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~NTRE CER {I P|MÂNT
Monahul Teoclit Dionisiatul: ~ntre cer [i p\m=nt: Monahismul aghioritic, Atena, Editura Ekdotikos Oïkos „Astir”,
Al. & E. Papademetriou, 1956. 144 p., patru icoane color
[i numeroase desene.

Aceast\ carte face parte din domeniul apologeticii
cre[tine. P\rintele Teoclit `[i asum\ sarcina de a ap\ra
monahismul ortodox tradi]ional, mai ales a[a cum a d\inuit el de un mileniu `ncoace `n Sf=ntul Munte. Folosind
modul de abordare dialectic sub form\ de dialog, folosit `n
forma sa clasic\ de Platon, el trateaz\ cu succes obiec]iile
aduse adesea de persoane cu g=ndire lumeasc\, materialist\ la adresa monahismului ortodox.
Personajele care iau parte la dialog sunt autorul `nsu[i,
stare]ul Gavriil de la M\n\stirea Dionisiu, aici sub numele de avva Evsevie, avva Teolept, pustnic, un t=n\r
monah pe nume Hrisostom, un t=n\r teolog [i un t=n\r
avocat.
Dialogul are loc `n Sf=ntul Munte. Stare]ul Evsevie
este `nf\]i[at drept „o personalitate ideal\ care reprezint\
tradi]ia cu o mare fidelitate”.
Cartea cuprinde o prefa]\ scris\ de arhimandritul
Gavriil, stare]ul M\n\stirii Dionisiu, [i un „Cuv=nt `nainte”, alc\tuit de ucenicul s\u Teoclit. Se termin\ cu un
substan]ial apendice scris de binecunoscutul iconograf [i
scriitor religios Fotie Kontoglou, intitulat: „C=teva cuvinte
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despre iconografia ortodox\” [i „Scurt\ referire la cele
patru icoane `n culori care apar `n carte”. Dou\ dintre
aceste icoane sunt realizate de Kontoglou, iar celelalte dou\
sunt realizate de talentatul s\u ucenic, Rallis Kopsidis.
Pe parcursul paginilor c\r]ii se mai pot vedea numeroase desene religioase, c=teva realizate de Kontoglou,
iar celelalte de Kopsidis.
La `nceputul prefe]ei sale, b\tr=nul Gavriil spune:
„Oamenii duhovnice[ti, dup\ cuv=ntul dumnezeiescului
Pavel, «sunt datornicii» tuturor p\turilor sociale, mai ales
ai celor care au r\t\cit calea, dup\ spusa aceluia[i Apostol. Cuget=nd la aceast\ r\spundere `n locul umil `n care
vie]uiesc [i av=nd din experien]a multor ani confirmarea
faptului c\ majoritatea cre[tinilor no[tri nu sunt dispu[i
s\ intre `n monahism — drept consecin]\ a erorilor [i
ignoran]ei, mai degrab\ dec=t din pricina unei convingeri ra]ionale —, am dorit `ntotdeauna s\ v\d cu ochii mei o
carte duhovniceasc\ scris\ `n ap\rarea vie]ii monahale,
o carte dup\ Dumnezeu scris\ «nu ca iscusit cuv=nt\tor
sau ca `n]elept» (1 Cor. 2,1), ci «`n cur\]ia inimii» (Col.
3,22)… Pe deplin con[tient de importan]a unor astfel de
lucr\ri, nu m-am av=ntat a-mi asuma scrierea unei astfel
de c\r]i… Din articolele pe care fiul meu duhovnicesc,
p\rintele Teoclit, le-a scris [i le-a publicat `n diferite
reviste, precum [i din d\ruirea sa deplin\ idealului monahal, am observat c\ el este persoana potrivit\ de a
scrie o astfel de carte”.
Stare]ul Gavriil spune mai departe c\, `n calitate de
duhovnic, l-a `ndemnat adesea pe Teoclit s\ purcead\ la
scrierea unei astfel de c\r]i.
