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Pentru o ecologie a transfigurării: perspective creştin-

ortodoxe asupra mediului, naturii şi creaţiei / editat de John

Chryssavgis şi Bruce V. Foltz. – Prima ediţie

Rezumat: „Poate să ofere creştinismul ortodox resurse

spirituale potrivite în mod unic pentru preocupările eco-

logice de astăzi? Acest volum demonstrează cu tărie că în-

tr-adevăr poate. Pe lângă faptul că este prima colecţie con-

sistentă şi cuprinzătoare de eseuri, în orice limbă, care abor-

dează problemele de mediu din punct de vedere ortodox,

acest volum (cu contribuţii din partea unora dintre cei mai

influenţi teologi şi filosofi din lumea ortodoxă contempo-

rană) va angaja un public larg, atât din cercurile academice,

cât şi din cele populare – rezonând nu doar cu cititorii or-

todocşi, ci şi cu toţi cei ce se află în căutarea unei abordări

noi asupra teoriei şi eticii de mediu, care aplică resursele

spiritualităţii antice, practic de multe ori necunoscute în

Apus, asupra provocărilor şi dilemelor moderne.”
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Omul și Cosmosul în Scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

Toate aceste diviziuni sunt conţinute în persoana uma-
nă – chiar, în anumite sensuri, diviziunea dintre necreat şi
creat, dat fiind faptul că destinul persoanei umane este în-
dumnezeirea. După cum Sfântul Maxim explică:

Căci el are, în chip natural – prin însuşirea părţilor sale
de a fi în relaţie cu toate extremităţile – puterea de unire,
prin mijlocirile între toate extremităţile... Pentru aceasta a
introdus între făpturi ca cel din urmă pe om, ca o legătură
naturală ce mijloceşte prin părţile sale între extremităţile uni-
versului şi aduce în sine la unitate cele despărţite după fire
printr-o mare distanţă.10

Sfântul Maxim continuă, arătând maniera în care per-
soana umană poate cuprinde toate aceste diviziuni în pro-
pria sa natură: ceea ce reiese este o imagine a vieţii duhov-
nicești în care fiecare etapă constă în transcenderea acestor

10 Maximus, Ambigua, 41 (PG 91:1305BC). [vezi trad. rom.: Sfân-

tul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, traducere, introducere și note de

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, col. PSB, 80, EIBMBOR, București, 1983,

pp. 260-261].
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„Atunci când plantezi un copac”, insista el, „plantezi nă-
dejde, plantezi pace, plantezi iubire, şi vei primi binecuvân-
tarea lui Dumnezeu”. Un ecologist, cu mult înainte ca eco-
logia să devină la modă, atunci când auzea mărturiile fer-
mierilor locali, obişnuia să le atribuie drept penitenţă sar-
cina de a planta un copac. În timpul secetei lungi din timpul
verii, el însuşi străbătea întreaga insulă udând copacii tineri.
Exemplul şi influenţa sa au transformat Patmosul: fotografii
ale coastei de deal din apropierea Peşterii Apocalipsei, fă-
cute la începutul secolului al douăzecelea, arată pantele
sterpe; astăzi acolo se găseşte o pădure deasă şi înfloritoare1.

Pr. Amfilohie nu a fost în nici un caz primul părinte
duhovnicesc din tradiţia greacă modernă care a recunos-
cut importanţa copacilor. Două secole mai devreme, mona-
hul athonit, Sfântul Cosma Etolianul, martirizat în 1779,
obişnuia să planteze copaci pe măsură ce străbătea Grecia
în călătoriile sale misionare, iar în una dintre „profeţiile
sale”, el afirma: „Oamenii vor rămâne săraci, fiindcă nu au
dragoste pentru copaci”2. Putem vedea această profeţie îm-
plinită astăzi în prea multe părţi ale lumii. O altă zicere atri-
buită lui – în acest caz nu despre copaci – este în aceeaşi
măsură aplicabilă în zilele noastre: „Sfârşitul va veni atunci
când diavolul se va aşeza în interiorul unei cutii şi va în-
cepe să strige; iar coarnele sale vor ieşi afară prin acoperiş”3.

1 Vezi: Archimandrite Paul Nikitaras, O Gerontas Amphilochios Ma-

kris: mia synchroni morphi tis Patmou (1889-1970), Atena, 1984 [?], pp.

47-49; Archimandrite Ignatios Triantis, O Gerontas tis Patmou Amphilo-

chios Makris (1889-1970), Patmos, 1993, pp. 138-140.
2 Markos A. Gkiolas, O Kosma Aitolos kai I epochi tou, Athens, 1972,

434 (paragraful 96), pp. 93-94.
3 Theophilos Simopoulos, Kosmas o Aitolos (1714-1779), Athens,

1979, p. 203.
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al unei întâlniri faţă către faţă, al unui dialog între două su-
biecte. Dumnezeu îl strigă pe Moise pe nume: „Moise, Moise!”,
iar Moise răspunde: „Iată-mă, Doamne”.

