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“Nimic mai dulce, ca rugăciunea”, spunea un monah aghiorit în paginile 
cărții lui Teoclit Dionisiatul (Μεταξύ Ουρανού καί Γής – Αγιορειτικός 
Μοναχισμός, Εκδόσεις  Παπαδημητρίου),  înțelegând prin aceasta nu numai 
o lucrare duhovnicească, un exercițiu prin care ne inițiem sau chiar consolidăm 
într-o stare spirituală sau într-un efort de a trăi superior, a ne integra într-o 
lume cu caracteristici morale și intelectuale elevate… ci, trăirea deplină a unei 
realități mai proprii nouă, tuturor oamenilor, ca nimic altceva. E numele lui 
Iisus Hristos, pe care întipărindu-l pe tablele de carne ale inimii, devine putere, 
har, prezență a Duhului Sfânt care ne descoperă viața în Dumnezeu, făcându-ne 
părtași firii dumnezeiești, comuniune veșnică de bucurie, mângâiere, pace și 
dragoste în Împărăția cerurilor. Astfel au înțeles nu numai în timpurile noastre, 
ci dintotdeauna, de când Cuvântul întrupat, Hristos Domnul, ‘‘cu oamenii a 
petrecut; și din Sfânta Fecioară întrupându-Se, S-a smerit pe Sine, chip de rob 
luând, făcându-se pe Sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca să ne 
facă pe noi asemenea chipului slavei Sale… și, înviind a treia zi… făcutu-S-a 
începătura celor adormiți, Întâi-Născut din morți, ca să fie Însuși Începătorul 
tuturor în toate…’’(Liturghia Sfântului Vasile cel Mare), toți aceia care, sfâșiati 
de un dor nemărginit, s-au făcut pe ei înșiși miri sau mirese ale lui Hristos. 
Această tainică însoțire i-au îmbrăcat în har și lumină, împărtășind, la rândul 
lor, ‘‘lumină din lumină’’, har din izvorul harului, căci ‘‘din inima lor vor curge 
râuri de apă vie’’(Ioan 7, 38). Dorul acesta nemărginit după Hristos, pe de o 
parte, i-au scos din lume, pe de altă parte, i-au integrat mai tainic și deplin 
lumii, prin mijocire în fața Iubitorului de oameni Dumnezeu, prin rugăciune, 
prin lacrimi și nevoință, ca lumea să-L descopere, cum ei au făcut-o, și să se 
bucure și aceștia, adică lumea, de ‘‘Viața’’ care s-a arătat și ne-a mântuit pe 
toți din moarte.

Într-un asemenea chip s-ar caracteriza monahii, adică cei însingurați, nu 
de semenii lor, ci de moartea ce bântuie prin lume, înveșmântată cu haine 
ademenitoare, ispitind pe tot omul la a gusta din dulceața care mai târziu se 
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transformă în pelin otrăvitor. Monahii sunt aceia care s-au rănit pe ei înșiși cu 
dorul cel după Hristos și nu-și mai doresc altceva în viața lor decât a se bucura 
de Domnul, a se îmbălsăma de cuvintele cele dulci ale rugăciunii, a plânge 
fericit, că ‘‘L-au văzut pe Domnul’’(Ioan 20, 25), mângâind și odihnind pe 
frați.

Acest mod de viețuire, privit dintr-o perspectivă istorică, își are originile 
în comunitatea apostolică, urmat de cele eremitice din Egipt și Palestina, vetre 
monahicești dezvoltate în primele veacuri creștine, bineînțeles conexe, cetăților 
unde s-a propovăduit și unde a rodit sămânța Evangheliei Domnului Iisus 
Hristos.

