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Abstract. The monastery, an oasis of spiritual renewal, and its 
message to the world through service and pro-existence. The Orthodox 
monastery is a true oasis of spiritual refreshment for human souls. The monks, 
true „soldiers of Christ,” provide spiritual guidance to the faithful, rendering 
them capable of overcoming the sorrows, frustrations, and tribulations of 
earthly life. Through pure prayer, good example and wise advise, they are 
practicing a permanent missionarism in this world infected by postmodern 
idolatry. In the monastery, Christians find spiritual fathers and nuns, who help 
them fulfil their moral and social responsabilities and enter the realm of 
transcendence. The Orthodox monastery keeps the holy traditions, maintains 
the pure light of faith, preserves the sacred heritage, and trains spiritual 
personalities able to receive the enlightenments of the Holy Ghost. The 
Orthodox monastery, through the exemplary devotion of monks, the splendour 
of the liturgical cult, and by exerting charitable love, revigorates human society 
and inspires the renewal of the Church. The missionary ethos of Orthodox 
monasticism may be summarised by the inspired words of Saint John Climacus: 
„The life of monks is light unto all people.”

Astăzi, când societatea înclină spre libertinaj, iar etalarea 
materialismului brutal şi vicios întunecă existenţa umană, mănăstirile 
sunt unităţi de şoc în „lupta cea bună” a creştinilor doritori de a 
atinge piscul desăvârşirii morale. Creştinii care trăiesc într-o lume 
deşirată, sătui de al ei vacuum secular, aleargă spre mănăstiri cu



14th International Symposium on Science, Theology and Arts

speranţa de a descoperi acolo valorile adevăratei spiritualităţi1 *. 
Tinerii acestui veac, necunoscători ai monahismului creştin, cutreieră 
pretutindeni ca să găsească diverse practici ascetice ale Asiei 
necreştine. Aceste expresii ale anumitor stiluri de viaţă pseudo
mistice au, adeseori, baze religioase, dar sunt străine Evangheliei lui 
Iisus Hristos. Unii care caută acea „pace de sus” o confundă cu o 
reîntoarcere liniştită la natură. Numai idealurile monahale arată 
limpede un stil autentic de vieţuire creştină tuturor acelora care caută 
pacea şi integritatea vieţii. În acest sens, Părintele Petroniu Tănase 
din Muntele Athos spunea: „În faţa avalanşei de secte, de masonerii, 
de ideologii, este necesar ca ortodocşii să se unească. Ortodoxia să 
facă un front comun, să se stabilească legături mai strânse între 
Bisericile Ortodoxe. Numai aşa, Ortodoxia poate să facă faţă” . Pe 
această linie, monahismul ortodox de pretutindeni poate presta o 
uriaşă misiune.

În unele zone ale lumii, bucuria trăirii împreună întru 
Domnul este absentă din comunitate, iar greutatea efortului 
individual se naşte din necunoaşterea expresiei creştine a unităţii în 
comuniune. Această experienţă de împărtăşire comună, unificatoare, 
este concret manifestată în obştile monahale, ca un etalon pentru toţi. 
Monahismul înseamnă ideal, vieţuire spirituală, adevărat atelier al 
sufletelor absorbite religios de cer şi pistă de întrecere duhovnicească 
pentru cei consacraţi. Datorită monahilor îmbunătăţiţi, mănăstirea 
devine o oază de reîmprospătare spirituală şi exercită o atracţie 
irezistibilă pentru orice suflet aflat în căutarea lui Dumnezeu3.

1 Mitropolitul Ierotei Vlahos afirmă: „Monahismul exprimă duhul adevărat al 
creştinismului. Dacă privim Biserica exceptând viaţa monahală, atunci putem vorbi 
de secularizarea Bisericii” (Ierotei Vlahos, Mitropolit de Nafpaktos, Monahismul 
ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică, Ed. Mitropoliei Olteniei, 
Craiova, 2005, p. 15).