„Prin creaţie spre Creator”: în şi prin copacul spre care
priveşte, Moise intră în comuniune cu Dumnezeul Cel viu.
Aceasta nu este tot. În interpretarea acceptată de Biserica
Ortodoxă, întâlnirea personală este înţeleasă în termeni mai
specifici. Moise nu Îl întâlneşte pur şi simplu pe Dumnezeu,
ci Îl întâlneşte pe Hristos.

Toate teofaniile din Vechiul Testament sunt manifes-
tări nu ale lui Dumnezeu-Tatăl – pe Care „nimeni nu L-a
văzut vreodată” (In 1, 18) – ci ale lui Hristos de dinainte de
Întrupare, Dumnezeu-Logosul, cel Veşnic. Vizitatorii Cate-
dralei Sfântul Marcu din Veneţia îşi vor aminti că în mozai-
curile ce înfăţişează evenimentele din Facerea 1, faţa lui
Dumnezeu Creatorul poartă în mod inconfundabil trăsă-
turile lui Hristos. În acelaşi mod, atunci când Isaia Îl vede
pe Dumnezeu stând pe scaun în templu, „înalt şi măreţ”
(Is. 6, 1), şi când Iezechiel vede în mijlocul roţilor şi a celor
patru creaturi vii „ca un chip de om” (Iez. 1, 26), este Hris-
tos Logosul, Cel pe care ei îl privesc.

În al doilea rând, Dumnezeu nu doar că Îi apare lui
Moise, ci îi şi dă o poruncă practică: „Scoate-ţi încălţămintea
din picioarele tale”. Potrivit Părinţilor greci, precum Sfân-
tul Grigorie de Nyssa, sandalele sau încălţămintele – fiind
fabricate din pielea animalelor moarte – reprezintă ceva
lipsit de viaţă, inerte, moarte şi pământeşti, şi ele reprezintă
greutatea, oboseala şi mortalitatea ce asaltează natura noas-
tră umană ca rezultat al Căderii5. „Scoate-ţi încălţămintea”

5 Gregory of Nyssa, The Life of Moses, I, 20; II, 22; trad. de Abra-

ham J. Malherbe și Everett Ferguson, Classics of Western Spirituality,

New York, 1978, pp. 35, 39.
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poate fi înţeles atunci ca însemnând: îndepărtează de la
tine absenţa familiarităţii şi urâtul; eliberează-te de lipsa
de viaţă a celui neînsemnat, mecanic, repetitiv; trezeşte-te,
deschide ochii, curăţeşte porţile percepţiei tale, priveşte
şi vezi!

Şi, în al treilea rând, ce se întâmplă cu noi atunci când
îndepărtăm în această manieră pieile moarte ale urâtului
şi trivialităţii? Deodată, realizăm adevărul următoarelor
cuvinte ale lui Dumnezeu către Moise: „Locul pe care calci
este pământ sfânt”. Eliberaţi de moartea spirituală, treziţi
din somn, deschizând ochii noştri atât în exterior, cât şi în
interior, privim lumea din jurul nostru într-un mod di-
ferit. Totul ne pare, precum i-a părut micului Traherne,
„nou şi straniu... nespus de rar, şi încântător, şi frumos”6.
Experimentăm totul ca fiind vital şi viu, şi descoperim ade-
vărul dictonului lui William Blake: „Tot ceea ce trăieşte
este Sfânt”7.

Astfel, pătrundem în dimensiunile spaţiului şi timpului
sacru. Desluşim marele în mic, extraordinarul în obişnuit,
„o lume într-un fir de nisip... şi veşnicia într-o oră”, pentru
a-l cita pe Blake încă o dată. Acest loc în care mă aflu, acest
copac, acest animal, această persoană căreia îi vorbesc, aceas-
tă clipă în care trăiesc: fiecare este sfântă, fiecare este unică
şi irepetabilă, şi fiecare este, prin urmare, infinită în valoare.

Îmbinând copacul viu al lui Edward Carpenter, ce uneş-
te pământul cu cerul, cu rugul aprins al lui Moise, putem
întrezări o concepţie precisă şi distinctivă a universului.
Natura este sacră. Lumea este un sacrament al prezenţei

6 Thomas Traherne, Centuries of Meditations, III, 2.
7 Titlul unei cărți scrise de Philip Sherrard, For Every Thing That

Lives is Holy, Temenos Academy, London, 1995.
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Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelep-
ciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.