În părțile nord-dunărene, mai precis ale Țării Banatului, sămânța Evangheliei 
s-a arătat roditoare, încă din veacurile ce au urmat, pe de o parte, predicii 
apostolice, iar pe de altă parte, integrării acestor ținuturi în structurile admin-
istrative ale lumii de atunci, adică Imperiului Roman. Au fost, deci, doi factori 
ce au contribuit la ceea ce numim apariția și dezvoltarea vieții creștine pe 
pământul românesc. O consecință a înrădăcinării cuvântului evanghelic pe 
aceste meleaguri, ca expresie a prezenței vii și a trăirii prin rugăciune a 
Domnului Iisus Hristos, a fost și apariția vetrelor călugărești. Pe lângă ruinele 
vechilor bazilici din primele secole, avem mărturii istoriografice, dar și arheo-
logice, despre prezența așezămintelor monahale pe cuprinsul Țării Banatului. 
Bineînțeles, se are în vedere mai întâi mănăstirea Morisena, sec. IX, ‘‘mănăstire 
grecească’’, după cum o caracterizează documentele vremii, adică, derulând 
un program liturgic și tipiconal, specific comunităților monastice răsăritene. 
Este, pentru noi, deosebit de important, să cunoaștem faptul că, în această 
parte a creștinătății și românității a existat un așezământ monahal de rit ortodox 
- răsăritean, ceea ce ne confirmă comuniunea de credință și trăire în Tradiția 
creștină și monastică, a locuitorilor Țării Banatului, cu Biserica cea Mare a 
lui Hristos, din acele timpuri. 

EUHARISTIA
Scopul monahului este de a-L întrupa în propria persoană pe Iisus Hristos, 

în acea perihoreză a persoanelor într-o singura ființă, după chipul Sfintei Treimi. 
Prin iconomia dumnezeiască, acest lucru este cu putință, este accesibil, în mod, 
mai cu seamă, liturgic. Participând la Euharistie, ne unim cu Domnul Hristos, 
devenim de o ființă cu Fiul lui Dumnezeu, «κατα χάριν», dobândind capaci-
tatea, dar și îndatorirea de a transmite, de a împărtăși semenilor harul, redes-
coperindu-le oamenilor viața cea fericită și binecuvântată în Dumnezeu. Prin 
urmare viața liturgică nu se limitează la un simplu ritualism, ci poartă pecetea 
vieții care ne împlinește ca ființe spirituale, ca făpturi cerești.

Principalul neajuns, sau mai bine zis neîmplinirea care stăruie în viața 
Bisericii, în general, și a mănăstirilor, în special, este faptul că Euharistia nu 
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reprezintă centrul vieții creștine, de zi cu zi, împlinirea existențială a fiecărui 
monah sau monahie care “participă la Sfânta Jertfă, ascultă rugăciunile, dar 
nu se împărtășește” (canonul 9 apostolic), menținând și promovând o falsă 
viață creștină, o pseudo-tradiție, un duplicitarism de neînțeles pentru 
creștinătatea și tradiția apostolică. Îndeosebi preoții reprezintă, din păcate, 
segmentul conservator, care, ei înșiși neînțelegând scopul și realitatea 
Euharistiei, restricționeazș sau, de-a dreptul, îndepărtează atât pe creștini, în 
general, cât și pe monahi, în particular, de la viața cea întru Hristos, de la 
comuniunea euharistică, invocând o îndelungată tradiție. 

Numai o deschidere sinceră, dar și responsabilă, spre Hristos, prin care îți 
asumi lumea, după cum și Hristos și-a asumat-o, fie ea și păcătoasă, poate da 
un nou suflu în viața Bisericii și a mănăstirilor, bineînțeles. Numai o viață 
întemeiată pe Hristos euharistic poate retemelui și însufleți Biserica, viața 
monahală, ca realitate hristică, eshatologică, ce descoperă lumii, fiecărui om 
în parte mântuirea care vine prin Biserică. Altfel, vom rămâne o simplă instituție 
cu caracter precumpănitor moralizator, disciplinator, chiar coercitiv, pentru 
implementarea propriilor interese, nu însă spre a-L descoperi și a-L împărtăși 
lumii pe Hristos.         

Având în vedere referatul biblic în care evanghelistul Luca precizează că 
“zi de zi într-un cuget stăruind în templu, și-n casă frângând pâinea, împreună 
îsi luau hrana întru bucurie și întru curăția inimii” (Fapte 2, 46), ne ajută să 
concluzionăm că acei creștini se împărtășeau zilnic, participând activ la viața 
de rugăciune a Bisericii. Obiceiul acesta a caracterizat viața bisericească în 
primele veacuri, până când influențe de natură politică, mai degrabă, au deter-
minat decadența euharistică, ulterior fundamentată pe false tradiții ce au înde-
părtat tot mai mult pe cei botezați în numele Sfintei Treimi și numiți cu numele 
lui Hristos, de cuminecarea cu Sfintele Taine.