Pr. Constantin Coman, Frânturi de dialog cu Părintele Petroniu Tănase, în 
„Vestitorul Ortodoxiei”, V (1993), nr. 105, 15 noiembrie, p. 3.
3 Referindu-se la rolul monahilor care se disting în asceză şi sfinţenie, 
istoriografia ascetică a primilor creştini mărturiseşte: „Prin ei stă lumea şi se 
cinsteşte viaţa omenească” (vezi A.J. Festugiere (ed.), LesMoines d ’Orient, IV,
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Monahismul este important, fiind o întrupare a idealului evanghelic 
prin isihie şi curăţie. Stăruind în asceză şi nepătimire, monahii, aceşti 
„oşteni ai lui Hristos”4, împlinesc misiunea pentru care i-a ales 
Dumnezeu, şi anume aceea de a fi propovăduitori tăcuţi ai veacului 
viitor. De-a lungul istoriei Bisericii, monahii au fost misionari şi 
predicatori, modele ale omului nou în Hristos. Şi astăzi, prin 
rugăciune, muncă şi cultul divin public, revigorează societatea 
umană şi inspiră nemijlocit înnoirea Bisericii şi întoarcerea la 
Tradiţie.

Mănăstirile trebuie şi pot să continue a oferi experienţele lor 
speciale şi unice spre folosul credincioşilor. Ele sunt locuri sfinte de 
retragere. Pelerinii vin la mănăstire, în primul rând, spre a primi 
binecuvântare din acest loc ce a fost făcut sfânt prin lacrimile şi 
rugăciunile generaţiilor de monahi şi de sfinţi care au vieţuit în ea5. 
În mănăstiri, vieţuitorii lucrează în adâncime pe tărâm religios şi, 
prin viaţa şi slujba lor sfinte, aşază în văzul tuturor, cu elan, 
chemarea care-l leagă pe om de eternitate. Mănăstirile atrag oameni 
de pretutindeni, dezamăgiţi de „lumea aceasta” (Ic. 2, 5), lumea 
căzută a păcatului (cf. In. 17, 14-16). Unii vin cu dorinţa de a se 
pocăi, de a pune un nou început, stăvilind deşertăciunea vieţii lor. 
Alţii vin să găsească odihnă sufletească, mângâiere, izbăvire şi 
călăuză duhovnicească. Toţi simt că umblă pe un pământ sfânt, 
curăţit, inundat de har, un pământ care anticipează „pământul celor 
vii” (Ps. 26, 19). Monahii aduc aminte comunităţii creştine că „nu 
avem cetate stătătoare” (Evr. 13, 14), că suntem pelerini, „fiecare

1. Enquete sur les moines d ’Egypte (Historia monachorum in Aegypto), trad. 
par A.J. Festugiere, col. „Antiquariat”, Ed. du Cerf, Paris, 1964, p. 8).
4 Sfântul Vasile cel Mare, Prealabilă înfăţişare ascetică, 2, P.G. 31, 621 AB 
(vezi şi col. P.S.B., vol. 18, EIBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 58).
5 Acolo, Dumnezeu stă în mijlocul unor dumnezei (cf. Ps. 81, 1). Precum 
glăsuieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, „cu adevărat, aceştia sunt sfinţi şi îngeri 
între oameni” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la I  Timotei, Omilia 14, 
4, P.G. 62, 576 A).
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patrie fiindu-ne un pământ străin”6. Într-un duh de laudă şi de isihie 
monahală, atât clericii cât şi mirenii găsesc în ambianţa obştii 
călugăreşti împrospătare şi inspiraţie, acumulând energii harice 
necesare pentru „lupta cea bună” (II Tim. 4, 7).

Mănăstirea oferă îndrumare pastorală privind problemele 
zilnice specifice. Ca întotdeauna de-a lungul istoriei, distinşi 
călăuzitori duhovniceşti din rândurile comunităţilor monahale sunt la 
îndemâna credincioşilor. Iniţiat în lupta duhovnicească, monahul 
devine purtător al adevărului revelat şi poate să conducă pe creştini, în 
mod ferm, spre desăvârşire. Mărturisirea, discuţia şi solida povaţă 
scripturistică, corelate cu nevoile personale ale fiecărui credincios 
reprezintă darul special pe care monahismul îl face Bisericii7. Viaţa 
monahală atrage ca un magnet atenţia oamenilor care caută modele ale 
vieţii desăvârşite. Călugării stau la dispoziţia vizitatorilor ca să-i 
asculte, să le răspundă la întrebări şi să le dea sfaturi privind viaţa lor 
în societate. Cuvântul monahului are greutate şi acuitate, fiindcă este 
„cuvântul adevărului” (II Tim. 2, 15), un cuvânt care zideşte şi ajută la 
renaştere duhovnicească (cf. I Pt. 1, 23). Cei mai mulţi dintre vizitatori 
se uşurează de grijile şi problemele lor îndată ce intră în mănăstire, 
fiindcă radioasa bucurie tainică pe care o primesc de la binecuvântatul 
loc îi face capabili să biruie toate întristările, frustrările şi privaţiunile 
acestei vieţi pământeşti, după cum ne spune şi Sfântul Cuvios Paisie