Marea aceasta este mare şi largă...
Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumne-

zeului meu cât voi fi.

În acest mod, scrie Pr. Alexander Schmemann, Vecer-
nia zilnică „începe cu începutul”:

El începe cu începutul, şi aceasta înseamnă cu „redesco-
perirea”, în adorare şi mulţumire, a lumii ca şi creaţie a
lui Dumnezeu. Biserica ne duce la acea primă seară – aşa
cum a fost – în care omul, chemat de Dumnezeu la viaţă,
şi-a deschis ochii şi a văzut ceea ce Dumnezeu i-a dăruit, în
marea Sa iubire, a văzut toată frumuseţea, toată slava tem-
plului în care a fost aşezat şi, văzându-le, a adus mulţumire
lui Dumnezeu. Şi în acest act de mulţumire el devine ceea
ce este... Dacă Biserica este în Hristos, actul ei iniţial este
întotdeauna un act de mulţumire, de readucere a lumii la
Dumnezeu.29

În aceasta constă, astfel, cel de-al cincilea aspect al per-
sonalităţii noastre umane. În mulţumire noi devenim noi înşine.
Fără recunoştinţă, noi nu suntem umani, ci sub-umani sau,
mai degrabă, anti-umani. Numai în atitudinea de oferire şi
binecuvântare noi dobândim personalitatea autentică.

Utilizând această conturare încincită a animalului uman,
putem încerca acum să precizăm responsabilitatea noastră

29 For the Life of the World: Sacraments and Orthodoxy, St. Vladi-

mir’s Seminary Press, New York, 1973, pp. 60-61; [vezi trad. rom.:

Pr. Prof. Alexander Schmemann, Pentru viața lumii. Sacramentele și Or-
todoxia, trad. de pr. prof. dr. Aurel Jivi, EIBMBOR, București, 2001,

pp. 72-73].
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ca oameni faţă de lumea înconjurătoare. Vocaţia noastră
umană, exprimată pe scurt, este de a fi preot al creaţiei. Ca
animale raţionale înzestrate cu conştiinţă de sine şi liber
arbitru – şi, în acelaşi timp, ca animale euharistice ce se află
în proces de îndumnezeire – este privilegiul nostru suprem,
conştient şi recunoscător să oferim lumea creată înapoi lui
Dumnezeu Creatorul. Această funcţie umană distinctivă
este indicată întocmai înaintea epiclezei sau a invocării Du-
hului Sfânt în Sfânta Liturghie, când preotul ridică darurile
de pâine şi vin, spunând: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-a-
ducem de toate şi pentu toate”.

„Preot al creaţiei” şi „dăruitor”: ce înţeles au aceşti doi
termeni?

În primul rând, spunem în Liturghie: „Ale Tale dintru
ale Tale”. Ceea ce Îi oferim lui Dumnezeu nu este nimic
altceva decât ceea ce El Însuşi ne-a dăruit nouă. Dacă Dum-
nezeu nu ne-ar fi oferit mai întâi lumea ca dar, fără să ne
ceară nimic în schimb, noi nu am avea nimic ce oferi. Dă-
ruirea este mai degrabă a Lui, decât a noastră; fără El, mâi-
nile noastre ar fi goale. Într-adevăr, în Sfânta Liturghie În-
suşi Hristos este adevăratul Dăruitor, unicul Mare Arhiereu;
noi, preoţii hirotoniţi şi oamenii prezenţi în Euharistie, pu-
tem doar acţiona ca preoţi în virtutea unirii cu El. El singur
este Săvârşitorul în adevăratul sens; noi nu suntem altceva
decât co-săvârşitori cu El. Într-adevăr, acest lucru nu este
adevărat doar despre actul principal al oferirii ce este să-
vârşit în ceea ce Charles Williams a numit „Săvârșirea Li-
turghiei”, ci se aplică şi în fiecare act de dăruire pe par-
cursul întregii vieţi umane.

În al doilea rând, în Sfânta Liturghie nu spunem „aduc”,
ci „aducem”. Ca dăruitori, fie în Euharistie sau în alte mo-
duri, noi nu acţionăm singuri, ci în uniune cu alţi oameni.



194

P E N T R U  O  E C O L O G I E  A  T R A N S F I G U R Ă R I I

faci asta”. „În regulă, mă voi opri”, răspunse prietenul
meu, „dar ce s-a întâmplat?” Monahul i-a răspuns: „Tul-
buri ordinea naturală”.