Totu[i, de fiecare dat\, din smerenie sau din alte pricini,
Teoclit a refuzat. Dar, `n cele din urm\, b\tr=nul a
trebuit s\-i dea porunc\ spre a s\v=r[i aceast\ lucrare.
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~n continuarea acestei istorisiri este relevant\ afirma]ia f\cut\ de p\rintele Teoclit `n al s\u „Cuv=nt `nainte”, [i anume c\ „aceast\ lucrare este produsul ascult\rii, care dimpreun\ cu s\r\cia de bun\voie [i fecioria,
constituie tripticul monahismului ortodox”.
El explic\ faptul c\ `n scrierea c\r]ii a avut drept
singure izvoare binecuv=ntarea venerabilului s\u stare]
[i cercetarea P\rin]ilor celor purt\tori de Dumnezeu [i c\
aceast\ carte „constituie o str\danie de a scoate `n evi-

den]\ spiritualitatea monahismului Bisericii R\s\ritene [i
necesitatea existen]ei [i func]ion\rii sale”.
Aceast\ lucrare manifest\ nu numai o vast\ cunoa[tere duhovniceasc\, ci [i o capacitate dialectic\ remarcabil\, p\trundere psihologic\ [i duhovniceasc\, precum
[i daruri literare. Ea a produs o ad=nc\ impresie asupra
oamenilor din toate p\turile sociale elene [i din str\in\tate. P\rintele Teoclit arat\ locul monahismului athonit,
contemplativ `n epoca actual\ [i atrage, de asemenea,
aten]ia asupra faptului c\ askesis, „nevoin]ele duhovnice[ti”, reprezint\ o tr\s\tur\ esen]ial\ a cre[tin\t\]ii
ortodoxe adev\rate. Astfel, el sus]ine pe deplin teza filosofului rus Nikolai Berdiaev (1874-1948) c\ „Ortodoxia
este mai ascetic\ dec=t cre[tinismul occidental, fiind esen]ialmente o religie monahal\”.
Cu totul semnificativ `n ceea ce prive[te impactul pe
care l-a avut cartea ~ntre cer [i p\m=nt `n Grecia este
faptul c\ ea a contribuit la cre[terea num\rului de monahi `n Sf=ntul Munte [i a filomonahismului `n r=ndurile
elenilor.
Totu[i cartea lui Teoclit nu a reu[it s\ opreasc\ pe
deplin criticile la adresa monahismului athonit, care pune
accentul pe ascez\, pe lini[tea l\untric\, dar [i pe cea
din afar\, o via]\ de rug\ciune departe de tulbur\rile [i
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grijile „lumii”. Au ap\rut „studii [i tratate” scrise de unii
teologi [i oameni de Biseric\ eleni, care sus]ineau c\
monahii ar trebui s\-[i `nchine via]a lucr\rilor filantropice, slujirii `n spitale, orfelinate [i aziluri de b\tr=ni. {i
mai spuneau unii cu t\rie c\ un astfel de monahism
este `n deplin acord cu duhul Evangheliilor, cu p\rerile
Sfin]ilor P\rin]i [i cu tradi]ia Bisericii Ortodoxe.
R\spunz=nd unor astfel de articole, arhimandritul
Gavriil, duhovnicul lui Teoclit, a scris o foarte cuprinz\toare [i gr\itoare critic\ adus\ unor astfel de recomand\ri „binevoitoare” [i a tip\rit cartea la aceea[i editur\
unde a ap\rut ~ntre cer [i p\m=nt: „Astir”. Titlul c\r]ii
sale este Via]a monahilor tr\it\ dup\ `nv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i (He Monachiké. Zoé katá tous Hagíous Patéras). Aceasta a ap\rut `n anul 19611.

1

Tratez aceste lucruri `n cartea mea Fericitul stare] Gavriil Dionisiatul (vol. 13 din seria mea „Sfin]i ortodoc[i moderni”, pp. 126-131).