6 Epistola către Diognet V, 5, în col. P.S.B., vol. 1, EIBMBOR, Bucureşti, 
1979, p. 340. Părintele John Meyendorff se exprimă astfel: „Călugării creştini 
şi-au asumat responsabilitatea de a anunţa Parusia prin fuga lor în pustie, drept 
avangardă a luptei împotriva forţelor răului” (Preot John Meyendorff, Sfântul 
Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, trad. de Angela Pagu, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2007, p. 20).
7 Precum arată Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, „atunci când monahul 
vorbeşte, el nu spune în mod simplu un gând, ci mărturiseşte o experienţă” 
(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti II. Trezire 
duhovnicească, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 356).
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Aghioritul8. Ei pleacă acasă purtând în inimă mesajul acelor apostoli 
din incinta sacră, ce le-au vestit lor măririle lui Dumnezeu, precum şi 
frumuseţile şi tăriile vieţii celei trăite împreună cu El.

În cultul particular şi public, monahii amintesc de 
trebuinţele specifice ale Bisericii şi, în acest fel, ei ţin legătura cu 
nevoile cotidiene ale comunităţii creştine. Un călugăr este conştient 
de responsabilitatea sa imensă în faţa unei lumi păcătoase, a unei 
Biserici aflate în despărţire şi decadenţă, a unei generaţii tinere care 
alunecă tot mai departe de Dumnezeu. El se consideră un 
reprezentant înaintea Celui Preaînalt, al unei lumi suferinde, şi, 
astfel, se oferă în fiecare zi ca jertfă unită cu jertfa lui Hristos pentru 
mântuirea acesteia9. Având sufletul său aprins din lumina cea de sus, 
purificat prin rugăciune şi sacrificiu, el cheamă cu glas de arhanghel 
toată suflarea creştinească la realism, la modestie, la dreptate, la 
pocăinţă, la înnoire şi la ascultare de voia Dumnezeului Atotputernic. 
Când omul este curat şi îmbunătăţit duhovniceşte, atunci devine un 
glas puternic în lume, iar rugăciunea acestuia este intensă şi însăşi 
fiinţa sa este o mângâiere pentru cei ce-L caută pe Dumnezeu. Prin 
rugăciunile lor, monahii practică un misionarism permanent în 
societate: „Rugăciunile sufletelor sfinţite sunt de mare importanţă 
pentru omenirea întreagă”10. Cultul divin din mănăstiri constituie o 
jertfă obştească adusă lui Dumnezeu pentru lumea actuală nebună 
după idoli. Cultul divin este o ofrandă pentru toată viaţa omenească 
sluţită de vicii, pentru întreaga creaţie care suferă.

Comunităţile monahale trebuie să se roage pentru unitatea 
Bisericii şi pentru întinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. În mănăstire,