Totuşi, chiar dacă noi, oamenii, suntem chemaţi mai de-
grabă să colaborăm cu natura, decât să o controlăm, în ace-
laşi timp, Dumnezeu ne-a dăruit abilitatea de a modifica
şi de remodela lumea. Acest lucru ne conduce către un al
cincilea punct. Ca animale raţionale sau „logice”, înzestrate
cu conştiinţă de sine, noi, oamenii, nu oferim înapoi lumea
lui Dumnezeu pur şi simplu în forma în care am primit-o,
ci prin lucrarea mâinilor noastre noi transformăm ceea ce
oferim. În Euharistie, noi aducem lui Dumnezeu roadele
pământului nu în starea lor iniţială, ci remodelate prin in-
termediul abilităţilor oamenilor; noi aducem la altar nu
boabe de grâu, ci pâine, nu ciorchini de struguri, ci vin. Iar
acest lucru este valabil pe parcursul întregii vieţi omeneşti.

Este adevărat că aici, ca şi în altă parte, nu există o li-
nie absolută de separaţie între noi, oamenii, şi alte animale.
Castorii construiesc baraje, albinele construiesc faguri de
miere. Dar în general celelalte animale pur şi simplu trăiesc
în lume, slăvindu-L pe Dumnezeu prin acţiunile lor instinc-
tive, în timp ce noi, oamenii, remodelăm conştient mediul
nostru, slăvindu-L pe Dumnezeu prin artă şi tehnologie.
Odată, în timpul unei călătorii în Franţa, atras fiind de ima-
ginea unei veveriţe în faţa unei sticle, am cumpărat un li-
chior făcut din nuci. Acest lucru m-a determinat să reflec-
tez: veveriţele strâng nuci, le îngroapă sub pământ, uită unde
le-au pus, se ceartă (ca şi cum ar fi oameni) cu privire la
dreptul de proprietate al magazinului de nuci – dar un lu-
cru pe care nu îl pot face este de a prepara lichior din nuci.
Aceasta este o activitate umană distinctivă. (De fapt, li-
chiorul era oarecum dezagreabil; de departe aş fi preferat
să mănânc nucile originale).
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Ca oameni, atunci, noi modificăm şi remodelăm crea-
ţia. Lumea nu reprezintă numai un dar, ci şi o obligaţie. În
cuvintele teologului român, Dumitru Stăniloae (1903-1993):
„Omul pune o pecete a înţelegerii sale şi a lucării sale is-
cusite asupra creaţiei, prin aceasta umanizând-o şi dăru-
ind-o înapoi umanizată lui Dumnezeu. El actualizează po-
tenţialităţile lumii”32. Creaţi după chipul lui Dumnezeu-
Creatorul, noi suntem, după expresia lui J.R.R. Tolkien:
„sub-creatori”, desemnaţi nu doar să conservăm, ci şi să
transfigurăm.

Prin puterea conştiinţei de sine şi prin abilitatea noas-
tră de a altera şi restructura lumea, noi, oamenii, suntem ca-
pabili să articulăm creaţia, să o exprimăm în mod elocvent
în lauda lui Dumnezeu. După cum afirma Dalai Lama la
întâlnirea interconfesională din Assisi: „Universul nu
are voce, iar universul are nevoie să vorbească. Noi suntem
vocea universului”. Prin intermediul nostru, al oamenilor,
cerurile spun slava lui Dumnezeu (cf. Ps. 18, 1), prin in-
termediul nostru luna şi stelele, pietrele, copacii, florile
şi animalele aduc laudă şi închinăciune Lui33. În cartea sa,
Estetica bizantină (Byzantine Aesthetics), Pr. Gervase Matthew
dezvoltă această idee cu referire specială la cultul liturgic
şi la iconografie, dar ceea ce afirmă poate fi aplicat în sens
mai larg pentru toate formele de meşteşug şi agricultură:

Întrucât omul este trup, el se împărtăşeşte de lumea
din jurul lui, care trece în el prin simţurile sale senzoriale.

32 „The World as Gift and Sacrament of God’s Love”, în: Sobornost,
the Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius, seria 6, 1969, 9,
p. 669.

33 Compară St Leontius of Cyprus, In Defense of the Icons of the Saints,
în PG 93:1604AB; citat în: Kallistos Ware, The Orthodox Way, ediție re-
vizuită, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1995, pp. 54-55.
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Îmi amintesc cum odată mergeam cu el [stareţul] pe po-
teca ce ducea de la Mănăstire la coliba unui pustnic. Purtam
în mână toiege, lucru obişnuit în locuri muntoase. Pe amân-
două părţile potecii creşteau smocuri rare de ierburi sălba-
tice înalte. Cu gândul de a nu lăsa iarba să crească peste po-
tecă am lovit cu toiagul una din tulpinile acelea... Această
mişcare Stareţului i-a părut sălbatecă şi, mirat, a clătinat uşor
din cap [dezaprobator]... Am înţeles ce însemna, şi m-am
ruşinat.13