În Răsăritul ortodox, pe la jumătatea sec. al XVIII-lea se dezvoltă o mișcare 
iluministă ortodoxă, având ca epicentru Sfântul Munte Athos, unde reprezentanți 
de seamă ai vieții spirituale aghiorite reorientau viața și lucrarea duhovnicească 
creștină spre Hristos Cel întrupat și accesibil nouă tuturor prin Dumnezeiasca 
Euharistie. De remarcat că între personalitățile “iluministe” ortodoxe s-au 
numărat Neofit Kavsokalivitul – canonist, Atanasie din Paros, Macarie al 
Corintului și Sfântul Nicodim Aghioritul, întreaga mișcare fiind numită a “coli-
varilor”, promovând revenirea la izvoarele autentice ale tradiției ortodoxe. 
Disputa remarcată în aceea vreme focaliza o problemă spirituală esențială 
pentru existența creștină. În primul rând reafirmarea dimensiunii pascal-esha-
tologice a Duminicii, prin reafirmarea comuniunii euharistice, reîntemeind 
împărtășirea continuă a creștinilor, iar într-un al doilea rând se punea în discuție 
restabilirea adevăratului sens al Tradiției apostolice și patristice în fața prac-
ticilor decadente și discutabile devenite “tradiții” în timp. 



149Misiunea monahismului bănățean, astăzi

Această dispută a fost creuzetul din care a ieșit o nouă abordare și inclusiv 
practică în viața bisericească, reașezând Euharistia în miezul identității spiri-
tuale și ecleziale ortodoxe. Confruntarea avea în vedere mai întâi ignoranța 
tradiției autentic ortodoxe degenerate în ritualism ți formalism clerical, pola-
rizate între un obscurantism monahal și un raționalism teologic de tip scolastic, 
pe fondul laxismului moral, al analfabetismului religios și al creșterii indife-
rentismului în masele populare și clericale lipsite de orice cateheză și rupte de 
sursele vii ale credinței (Despre deasa împărtășire, Pr. Ioan I. Ică junior, p. 23). 

FECIORIA
“Un frate oarecare, fiind supărat de gândurile cele din pofta desfrânării, 

a mers la un bătrân mare și l-a rugat, zicând: rogu-te, părinte, fă rugăciune 
lui Dumnezeu pentru mine, că mă supără foarte războiul desfrânării, și pentru 
rugăciunea sfinției tale mă va izbăvi Dumnezeu de acea supărare! Răspuns-a 
lui bătrânul: bine, fiule, voi face rugăciune. Și așa bătrânul a început a se 
ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, iar fratele s-a dus la chilia lui. Și după 
câteva zile iar a venit fratele la acel bătrân, jeluindu-se că nu se poate izbăvi 
de acea supărare și rugându-l să se roage cu deadinsul lui Dumnezeu pentru 
dânsul. Iar bătrânul iar a început a se ruga pentru dânsul, zicând: Doamne, 
arată-mi mie fapta acestui frate și de unde-i vine lui acea deznădăjduire și 
lucrare diavolică într-însul, că m-am rugat Ție pentru el și nu s-a izbăvit de 
supărare. Și Dumnezeu i-a descoperit lui pe acel frate și l-a văzut pe el șezând, 
și duhul desfrânării aproape de dânsul, cu care glumea și râdea și se mângâia. 
Pe îngerul lui îl vedea stând departe și mâniindu-se pe el pentru că nu alerga 
la ajutorul lui Dumnezeu, ci se îndulcea cu necuvioasele sale gânduri și tot 
gândul și-l da spre mângâierea vrăjmașului. Și a priceput bătrânul că partea 
fratelui este pricina războiului său și chemându-l, i-a zis: fiule, eu am cunoscut 
că pricina războiului ești tu însuți, pentru că te îndulcești și te mângâi și te 
dezmierdezi cu acele gânduri spurcate pe care însuți de voia ta le gândești și 
le primești. Și așa l-a învățat cum să se împotrivească și să stea împotriva 
gândurilor sale. Iar fratele, folosindu-se mult de rugăciunea bătrânului, a 
mers la chilia sa” (Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, pag. 305) 