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SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL
Monahul Teoclit Dionisiatul: Sf=ntul Nicodim Aghioritul.
Subtitlu: „Via]a [i lucr\rile sale — 1749-1809”, Atena, Ekdoticos Oïkos „Astir”, Al. & E. Papademetriou, 1959, 379 p.

~n timpul pelerinajului meu din anul 1958 `n Sf=ntul
Munte, m-am `nt=lnit cu p\rintele Teoclit Dionisiatul la
M\n\stirea Dionisiu, unde vie]uia de mai mul]i ani.
L-am aflat lucr=nd la o carte despre via]a [i opera
monahului Nicodim, care fusese canonizat `n anul 1955.
Nicodim [i-a petrecut primii doi ani din Sf=ntul Munte,
`ntre 26 [i 28 de ani, la Dionisiu, iar acesta a constituit
motivul principal pentru care p\rintele Teoclit era deosebit de interesat de d=nsul. El mi-a citit c=teva capitole din
manuscrisul s\u pentru a-mi observa reac]ia. M-a impresionat ca fiind o lucrare scris\ de unul care cunoa[te subiectul foarte bine [i care caut\ s\ `nf\]i[eze personalitatea
[i `nv\]\turile unui Sf=nt P\rinte al Bisericii Ortodoxe
`ntr-un chip ziditor. Teoclit l-a caracterizat pe Nicodim
drept „cea mai mare personalitate postbizantin\ din teologia ortodox\”. Am extras un fragment din manuscris,
care mi s-a p\rut a avea o importan]\ fundamental\ pentru
`n]elegerea monahismului ortodox [i pe care-l transcriu
aici. Acesta prezint\ `n chip minunat personalitatea [i
situa]ia Sf=ntului Nicodim `n calitatea sa de monah [i
scriitor, precum [i personalitatea [i situa]ia p\rintelui
Teoclit `nsu[i. Iat\-l:
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„Cartea de fa]\ este lucrarea unui monah. ~n Biserica
r\s\ritean\, existen]a unui monah «erudit» este aproape
necunoscut\. Ceea ce face ca monahismul ortodox r\s\ritean s\ aib\ o tr\s\tur\ cu totul aparte este o vie spiritualitate at=t de elevat\, `nc=t monahismului nu i se
g\se[te nici o `ndrept\]ire `n teologia mistic\ [i ascetic\
`nf\]i[at\ de Sfin]ii P\rin]i, dec=t ca fiind un lucr\tor al
virtu]ii, un suflet contemplativ, chemat de Dumnezeu,
oferindu-se fra]ilor s\i `ntru Hristos, datorit\ dragostei
sale fa]\ de ei, din bel[ugul experierii dumnezeirii de
c\tre el `nsu[i… Deci chilia monahului nu este o c\mar\
de cercetare [i scrieri savante, ci un loc de rug\ciune,
lucru, medita]ie [i `nt\rirea [i `nfr=narea sufletului `n
vederea unor anumite lupte duhovnice[ti, `ntr-o zon\
lini[tit\, singuratic\ [i nelumeasc\”.
Acest text a constituit cel dint=i paragraf al prefe]ei
c\r]ii p\rintelui Teoclit Sf=ntul Nicodim Aghioritul care
a fost tip\rit\ la Atena la c=teva luni dup\ `nt=lnirea mea
cu d=nsul de la M\n\stirea Dionisiu.
Expunerea vie]ii Sf=ntului Nicodim Aghioritul purcede
`n ordine cronologic\, din anul 1749, anul na[terii sale,
p=n\ `n 1809, anul mor]ii sale. Cele 14 capitole ale c\r]ii
sunt urmate de un substan]ial epilog, note [i o bibliografie.