În scrierile sale, Sfântul Siluan dezvoltă această idee.
„Duhul lui Dumnezeu”, scrie el, „învaţă sufletul să iubească
tot ce-i viu, astfel încât el nu vrea să mai vatăme nici mă-
car o frunză verde dintr-un pom şi nu mai vrea să strivească
sub picioare nici o floare a câmpului”14. Pe de altă parte, apoi,
Sfântul Siluan expune şi face apel la sensibilitatea profundă
faţă de tot ce-i viu, indiferent de specie. El este un „conser-
vator” într-un sens mai adânc şi mai larg şi, într-o anumită
măsură, rareori observată printre gânditorii creştini ce scriu
pe aceste subiecte. Pentru el, Duhul lui Dumnezeu urmă-
reşte conservarea întregii vieţi şi caută un răspuns de respect
iubitor faţă de tot ce-i viu, din partea fiecărei persoane uma-
ne. Să avem în vedere un alt fragment din caietul Sfântu-
lui Siluan:

Într-o zi, fără vreo nevoie anume, am omorât o muscă
şi ea, nenorocita, se târa în chinuri pe pământ; trei zile du-
pă aceea am plâns pentru cruzimea mea faţă de o făptură

13 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 94; [vezi trad. rom.:
Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, trad. de ierom.
Rafail (Noica), Editura Accent Print, Suceava, 2013, p. 100].

14 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 469; [vezi trad. rom.:
Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 481].
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a Domnului... [altă dată] la mine în magazie, pe balconul
depozitului, erau nişte lilieci, şi într-o zi am vărsat peste ei
apă clocotită, şi iarăşi am vărsat multe lacrimi pentru aceasta,
şi de atunci n-am mai făcut rău nici unei făpturi.15 

Ceea ce Părintele Sofronie preia din aceste relatări este
o atitudine conservatoare radicală faţă de viaţa non-umană,
una care pare să se situeze dincolo de reproşul chiar şi a ce-
lor mai devotaţi ecologi. Totuşi, ceea ce este, de asemenea,
limpede este faptul că accentul aici nu este pus doar asu-
pra valorii intrinseci a frunzelor, muştelor sau liliecilor, ci
mai degrabă cuprinde efectul răspunsurilor umane la viaţa
non-umană asupra condiţiei duhovniceşti şi a mântuirii
persoanelor. Adică, Sfântul Siluan şi Părintele Sofronie par
să facă apel la un răspuns în interiorul fiecărei fiinţe umane
similar cu cel al unui păzitor, păstor sau chiar preot. A răni
fără nevoie o parte a creaţiei non-umane a lui Dumnezeu în-
seamnă a trăda această chemare înaltă, cauzând retragerea
Duhului Sfânt. În plus, a înţelege cu adevărat semnificaţia
acestei trădări conduce la acel tip de plâns, precum cel de-
scris de Sfântul Siluan mai sus16.

Cealaltă parte a acestui „conservatorism radical” este
locul unde „îmbinarea armonioasă a extremelor aparent
incompatibile”, observată anterior, devine vizibilă. Spus
în mod simplu, Sfântul Siluan prioritizează în mod ne-
apologetic persoanele umane în faţa creaţiei non-umane.

15 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 469; [vezi trad. rom.:
Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 481]. 

16 Vezi descrierea pr. Sofronie a unui fel similar de plâns în: Fr.
Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 151. Mă voi întoarce la acest
punct mai jos în discuția despre rugăciunea ipostatică și „preoția
împărătească”.
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Ca monah ortodox, el mânca porţii moderate de legume şi
fructe de mare, strângea iarba şi tăia copacii pentru lemne
de foc17 şi nu avea nici o dilemă procedând astfel. Mai de-
parte, Sfântul Siluan scrie explicit împotriva supra-ataşării
faţă de animale. Într-un fragment ce a scandalizat numeroşi
cititori, el afirmă: „Sunt oameni care se leagă de vieţuitoare
şi le privesc, le mângâie şi vorbesc cu ele... A face aceasta
e un lucru lipsit de minte. A hrăni animalele şi vietăţile şi
a nu le bate – în aceasta stă mila omului faţă de ele; dar a te
lega de ele, a le iubi, a le privi şi a vorbi cu ele – acestea le
face un suflet lipsit de minte”18. Potrivit Părintelui Sofronie,
stareţul considera astfel reacţii faţă de animale (atât de obiş-
nuite şi adesea excesive în rândul celor ce deţin animale
de companie în societatea noastră) ca fiind: „o pervertire a
ordinii stabilite de Dumnezeu şi contrare stării [normative]
a omului (cf. Fc. 2, 20)”19. Însă, încă o dată, preocuparea
principal soteriologică a Sfântului Siluan devine vizi-
bilă. Nu acele relaţii de îngrijire autentică a animalelor,
inclusiv a animalelor de companie, sunt greşite, ci, mai
degrabă, acele antropomorfisme exagerate, susţine el, im-
plică o ataşare periculoasă de lucrurile pământeşti şi o
prioritizare deformată ce ne îndepărtează mintea de la
iubirea de Dumnezeu şi de aproapele20 şi de la cea mai
mare poruncă divină, care este – în viziunea Părintelui