Aceeași realitate existențială o poate întâlni fiecare om, mai mult sau mai 
puțin preocupat de un exercițiu de îmbunătățire spirituală, asemănătoare apof-
tegmei patericale, cu atât mai mult, persoane, creștini, sau chiar călugări care, 
răniți de un dor fierbinte după Mirele Hristos, se dedică Acestuia, își afierosesc 
viața, în intregul ei, întru slujirea lui Dumnezeu, întru împărtășirea și comu-
niunea cu Acela, de care nu se mai satură inima și mintea a-L contempla, a-L 
gusta în dulceața rugăciunii, a-L simți în durerea ființei întregi pentru lume, 
pentru fiecare făptură și icoană a lui Dumnezeu, asemeni nouă.   
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Spiritualitatea creștina, prin excelență ascetică, recomandă castitatea, sau 
fecioria, drept o modalitate de desăvârșire, de înfrânare (εγκράτεια), cu scopul 
de a-l face pe om liber, nedependent de nimeni, în stare să stăpânească toate 
realitățile ființei sale și pentru a le supune în mod liber voinței sale. Având în 
vedere această perspectivă, se poate vorbi de caracterul sacru al castității, fără 
a-i atribui un sens autentic religios. Aspectul religios al castității se evidențiază 
mai puternic atunci când aceasta se leagă de ideea libertății interioare, ca o 
condiție indispensabilă realizării comuniunii cu Dumnezeu.

Privind dintr-o perspectivă istorică, fecioria are o valoare mai degrabă 
estetică, referindu-ne la zeități antice precum Artemis sau Atena, care erau 
numite fecioare datorită, mai ales, valorizării veșnicei lor frumuseți și tinereți, 
vitalității înfloritoare și nestricăciunii acestora. În istoria biblică, binecuvân-
tarea este concepută ca fecunditate, lucru ce desconsideră castitatea, echiva-
lându-o cu blestemul (Facere 30, 25; I Regi 1, 11; Luca 1, 25). În rare cazuri 
castitatea e prezentată ca o alegere virtuoasă, cu valoare religioasă – Iudita, 
rămânând vaduvă (Iudita 8,4), asemenea proorocița Ana (Luca 2,37), dar mai 
ales Sfântul Ioan Botezatorul, pregătind venirea lui Mesia, model și sens teo-
logic profund, preluat atât în înțelegerea ascezei dar și a trăirii mistice creștine, 
inclusiv a castității. Teologia patristică rezervă și dezvoltă o largă pledoarie 
în susținerea castității, atât ca valoare ascetică, precum și în înțelegerea ei ca 
valoare revelatoare și soteriologică. Trupul feciorelnic devine templu al Duhului 
Sfânt, sanctuar al Treimii (I Corinteni 16). Aspectul mistic al fecioriei apare 
în strânsă legatură cu viața de rugăciune, fiind considerată o stare privilegiată, 
prin care ne înălțăm mai usor spre Dumnezeu, putem descoperi mai adânc și 
tainic însoțirea mistică, prin contemplație și rugăciune, cu Mirele Hristos.

Pentru Sfântul Ioan Hrisostom, fecioria nu trebuie opusă căsătoriei: ‘‘a 
defăima căsătoria ar însemna în același timp a micșora slava fecioriei’’ (Tratat 
despre feciorie), fiindcă, față de căsătorie, fecioria reprezintă desăvârșirea ei 
ultimă, eshatologică, spiritualizarea ei, împlinirea ei într-o căsătorie duhovni-
cească’’ (Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului Creștin, III Monahismul, 
Editura Deisis, Sibiu, 2000, pag. 65).