Cititorul va g\si drept deosebit de interesant [i ziditor ceea ce spune p\rintele Teoclit despre urm\toarele:
„Kollivazii”, „Filocalia”, „Everghetinosul”, „Cu privire la
necontenita `mp\rt\[ire cu Dumnezeie[tile Taine”, capitolul „C=teva lucruri despre ascez\”, „Manualul de pov\]uire”, socotit de el o capodoper\, „Toate lucr\rile Sf=ntului
Simeon Noul Teolog”, „R\zboiul nev\zut”, „Scara”, „Noul
Martirologiu”, „Hristoitia” sau „Morala cre[tin\”, „Sinaxarele” sau „Vie]ile sfin]ilor” ap\rute `n trei volume [i
„M\rturisirea credin]ei”.
12

M\rg\ritare duhovnice[ti de suflet ziditoare din Sfântul Munte

La c=teva dintre aceste lucr\ri Sf=ntul Nicodim a fost
autorul, `n cazul altora editorul sau editor [i traduc\tor.
~n epilog, m\re]ia Sf=ntului Nicodim ca sf=nt [i teolog
este pe deplin scoas\ `n eviden]\ [i explicat\. Astfel, p\rintele Teoclit spune:
„Scrierile Sf=ntului Nicodim, retip\rite de mai multe
ori, au devenit criteriu al adev\rului ecleziastic [i hrana
`nt\ritoare pentru sufletele monahilor [i ale membrilor
Bisericii `n general. Ele r\m=n nepieritoare opere literare
de-a lungul secolelor [i de mare pre] pentru credincio[i.
Pentru duhul curat care le p\trunde `n]elesurile, observa]iile ad=nci, analizele subtile, poezia, dulcea]a [i mireasma lor duhovniceasc\, caracterul lor incomparabil
de erudit; soliditatea [i claritatea lor le fac s\ fie ni[te
lucr\ri incomparabile prin frumuse]ea [i bog\]ia lor duhovniceasc\. El nu a scris nimic `n ceea ce prive[te izvoarele de care s-a folosit. Mereu a f\cut referire la Sf=nta
Scriptur\ [i la Sfin]ii P\rin]i [i Dasc\li ai Bisericii, uit=nd cu totul de «eul scriitorului»”.
Apoi p\rintele Teoclit adaug\:
„Sf=ntul Nicodim a experiat duhul ortodox al Sfin]ilor P\rin]i `n toate manifest\rile sale [i a adunat `n
sine `ntreaga lor experien]\ dumnezeiasc\. Preasf=ntul
s\u suflet s-a n\scut spre toate manifest\rile incomensurabile ale Sf=ntului Duh, particip=nd la `n]elepciunea
lui Dumnezeu” (pp. 363-364).
„Nicodim”, remarca el, „a fost un mare teolog `n sensul mai larg al acestui termen, l\s=nd `n urma sa o sum\
de scrieri enorm\, personal\, unificat\ [i demn\ de `ncredere” (p. 368).
Am alc\tuit lista scrierilor sale `n cartea mea Sf=ntul
Nicodim Aghioritul. Ele constau din 11 c\r]i tip\rite de
el, dintre care [ase sunt traduse [i tip\rite de el, nou\
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sunt scrieri ale sale, cinci sunt scurte predici, 42 sunt
imne-acatist, 19 canoane, alte c=teva sunt lucr\ri imnografice [i scrisori.
Cartea p\rintelui Teoclit despre Sf=ntul Nicodim este
cea mai cuprinz\toare istorisire a vie]ii [i g=ndirii sale
care a fost vreodat\ tip\rit\. Ea este o carte extrem de
ziditoare [i plin\ de informa]ii de mare folos.
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M|RTURIA TEOLOGIC| A SFÂNTULUI MUNTE
Gheorghe Kapsanis, arhimandrit, stare] al M\n\stirii
Grigoriu, M\rturia teologic\ a Sf=ntului Munte, Atena,
Ekdoseis „Orthodoxou Typou”, 1981, 23 p.