17 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 95.
18 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 470; [vezi trad. rom.:

Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 481].
19 Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 95.
20 De exemplu, Sfântul Siluan scrie: „oamenii care se atașează de

animale... au părăsit iubirea lui Dumnezeu, iar din această pricină acea
iubire dintre frați pentru care Hristos a murit în mare suferință se pier-
de” (Fr. Sophrony, Saint Silouan the Athonite, p. 470).
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Părintele Sofronie adesea se concentra asupra poruncii Mân-
tuitorului: „adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se
piardă ceva” [In 6, 12], oferind o interpretare conservatoare
a pericopei. În ceea ce priveşte reciclarea, Părintele Sofro-
nie a insistat pe reutilizarea produselor cu mult înainte ca
astfel de eforturi să devină populare. Când primea o scri-
soare în poştă, de exemplu, el tăia plicurile şi le utiliza pen-
tru a lua notiţe şi chiar pentru carduri în sistemul de catalog
al bibliotecii. Până în ziua de azi, membrii comunităţii Sfân-
tului Ioan Botezătorul adesea reutilizează în alt scop plicurile
pentru corespondenţa personală.

Erau aceste aversiuni faţă de „risipire” o simplă re-
flecţie a educaţiei Părintelui Sofronie? Era strict preocupat
de economisirea fondurilor limitate ale mănăstiri? Când
a fost adresată această întrebare, răspunsul pe care l-am pri-
mit a exprimat o profundă expresie a viziunii etice a Părin-
telui Sofronie. Da, mi-a fost spus, Părintele Sofronie era
destul de atent faţă de resursele financiare ale mănăstiri,
însă nu aceasta a fost ceea ce i-a îndrumat comportamentul.
Era, atunci, respectul său iubitor faţă de lumea naturală?
Şi aceasta l-a motivat, mi s-a spus; cu toate acestea, nici
aceasta nu era motivaţia sa principală. Ce a mai rămast
atunci? „Părintele Sofronie era pasionat de acest aspect”,
mi s-a spus, „întrucât nu dorea să risipească sudoarea fra-
telui său”. Pentru Părintele Sofronie, a arunca un plic gol
însemna că munca umană investită în producerea acelui
plic nu era pe deplin respectată. În plus, însemna mai
multă muncă pentru fratele său, care ar fi trebuit să strân-
gă şi să aranjeze gunoiul produs şi să facă mai multe foi
pentru a satisface cererea. În viziunea Părintelui Sofronie,
risipirea resurselor naturale indica – mai înainte de toate –
o lipsă de iubire faţă de aproapele, o lipsă de sensibilitate faţă
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de sudoarea şi sacrificiul uman investit în producerea bu-
nurilor. Şi, în cuvintele sale, „dobândirea acestei iubiri
este scopul final al ascetismului creştin”34. Pentru Părintele
Sofronie, prin urmare, relaţia conservatoare/ascetică cu cre-
aţia non-umană modelează şi reflectă relaţia ipostatică cu
aproapele şi cu Dumnezeu. Nu risipiţi, întrucât „fratele
nostru este viaţa noastră”! Din nou, sensul şi mântuirea
persoanei umane stau la baza perspectivelor ecologice ale
Părintelui Sofronie.

Scopul: rugăciunea ipostatică 
şi preoţia împărătească

Ultima contribuţie ecologică pe care doresc să o re-
marc la Părintele Sofronie ne duce înapoi către secţiunea
de început despre ceea ce deosebeşte pe om de restul lu-
mii create. Deşi Părintele Sofronie nu s-a opus politicilor
guvernamentale conştient sociale – într-adevăr el a fost în
asentimentul unor astfel de eforturi – totuşi, el a acordat
prioritate rugăciunii. „Rugăciunea este mai importantă
decât orice altă activitate, fie ea socială sau politică, în sfe-
ra ştiinţei sau a artelor”35. Materiale mult mai pătrunzătoare
au fost scrise despre tema „rugăciunii pentru întregul Adam”
la Sfântul Siluan, la care Părintele Sofronie se referă ca ru-
găciune ipostatică, rugăciunea din Ghetsimani şi rugăciunea
liturgică, iar o discuţie extinsă se află dincolo de scopul

34 Fr. Sophrony, We Shall Se Him as He Is, p. 52. Pentru fragmente le-
gate de ascetism, cf. Fr. Sophrony, La félicité de connaître la voie, p. 60;
Fr. Sophrony, On Prayer, p. 22; Fr. Sophrony, Words of Life, p. 34.

