cu P\rintele Ioanichie B\lan, Popor ortodox,
tu e[ti purt\torul vie]ii!