Aceast\ monografie scoate `n eviden]\ aspecte importante din Sf=ntul Munte Athos `n patru capitole. Acestea
sunt: 1) M\rturie a unei adev\rate poc\in]e. 2) M\rturie a
Dumnezeului Celui Viu. 3) M\rturie a unei personalit\]i [i vie]i teantropocentrice, [i 4) M\rturie a vie]ii sociale
ortodoxe.
~n primul capitol, stare]ul Gheorghe Kapsanis atrage
aten]ia asupra faptului c\ `n Sf=ntul Munte poc\in]a este
experiat\ ca un aspect fundamental al vie]ii cre[tine.
„Cu adev\rat, Sf=ntul Munte este un loc al poc\in]ei.
Monahii s\i au venit aici pentru a experia adev\rata
poc\in]\. Ei au venit aici pentru a sim]i propria p\c\to[enie `n profunzime [i pentru a experia durerea [i suferin]a pentru aceasta. Ei au venit pentru a primi semne
c\ au fost ierta]i de Domnul. Ei au ajuns aici pentru a
se cur\]a de patimile lor.
~n cel de-al doilea capitol, p\rintele Gheorghe spune
c\ monahul athonit, av=nd harul poc\in]ei, ~l cunoa[te
pe Adev\ratul Dumnezeu [i nu o oarecare idee despre
Dumnezeu. Atunci c=nd un om s-a cur\]it de patimi [i se
`mp\rt\[e[te cu Sfintele Taine, el poate vedea Lumina
necreat\ a Sfintei Treimi — aceea[i Lumin\ care a fost
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v\zut\ de Sfin]ii Apostoli la Schimbarea la Fa]\ a Domnului pe Muntele Tabor. El se poate uni cu Dumnezeu, put=nd
ajunge la theosis. ~n leg\tur\ cu aceasta este citat Cuv=ntul Domnului: „Ferici]i cei cura]i cu inima, c\ aceia vor
vedea pe Dumnezeu”.
~n ceea ce prive[te „inima” (kardía), arhimandritul
Gheorghe remarc\ faptul c\ `n Sf=ntul Munte este transmis\ p=n\ `n zilele noastre calea prin care „inima” este
descoperit\ drept centru al fiin]ei umane [i prin care ea
este cur\]it\ de patimi, dar [i prin care mintea (nous) se
`ndreapt\ spre „inim\” [i se une[te cu ea, stare care
duce la vederea lui Dumnezeu.
Continu=nd pe aceast\ tem\ `n cel de-al treilea
capitol al c\r]ii, el remarc\ `nc\ de la `nceput faptul c\
poc\in]a monahului athonit [i cunoa[terea lui Dumnezeu
de c\tre acesta constau din faptul c\ el `[i orienteaz\
libertatea c\tre adev\ratul centru [i izvor al vie]ii [i al
universului: c\tre Dumnezeul Cel `n Treime sl\vit [i `nchinat. Aceasta `nseamn\ a nu duce o via]\ antropocentric\ (`ndreptat\ spre om), ci una teantropocentric\, o
via]\ omeneasc\ concentrat\ `n `ntregime pe DumnezeuOmul Hristos. Centrul vie]ii sale este Preasf=nta Treime
`n Hristos. Þinta vie]ii sale este unirea cu Dumnezeu. ~ntreaga sa via]\ este legat\ de Dumnezeu. Dumnezeiasca
Liturghie este s\v=r[it\ `n fiecare zi. Slujbele biserice[ti
stau cu totul pe primul plan. „Acest lucru este eviden]iat de faptul c\ biserica principal\ (katholikón) se afl\
`n mijlocul m\n\stirii, iar toate celelalte cl\diri sunt construite `n jurul ei.”
Rug\ciunea ne`ncetat\, „Doamne Iisuse Hristoase,
miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul”, `l men]ine pe monah
`ntr-o permanent\ unire cu Domnul.
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