8 Când oamenii „se duc la o mănăstire, unde se vieţuieşte corect, se folosesc, 
pentru că simt siguranţă, şi aceasta le dă curaj, ca să-şi continue lupta lor” 
(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, op. cit., p. 366).
9 Mitropolitul Antonie al Ardealului spune că „monahismul este opţiune liberă 
pentru sacrificiu, dăruire totală, generozitate” (la Ignatie Monahul (ed.), Sensul 
desăvârşirii în monahism, col. „Comorile pustiei”, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1999, p. 129).
10 Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la Athos I. Monahismul aghioritic, trad. de Pr. 
Prof. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 233.
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călugării trăiesc deplin unitatea Bisericii „în duh şi în adevăr” (In. 4, 
24) şi în anticiparea realizării ei vizibile din punct de vedere 
eclesiastic. În chinovii, e depăşit sentimentul de stăpânire prin 
smerenie; aici se trăieşte în iubire şi se dezvoltă relaţii interpersonale 
corecte11. Dragostea şi comuniunea monahilor între ei dezvăluie un 
alt mod de viaţă, care diferă de modul individualist al vieţii 
contemporane, cel care a fost influenţat de către cultura apuseană. 
Deschizându-şi inimile lor tuturor oamenilor, indiferent de 
confesiune, monahii pot să se vadă pe ei înşişi sau, mai degrabă, pe 
Hristos, în ceilalţi. Pentru ei, unitatea creştină este să trăieşti 
împreună cu Iisus prin iubire. Atunci, separările se prăbuşesc, 
diferenţele dispar, existând numai un Hristos Care îi adună pe ei în 
Sfânta Sa Persoană. Dialogul teologic trebuie să aibă loc între 
călugări, dar acesta este lăsat pe seama acelora care sunt chemaţi la 
un astfel de lucru. Trăind în unitatea iubirii lui Hristos, „călugărul se 
înscrie în elita aristocratică a Duhului, care înseamnă eliberare, şi 
participă permanent la banchetul spiritual la care se hrăneşte din 
„unicul necesar” (cf. Lc. 10, 42)”12. Monahii simt că unitatea 
Bisericii există doar în Hristos, şi de aceea descoperă în El 
plenitudinea unităţii, în măsura în care sunt uniţi cu Acesta, întrucât, 
„dacă este cineva întru Hristos, el este făptură nouă” (II Cor. 5, 17), 
în care nu e multiplicitate, ci „un om nou” (Efes. 2, 15).

Mănăstirile sunt locuri de vizitare la care vin mulţi turişti, al 
căror scop ar trebui totdeauna să aibă o dimensiune spirituală 
definită. Aceste vizite ar trebui să fie conduse de aşa manieră, încât 
nu numai să nu tulbure viaţa comunităţii monahale, ci, de asemenea, 
să devină o expresie a grijii pastorale pentru vizitatori.

11 „Monahul nu se gândeşte niciodată la celălalt ca la un străin. Împreună- 
petrecerea monahală şi viaţa personală sunt un praznic de zi cu zi” 
(Arhimandritul Emilianos, Cateheze şi cuvântări I. Monahismul, pecete 
adevărată, trad. de Diac. Ioan I. Ică Jr. şi Pr. Prof. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 
1999, p. 107).
12 ţ  Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Monahismul -  şcoală a jertfei şi a 
sfinţeniei, în „Îndrumător bisericesc”, Anul 163, Ed. Andreiana, Sibiu, 2015, p. 
170.
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Deschizând uşile sale tuturor celor care caută refugiu pentru câteva 
ore, zile sau săptămâni, mănăstirea devine un loc în care pelerinii pot 
primi pace şi vindecare din mâinile lui Dumnezeu. Toţi cei care 
poposesc aici sunt bineveniţi, ca Hristos Însuşi. Ei pot sta liniştiţi în 
biserică, pot primi Sfintele Taine sau discuta cu Preacuvioşii Părinţi 
vreo problemă care îi frământă. Omul contemporan vrea să rezolve 
problemele sale existenţiale şi aspiră să i se răspundă la întrebările 
existenţiale. Monahismul ajută mult, deoarece arată omului calea, îi 
oferă tămăduire şi îl conduce la unirea cu Dumnezeu, fiind, cu 
adevărat, un far luminos în lumea aceasta13. Cei cu necazuri sunt 
încurajaţi să caute ajutor profesional, dar ei pot beneficia întotdeauna 
de urechea ascultătoare, de un cuvânt de încurajare, de atenţia 
generoasă şi de inima iubitoare a monahilor, gata mereu „s ă le poarte 
grija din toată inima” (Filip. 2, 20). Monahii sunt călăuze de suflete 
şi plăsmuitori de personalităţi. Ei practică misionarism prin 
rugăciune, prin învăţătură, prin pastoraţie, prin cuvânt sau prin 
tăcere, prin asceza şi suferinţa lor14.