Înțelegând aceste considerații care redau tabloul mai general al creației și 
al sensului acesteia, în mijlocul căreia omul este chemat la desăvârșire, fecioria 
se revelează, se descoperă, ca virtute curățitoare, ziditoare, integratoare, ilu-
minatoare și sfințitoare. Este, mai întâi, o chemare și împreună lucrare, adică 
sinergie divino-umană, liber acceptată. Viața feciorelnică a fost și este înțeleasă 
ca o întoarcere la tipul paradisiac de a fi, de a contempla, de a se identifica, 
prin har, cu Creatorul, cu Părintele iubitor și iubit. De feciorie, ca lucrare 
ascetică, sunt legate paza inimii și a simțurilor, fuga de toate prilejurile păcă-
tuirii, puterea de a rezista ispitelor, inclusiv postul. Așa se ințelege de ce regulile 
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monahale insistă asupra izolării – chilia te va învăța pe tine toate – mănăstirea 
trebuind a fi ‘‘άβατος’’, adică necălcată de femei, copii, tineri imberbi, eunuci.

Contextul istoric contemporan pune noi provocări în fața Bisericii, ca orga-
nism sinergic sfințitor și mântuitor. Virtuți, altădată considerate pietre funda-
mentale în construcția edificiului personalității umane, au ajuns decadente, 
chiar blasfemiatoare pentru conștiința civică, pentru societatea emancipată, 
‘‘nesupusă și nesubordonată prejudecăților’’. Într-un astfel de context, cu difi-
cultate se mai aude vocea Evangheliei lui Iisus Hristos, care ne cheamă la o 
viață nouă, în Duhul Sfânt, la pregustarea Împărăției Cerurilor, care vine în 
putere, și se descoperă tot celui ce râvnește, se silește și ascultă.

Castitatea vine, în societatea contemporană să aducă un plus de mărturie a 
prezenței și lucrării lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, în lume, în istorie, în 
fiecare ființă umană, chemată la dobândirea calității depline de persoană, de 
subiect în dialogul iubirii lui Dumnezeu-Treime. Chemarea și angajarea la o 
viață feciorelnică, cum precizam mai sus, chiar dacă a devenit într-un cadru 
mai larg al societății contemporane, un handicap chiar, o desuetudine, un non-
conformism cu mofturile modei contemporane, în realitate decadente, n.n., 
reprezintă dimpreună cu familia, germenii, semințele restaurării chipului lui 
Dumnezeu în om, în lume. A afirma fecioria ca valoare, înseamnă, astăzi, a 
avea curajul evanghelic, a te identifica apostolilor, proorocilor, părinților, 
cuvioșilor, dar mai ales martirilor. A-ți asuma fecioria, în lumea profund viru-
sată de opțiunea pentru plăceri, de satisfacerea tuturor poftelor, este o autentică 
stare de martiriu, de asumare a oprobiului public, de desconsiderare, și încă 
din cele mai fragede vârste. 

SĂRĂCIA
Sărăcia este neagonisirea voluntară, “lepădarea grijilor, lipsa de îngrijorare 

a vieții neîmpiedicată, înstrăinarea de întristare, credința în porunci” (Scara, 
cap. XVI, 11), precizează Dicționarul Teologic, evidențiind faptul că în asceza 
sa continuă, monahul, ca și credinciosul, este ținut să-și ridice obstacolele, 
dinăuntru și din afară, care ar împiedica venirea Duhului Sfânt în inima sa. 
După eliberarea libertății prin ascultare, după dominarea trupului prin curăție, 
el trebuie să reziste presiunii lumii dinafară, o lume a abundenței materiale, a 
puterii și a acaparării. În virtutea principiului de nealipire de bunurile materiale 
și de neposedare de avuții, călugărul, ca și credinciosul pun în evidență calea 
evanghelică spre Împărăție. Căci agonisirea de averi este cea mai evidentă 
sfidare a Evangheliei Împărăției, care este făgăduită anume celor săraci. De 
aceea ura față de cei săraci este un păcat de neiertat, deoarece Iisus Hristos se 
identifică cu aceștia. “Vinde-ți toate averile” poate însemna opoziția călugărului 
și creștinului față de toate presiunile lumii, care-l duc la tot felul de deșertăciuni.
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Ce înseamnă pentru misiunea Bisericii faptul că obștea monastică propune 
“sărăcia voluntară” ca atitudine față de cei ce creează și perpetuează sărăcia? 
Este de la sine înțeles că monahismul a avut o influență majoră asupra eticii 
creștine sociale. Asceza monastică este indicatoare pentru Biserică; ea nu 
trebuie sa rămână indiferentă față de nedreptățile economice și sociale care 
stau la rădăcina sărăciei; ea trebuie să lupte în numele lor și împreună cu ei 
pentru eliminarea oricărei forme de sărăcie. Monahismul rămâne o critică 
permanentă a societății aservite bogăției materiale.