35 Fr. Sophrony, We Shall See Him as He Is, p. 115; [vezi trad. rom.:
Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, p. 208].
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nostru actual36. Cu toate acestea, ar trebui cel puţin să ob-
servăm că această cea mai înaltă dintre activităţile umane
cuprinde nu doar fiinţele umane de la începutul istoriei –
nu doar fiecare dintre „miliardele de frunze” din marele
copac al lui Adam –, ci şi întreaga creaţie non-umană37. Este
o activitate posibilă doar datorită principiului ipostatic din
interiorul persoanelor, care permite o lărgire a inimii la pro-
porţii cosmice38 şi prin care omul devine „principiul de le-
gătură între Dumnezeu şi restul creaţiei”39. Pentru Părintele
Sofronie, rugăciunea ipostatică este cea mai înaltă expre-
sie a administrării ecologice, tocmai datorită faptului că
sfinţeşte creaţia non-umană şi împlineşte capacitatea cea
mai distinctivă – şi demnă – a persoanei umane. Rugăciunea
ipostatică este, de asemenea, o activitate pe care Părintele
Sofronie o echivalează cu chemarea umană universală că-
tre „preoţia împărătească” (1 Pt. 2, 9)40. Reflectă rolul şi

36 Pentru discuții excelente pe această temă în scrierile pr. Sofro-
nie, vezi: Nicholas Sakharov, I Love Therefore I Am, în special pp. 105-
115. Vezi, de asemenea: Archimandrite Zacharias (Zacharou), Christ,
Our Way and Our Life, trad. de Sr. Magdalena, St. Tikhon’s Seminary
Press, South Canaan, 2003, pp. 233-256; C. Veniamin (ed.), The Enlar-
gement of the Heart: „Be Ye Also Enlarged” (2 Co. 6:13) in the Theology
of Saint Silouan the Athonite and Elder Sophrony of Essex, Mount Thabor
Publishing, South Canaan, 2006, pp. 114-127, 144-145; și C. Veniamin
(ed.), The Hidden Man of the Heart (1 Pt 3:4): The Cultivation of the Heart
in Orthodox Christian Anthropology, Mount Thabor Publishing, South
Canaan, 2008, pp. 69-90.

37 Vezi: Fr. Sophrony, His Life Is Mine, p. 68; Fr. Sophrony, Saint

Silouan the Athonite, p. 34.
38 Vezi: Archimandrite Fr. Sophrony, „L’obéissance, c’est la voie

tracée par le Christ”, în: Buisson Ardent, VII (2001), p. 9.
39 Fr. Sophrony, His Life is Mine, p. 110.
40 Fr. Sophrony, His Life is Mine, p. 10. Vezi de asemenea și ver-

siunea grecească a cărții We Shall See Him as He Is, pp. 351-380, care
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şi în alte moduri. Şi în această manieră, întreg cosmosul
aduce laudă. Cu referire în mod special la Euharistie, grâul
şi strugurii reprezintă jertfa comunităţii, care este cosmosul,
jertfa norilor de praf din spaţiu, a stelelor, a Pământului şi
a altor planete, a bacteriilor şi fungilor, a plantelor şi a ani-
malelor. Această jertfă este transformată în pâine şi vin prin
lucrarea şi îndemânarea omului, şi primeşte Cuvântul lui
Dumnezeu şi devine Euharistie, o jertfă adusă lui Dumnezeu
de către om, preotul cosmosului. Omul depinde de cosmos
pentru materia ce alcătuieşte trupul său şi pentru materia
ce este utilizată în mod sacramental; în mod reciproc, cos-
mosul depinde de om pentru a completa propria sa jertfă.
Astfel, sfântul din secolul al şaptelea, Leonţiu al Ciprului,
scrie:

Prin intermediul cerului şi al pământului şi al mării, prin
intermediul lemnului şi al pietrei, prin intermediul moaş-
telor şi al bisericilor, şi al Crucii, şi al îngerilor şi al oame-
nilor – prin toată creaţia, cea văzută şi cea nevăzută, aduc
închinare Creatorului şi Stăpânului şi Ziditorului tuturor.
Întrucât creaţia nu laudă pe Ziditorul în mod direct şi prin
sine, ci prin mine cerurile spun slava lui Dumnezeu; prin
mine luna se închină lui Dumnezeu, prin mine stelele Îl lau-
dă, prin mine apele şi ploaia, roua şi întreaga creaţie, se în-
chină lui Dumnezeu şi Îi aduc slavă.3