Fără ca monahii să altereze formele trecutului, ci folosind cu 
râvnă talanţii daţi de către Dumnezeu, transformă anumite mănăstiri 
în centre de slujire a nevoilor ortodoxe caracteristice. Astfel de 
subiecte ca muzica, iconografia, cercetarea şi studiul Sfintei Scripturi

13 Sfântul Ioan Scărarul spune: „Îngerii sunt lumină călugărilor. Iar vieţuirea 
călugărească e lumină tuturor oamenilor”. (Sfântul Ioan Scărarul, Scara 
dumnezeiescului urcuş, Cuvântul XXVI, în „Filocalia”, vol. 9, traducere, 
introducere şi note de Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 1980, 
p. 325). Părintele Nicolae de la Rohia afirmă: „Călugărul e menit a da altora 
credinţă şi lumină, măcar de-i vor lipsi lui vreme mai scurtă ori mai lungă” 
(Nicolae Steinhardt, Dăruind, vei dobândi. Cuvinte de credinţă, Ed. Mănăstirii 
Rohia, Rohia, 2005, p. 116).
14 Îndemnând pe monahi la slujire milostivă, Avva Isaia Pustnicul zice: „Acolo 
unde mergi, dacă găseşti pe cineva venind spre tine, să-l îmbrăţişezi, dar plin de 
sfinţenie, cu un surâs şi un sărut care să fie atât de luminos, încât să lumineze şi 
sufletul său ostenit, şi ia-i vasul (valiza, am spune astăzi) din mână, dacă îl are, 
ia-i povara şi dă-i surâsul tău, bucuria ta, pe Hristos Însuşi” (Avva Isaia, 
Cuvântul 3, 3, în „Filocalia”, vol. 12, traducere, introducere şi note de Pr. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991, p. 48).
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şi al Patrologiei atrag la un loc talente, întărind şi lărgind creşterea în 
aceste domenii. Este îndeobşte cunoscut că în aşezămintele monahale 
au luat fiinţă primele şcoli şi centre de pictură, de copiere şi de 
caligrafiere a manuscriselor. De-a lungul vremii, monahii au 
contribuit la salvarea credinţei, a adevărului revelat şi a limbii 
noastre, dar şi a tipicului şi a cultului liturgic15. Totodată, monahii 
iubitori de frumos au contribuit la menţinerea datinilor, la 
promovarea artelor frumoase, la păstrarea comorilor sfinte, a 
tradiţiilor neamului. Până astăzi, prin mănăstiri sunt promovate artele 
frumoase, îndeosebi sculptura, pictura, broderia, confecţionarea 
veşmintelor liturgice etc. Pe bună dreptate afirmă Părintele Petroniu: 
„Mănăstirile au arătat cu prisosinţă ce pot să facă, în întreaga istorie a 
Bisericii. Tot ceea ce are Biserica este rodul ostenelilor călugăriei: 
arta bisericească, imnografia, iconografia ... Biserica a acordat 
monahismului şi cinstea ca toţi conducătorii bisericeşti, ierarhii, să 
fie monahi”16.

Precum mănăstirile au fost adesea gardienii credinţei, tot aşa 
ele pot să devină muzee şi vistierii pentru manuscrise, cărţi vechi, 
argintărie, odăjdii, artizanate şi creaţii de artă specifice fiecărei 
tradiţii, toate executate cu inspiraţie genială şi cu o măiestrie artistică 
unică. Prezenţa unor astfel de articole inestimabile şi a străvechilor 
pisanii ar fi o invitaţie deschisă către credincioşi şi către toate 
persoanele serioase interesate să beneficieze de cultura creştină 
expusă în mediul ei originar. „Obiectele bisericeşti vorbesc despre 
practicile liturgice, despre gustul pentru frumos şi geniul creator ale 
înaintaşilor şi despre strădania lor substanţială în păstrarea şi 
transmiterea credinţei ortodoxe. Totodată, ele arată contribuţia adusă 
de către poporul nostru la îmbogăţirea tezaurului civilizaţiei umane.