Evanghelia ne învață că Dumnezeu este cu adevărat viața tuturor, este 
mântuirea tuturor celor credincioși sau necredincioși, drepți sau nedrepți, 
bogați sau săraci, după cum universal comune sunt răspândirea razelor soa-
relui, “că la Domnul nu este părtinire” (Romani 2, 11), iar creștinul este acela 
care imită pe Hristos, atât cât îi este posibil unui om, în cuvinte, fapte și 
gânduri, crezând fără strâmbătate și fără prihană în Sfânta Treime (Scara, 
cap. I). Monah este acela care realizează, într-un trup material și josnic, 
rânduiala și starea celor netrupești. Monah este acela, continuă Sfântul Ioan, 
care se ține numai de poruncile și cuvintele lui Dumnezeu în tot timpul și 
locul și lucrul. Monah este acela care fără încetare face violența firii și care 
neîntrerupt își păzește simțurile. Monah este acela care are trupul nepătat, 
gura curățită și mintea luminată. Monah este acela care are sufletul îndurerat, 
care necontenit își aduce aminte de moarte și veghează (Scara, cap. I).

Prin urmare, creștinul împărtășește, își însușește modul de viață evanghelic, 
chipul hristic al raportării la cele materiale, înțelegând prin aceasta că întreaga 
creație, toate bunurile materiale pe care Dumnezeu i le pune înainte, bineînțeles 
spre folosință, sunt scara către Împărăția lui Dumnezeu.

Dacă cercetăm Scriptura, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament, 
putem descoperi îndreptățirea de care se bucură cel sărac, bineînțeles privită sub 
aspectul ei ca virtute – Ieșire 23, 6 – să nu te atingi la judecată de dreptul  sărac, 
Deuteronom 24, 14 – să nu nedreptățești pe simbriașul sărac, Iov 34, 19 – nu 
face deosebire între bogat și sărac, căci rugăciunea acestuia e ascultată de 
Dumnezeu – Domnul ascultă pe cei săraci, Psalm 69, 33, atrăgându-ne atenția 
că cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, Proverbe 19, 17.

În Scriptura Noului Testament, sărăcia este descrisă a fi virtutea ce bate și 
deschide porțile Împărăției cerești – fericiți sunt cei săraci cu duhul, că acelora 
este Împărăția cerurilor, Matei 5, 3, Luca 6, 20, este chiar însușirea asumată 
prin care dobândim desăvârșirea – du-te de vinde ce ai și dă săracilor, Matei 
19, 21, Marcu 10, 21 și Luca 18, 22.

Încă și în prescripțiile cu caracter canonic, Sinodul I-II de la Constantinopol, 
confirmă o atitudine deja răspândită în tagma monahală, conform căreia: 
“monahii sunt obligați să nu aibă nimic al lor propriu, ci toate ale lor să le 
atribuie mănăstirii. Căci fericitul Luca zice despre cei ce cred în Hristos și 
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închipuiesc viețuirea monahilor, < că niciunul nu zicea că din a sa avere este 
ceva al său, ci totul le era de obște> (Fapte Ap. 4, 32). Pentru aceea, celor ce 
voiesc sa fie monahi, li se dă voie în privința averilor lor, să ia dispoziții mai 
înainte și să transmită averile lor oricăror persoane ar voi, care, firește, nu sunt 
oprite prin lege. Căci, după ce se vor face monahi, mănăstirea are stăpânire 
peste toate ce le aparțin lor, și nu li se îngăduie lor ca să poarte grijă și să facă 
dispoziții asupra bunurilor lor (canonul 6). 

ASCULTAREA
Monahismul nu se definește prin locul său de viață, mănăstirea sau deșertul. 