În Euharistie, noi oferim, în această bucată de pâine şi
în acest pahar de vin, întregul cosmos şi fiecare făptură vie,
inclusiv noi – totul de la cele mai mici particule de materie
la cele mai îndepărtate locuri din spaţiu, precum şi roadele

3 Leontius of Cyprus, Fifth Homily of Christian Apologetic against the

Jews, and on the Icons, PG 93:1604B.
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lucrării omeneşti în tot locul şi în toată vremea4. Ajungem,
astfel, să vedem că Euharistia este esenţială pentru cosmos.
Iar Euharistia ne permite să recunoaştem mai limpede fap-
tul că cosmosul este transparent lui Hristos, care străluceşte
prin toată materia.

Regretatul protopresbiter Alexander Schmemann ne-a
amintit că Euharistia poate fi înţeleasă cel mai bine ca o că-
lătorie sau o procesiune5. Dacă luăm în considerare euha-
ristia locală, săvârşită într-un anume loc şi la un anumit
timp, am putea afirma că procesiunea începe prin aduna-
rea comunităţii locale şi la proscomidiar. În lumina celor
scrise mai sus, am putea opta la un nivel mai adânc pentru
un punct arbitrar în ciclul ce duce la rodirea boabelor de
grâu şi a strugurilor. Acest punct ar putea fi, de exemplu,
lucrarea organismelor de descompunere. Însă natura ar-
bitrară a alegerii indică mai departe, spre a include în-
treaga creaţie. Dacă acest lucru este acceptat, începutul pro-
cesiunii euharistiei cosmice, în care euharistia locală este
manifestarea locală deplină6, se află în creaţie – „La început”.
Hristos este mielul înjunghiat de la întemeierea lumii.

4 Vezi: Olivier Clément, „Human Beings and the Cosmos”, în: On

Human Being: A Spiritual Anthropology, New City Press, Hyde Park,

2000, pp. 108-125, în special: 109, 116, 118.
5 Vezi: Alexander Schmemann, For the Life of the World: Sacraments

and Orthodoxy, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 1973, p. 26ff.
6 „Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să

ne rugăm... Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit

pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri şi duhovnicescul Său

jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită
nouă dumnezeiescul har şi darul Sfântului Duh”. Rugăciunea dinainte

de Rugăciunea Domnească, Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Frag-

mente similare apar și în liturghiile Sfântului Iacov și Sfântului Vasile.
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Este de remarcat faptul că am ajuns la o viziune co-
rectivă asupra încercărilor neopăgâne contemporane de
a surprinde o viziune holistică asupra creaţiei. Într-un mod
sau într-altul, ei venerează ciclurile naturii şi văd „sensul”
creaţiei în sine. În schimb, creştinii află sensul creaţiei în
Cuvântul lui Dumnezeu Cel necreat, prin Care toate lu-
crurile s-au făcut, şi recunosc ciclurile naturii ca lucrarea ne-
întreruptă a lui Dumnezeu în cosmos. În această ordine de
idei, este de remarcat faptul că în cea de-a doua jumătate
a afirmaţiei Sfântului Irineu („În acelaşi mod... slava lui Dum-
nezeu”), el ne arată o paralelă cu viaţa, moartea şi învierea
omului. Luat din pământ, hrănit prin Euharistie, omul se
întoarce în moarte în pământ, unde – asemenea bobului de
grâu – se descompune. Cuvântul lui Dumnezeu îi dăruieşte
atunci învierea spre slava lui Dumnezeu. Prin Euharistie,
în care aducem roadele stricăciunii (lucrarea organismelor
de descompunere) şi le primim înapoi ca roade ale nestri-
căciunii, ieşim din ciclul vieţii şi al descompunerii. Părin-
tele John Jillions, într-un context oarecum diferit, afirma că
apostolii Mântuitorului „au gustat din ospăţul nemuririi ce
preface stricăciunea mormântului [lui Lazăr] în binecuvân-
tarea Canei [vinul cel nou al Împărăţiei]”7.

Întrebările ridicate aici depăşesc scopul acestei lucrări:
Ce vrem să spunem, mai exact, prin stricăciune? Este stri-
căciunea doar un singur lucru? Poate o anumită formă a
ceea ce numim stricăciune să fie o etapă esenţială în pro-
cesul reînnoirii?

7 John Jillions, „In the Flesh: The Body in Christ’s Life and Mi-

nistry”, în: Experience of the Incarnation: The Body as the Temple of the

Holy Spirit, Dioceza ortodoxă rusă de Suroj, Conferință diecezană, Ox-

ford, 23-26 mai, 1997, pp. 20-28.
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