15 Pe bună dreptate, putem afirma că monahismul nostru a ţinut tradiţiile sacre 
ale neamului, a păstrat nestinsă lumina credinţei ortodoxe. În mănăstirile 
româneşti, s-a păstrat geniul şi stilul nostru cultural; aici se păstrează comorile 
cele mai preţioase ale sufletului românesc.
16 Pr. Constantin Coman, Frânturi de dialog cu Părintele Petroniu Tănase, în 
„Vestitorul Ortodoxiei”, V (1993), nr. 104, 1 noiembrie, p. 3.
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Prin ele, vizitatorii străini pot primi informaţii preţioase privind 
istoria, arta, spiritualitatea şi cultura poporului nostru”17. Tot acest 
tezaur artistic ne ajută să cunoaştem o serie de călugări, de egumeni 
şi de credincioşi preocupaţi de înzestrarea sfintelor locaşuri cu 
obiecte de valoare, precum şi pe autorii acestora, adevăraţi făuritori 
de artă. Prin asceza muncii lor, monahii au făcut ca pustia să 
înflorească. Prin setea lor de Împărăţie, exprimată în multe feluri, 
mănăstirile, cu tezaurele lor artistice şi spirituale, s-au transformat în 
părticele microcosmice ale viitoarei Cetăţi cereşti18.

În sfârşit, ne amintim că, în alte epoci, unele aşezăminte 
monastice au fost centre din care s-au răspândit activităţile 
misionare. Astăzi, multe mănăstiri pot fi într-o poziţie asemănătoare, 
de a ajuta în misiunea Bisericii, de a acţiona în iubire pentru 
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. Mănăstirile sunt caracterizate 
printr-o sinceră deschidere către toţi oamenii, de orice religie sau 
confesiune. Deşi monahii trăiesc în credinţa ortodoxă şi sunt 
conştienţi de tot adevărul şi de bogăţiile spirituale pe care aceasta le 
conţine, ei încă recunosc că în Hristos „nu este elin şi iudeu, tăiere 
împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos, totul 
întru toţi” (Col. 3, 11)19. De la înălţimea libertăţii lor duhovniceşti, ei 
„nu mai condamnă nici pe iudeu, nici pe elin, nici pe păcătoşi ...

17 ţ  Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Prefaţă la „Arhiepiscopia Ortodoxă Alba 
Iulia. Album de patrimoniu”, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2015, p. 6.
18 Fiecare sfântă mănăstire, întocmai ca Muntele Athos, „e un foişor permanent 
la Cincizecimii, de unde harul Duhului nu încetează nici măcar o singură clipă 
să-şi trimită strălucirile în sufletul tău” (Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 21).
19 Aşa s-a întâmplat în timpul de război, când, în mănăstirile ortodoxe, erau 
adăpostiţi, hrăniţi şi îngrijiţi oameni de etnii şi confesiuni diferite. Aceasta o 
confirmă şi Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul când era vieţuitor la Mănăstirea 
„Sfântul Sava”, unde el însuşi „manifesta compasiune şi o grijă delicată pentru 
arabii şi beduinii bolnavi sau răniţi în război, aduşi la bolniţa mănăstirii, ca să 
fie îngrijiţi de el. Cuviosul Ioan devenea pentru fiecare bolnav, dinăuntrul sau 
din afara lavrei, un prieten şi sfătuitor, oferindu-i speranţă, putere şi sănătate 
(Irineu Pop Bistriţeanul, Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 26).
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Omul lor interior priveşte cu ochiul curat pe toţi oamenii şi se bucură 
pentru tot Universul, şi nu doreşte nimic, decât să iubească din toată 
inima şi să cinstească pe toţi şi pe fiecare”, cum grăieşte Sfântul 
Macarie20. Mesageri şi martori, monahii se amestecă în mulţime. 
Chiar harismatici fiind, ei deschid uşa chiliei şi primesc pe toată 
lumea. În timp ce există răni în Trupul lui Hristos, ei îşi oferă vieţile 
lor, zilnic, în jertfa pentru reconcilierea Bisericilor.