Mai degrabă se definește prin voturile rostite în clipa tunderii. Toate celelalte 
nu sunt decât un înveliș istoric care poate și trebuie să se schimbe, fiindcă nu 
are decât o valoare relativă, aceea de a fi mijlocul de păzire a voturilor 
monahale.

Aceste voturi sunt trei: ascultarea, fecioria și sărăcia. Dacă monahul le păzește, 
își respectă monahismul; dacă le încalcă, nu-și împlinește vocația monahală. 
Faptul că stă sau nu într-o mănăstire nu schimbă cu nimic statutul său. 

În ultimele secole accentul a fost pus pe votul ascultării. Insistența asupra 
votului ascultării se explică prin importanta dezvoltare a instituției “stărețismului” 
în monahismul rus, începând de la sfârșitul secolului al XVIII -lea. Stărețismul 
fiind o formă de îndrumare duhovnicească extrem de atentă, care presupune 
din partea începătorului părăsirea totală a voii sale în mâinile părintelui său 
duhovnicesc, “starețul”. Dacă pentru ascultător sau novice, “starețul” e un 
autentic părinte duhovnicesc, ascultătorul trebuie să fie pentru “stareț” un 
adevărat fiu duhovnicesc, bine cunoscut și iubit. În afara acestui lucru nu există 
nici “stărețism”, nici ascultare. 

Viața îi pune astăzi pe monahi în fața a tot felul de decizii și, din primele 
zile ale tunderii lor, le cere să fie responsabili. Astăzi monahul trebuie să fie 
ascultător față de slujirea ecleziala pentru care a fost consacrat. Trebuie să-și 
pună toată voința și forțele creatoare în slujba acestei lucrări. Ascultarea devine 
slujire. Și în mod fundamental această slujire nu trebuie să fie mai puțin rigu-
roasă decât ascultarea față de un “stareț”. Cu singura deosebire că aici respon-
sabilitatea aparține monahului însuși; el își măsoară buna sa conștiință, spiritul 
de sacrificiu și lepădarea de sine. Biserica devine “starețul” și judecătorul său. 
Ascultarea sa e împlinirea responsabilă a lucrului pe care i l-a încredintat 
Biserica (vezi “Iubirea nebună de aproapele – viața și învățăturile maicii Maria 
Skobtova”, Editura Deisis, Sibiu, 2008).

CONCLUZII
Misiunea monahului “bănățean”, evidențiind poziționarea din punct de 

vedere geografic a acestuia, putem concluziona că se deduce din cele înfățișate 
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mai sus. Integrarea sa bisericească prin Tainele cerești și mântuitoare, prin 
care acesta, adică monahul, își descoperă vocația profetică, evanghelizatoare 
și apostolică, reprezintă condiția obligatorie a parcursului spiritual ulterior, 
atunci când monahul se îndeletnicește cu statornicirea în propria sa viață, a 
virtuților și harismelor specifice “bătrânului” cu chip și viață frumoase. 
Preocupările călugărești, fie că aparțin și sunt adresate spațiului mănăstiresc 
sau lumii, sunt călăuzite de spiritul evanghelic și eshatologic ce însuflețește 
viața monahului. Iar în Banat vocația monahală a fost puternic influențată, 
bineînțeles în mod negativ, de “marea vieții”, de valurile împărățiilor 
vremelnice.

Enumerând vechile mănăstiri, unele dintre ele de curând redeschise, în 
încercarea de a recreiona configurația mult vitregită a Banatului, din perspectiva 
prezenței vetrelor monahale, cunoscut sau mai puțin cunoscut pentru unii este 
faptul că toate, dar toate, mănăstirile vechi, au fost desființate sau strămutate, 
redesființate atunci când autoritatea bisericească a încercat readucerea lor la 
viață, în încrâncenarea imperiilor și a ideologiilor, inclusiv religioase, de a 
șterge de pe fața pămânului orice mărturie de prezență și viață monahală 
ortodoxă; cu alte cuvinte, un adevărat calvar al monahismului bănățean, vitregit 
de timpuri și de istorie. 

E de-a dreptul revelator faptul că o mănăstire ca aceea a Morisenei, după 
un mileniu de inexistență, și-a refăcut albia în curgerea istoriei, precum râul 
pe marginea căruia a fost oarecând zidită. 