Întrucât harisma monahală există în şi pentru poporul lui 
Dumnezeu, monahii împărtăşesc bucuriile şi necazurile, munca şi 
odihna tuturor oamenilor. Ei cred că, trăind harisma lor cu 
credincioşie, contribuie la zidirea Trupului lui Hristos, apostolatul lor 
ajutând la răscumpărarea întregii creaţii. Viaţa fiecărei mănăstiri -  
cum arată Arhimandritul Emilianos -  „oferă modelul unei societăţi 
creştine, imaginea vie a unei lumi în care oamenii pot trăi în pace, 
renunţare şi iubire, icoana unei cetăţi care are drept lege a ei 
Evanghelia”21. Întocmai precum un tată sau o mamă stau gata să 
îndrume, să ajute şi să tămăduiască un copil cu plinătatea iubirii 
creştine, şi după cum preotul este gata să îmbrăţişeze turma sa, tot 
aşa monahii şi monahiile întind braţele şi afecţiunea lor tuturor 
copiilor lui Dumnezeu. Se străduiesc cu generozitate să ajute pe 
credincioşi a-şi îndeplini responsabilităţile lor morale şi sociale în 
deplină libertate şi cu discernământ. Din această cauză, tradiţia 
pioasă îi onorează pe călugări şi călugăriţe cu numele potrivite 
acelora care exercită această vocaţie cu adevărat creştină: părinte (în 
cazul călugărilor) şi maică (în cazul călugăriţelor)22. Aceste apelative 
li se potrivesc foarte bine, fiindcă, într-o manieră specială, monahii şi 
monahiile exercită un rol pastoral deosebit de important în viaţa

20 La Paul Evdochimov, Vârstele vieţii spirituale, trad. de Pr. Prof. Ion Buga, 
Asociaţia filantropică medical-creştină „Christiana”, Bucureşti, 1993, p. 111.
21 Arhimandritul Emilianos, op. cit., p. 310.
22 În această privinţă, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul zice: „Scopul nostru este 
să-i ajutăm pe oameni cu rugăciunea şi cu pilda noastră, ca astfel ei să poată 
renaşte duhovniceşte. Când cineva pleacă din lume şi intră în mănăstire devine 
părinte sau maică, adică Părinte duhovnicesc sau Maică duhovnicească” 
(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, op. cit., p. 358).
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Bisericii. Prin aceste chipuri îngereşti, mănăstirea exercită o influenţă 
benefică asupra pelerinilor care însetează după unirea cu Dumnezeu.

Fiindcă monahul tinde spre altruism, el este întotdeauna gata 
să asculte şi să înţeleagă bucuriile şi durerile semenilor lui, oricine ar 
fi aceştia. Sfatul său este liber de dorinţa personală şi neîmpovărat de 
prejudiciu. Foarte conştient de propria sa slăbiciune, el nu se aşază în 
poziţia de judecător al semenului său, ci caută să fie un frate în 
adevăratul sens al cuvântului, nelăsându-se prins în vârtejul 
pasiunilor, ci predându-se lui Dumnezeu, pe care-L slujeşte prin 
slujirea oamenilor. Trăind departe de lume, monahul o va ajuta, 
fiindcă o iubeşte, şi se va ruga pentru ea. „De aceea, monahul trebuie 
să se afle în neîncetată comuniune cu Dumnezeu, să primească 
semnale şi să arate oamenilor drumul spre Dumnezeu”23. Atent la 
chemările Evangheliei şi la gama Fericirilor, monahul caută smerenia 
şi curăţia inimii, cu scopul de a-l elibera pe aproapele său de povara 
patimilor şi a-l determina să caute singurul lucru necesar: mântuirea 
sufletului. Mănăstirea stă larg deschisă pentru toţi care au necazuri şi 
nevoi, oferind mângâiere şi sprijin spiritual şi fizic celui care bate la 
poarta ei, sfânt sau păcătos24. Monahul vede în fiecare om chipul lui 
Hristos Care a zis: „Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mt. 25, 40), şi astfel el este omul pentru 
alţii, dovedind acest lucru prin servire şi proexistenţă.

23 Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, op. cit., p. 354.
24 Fiecare monah trebuie să fie alături de omul trist şi disperat, încât să se poată 
spune despre el cum afirma Sfântul Atanasie cel Mare despre Avva Antonie: 
„Cine era întristat şi nu se întorcea de la el bucurându-se? Cine plângea şi nu-şi 
părăsea numaidecât plânsul?” (Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea a II- 
a: Epistole. Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Antonie, în col. P.S.B., vol. 16, 
traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1988, p. 241).
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