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Cuvânt înainte

În cei opt ani pe care i-am petrecut în Franța, și unul în Italia,
am avut bucuria să cunosc numeroase persoane care au îmbră-
țișat Ortodoxia la o vârstă adultă. De multe ori, aceste persoane
aveau o trăire superioară față de cea pe care o aveam noi, cei
proveniți din țări de tradiție ortodoxă, Ortodoxie pe care însă
mulți dintre noi nu o prețuim la adevărata ei valoare. De multe
ori, m-am rușinat în fața lor. Și cred că nu numai eu, ci mulți din-
tre cei care provenim din țări de tradiție ortodoxă, care am primit
Botezul și harul Domnului încă din fragedă pruncie, ne simțim
adesea rușinați în fața adâncimii trăirii ortodoxe pe care o au
acești oameni, care, adeseori, prin alegerea de viață pe care au fă-
cut-o, au ridicat o barieră între ei și familiile lor, între ei și antu-
rajul lor. De multe ori convertirea la Ortodoxie a adus cu sine o
schimbare radicală a vieții acestor persoane. Și mă întreb: oare
câți dintre noi am fi avut curajul să facem aceste alegeri în locul
lor? Din păcate, adesea nu prețuim îndeajuns darul peceții Du-
hului Sfânt pe care îl primim încă din fragedă copilărie, și care
separă oile lui Hristos de restul. Duhul Sfânt, pe Care Îl primim
în Taina Mirungerii efectuată odată cu Sfântul Botez, este Cel
care ne călăuzește la deplinătatea adevărului, care este Hristos.
El ne arată calea către Împărăție și cheia Împărăției, căci numai
cei ce s-au născut din apă și din duh pot intra în Împărăția ceru-
rilor; numai aceștia Îl pot vedea pe Hristos, dar nu cu ochii tru-
pești, ci, după cum spunea Doamna Hélène Bléré, a cărei poveste
de viață o veți afla în următoarele pagini, cu ochii duhovnicești.
Așadar, acești oameni au făcut alegerea de a deveni din oameni
trupești oameni duhovnicești, întorcându-se și orientându-și viața
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către Hristos, primind Darul pe care Tatăl îl dă celor ce cred în
Fiul, adică Duhul Sfânt.

Se spune că până la sfârșitul veacului Evanghelia va fi vestită
la toate neamurile [cf. Mt. 24, 14]. În ultimii ani a avut loc în țările
occidentale un fenomen de secularizare cu care se confruntă din
ce în ce mai mult și țările Europei răsăritene, care a dus la îndepăr-
tarea omului de Creatorul său și la orientarea vieții sale în jurul
unor false valori. Statul și omul însuși au cedat ispitei, aceea de
a se pune pe sine în locul lui Dumnezeu. În Franța, de exemplu,
acest lucru se petrece de la Revoluția Franceză încoace. De aici a
apărut și nevoia recreștinării acestor țări. O misiune foarte mare
îi revine Bisericii Ortodoxe care, datorită contextului politic și
mișcărilor importante de populație din ultimul secol, a început
să devină din ce în ce mai importantă în aceste țări. Omul este
chemat astfel să se întoarcă la adevărata sa natură, care este Or-
todoxia, de care aceste țări s-au îndepărtat încă de la Marea
Schismă din 1054. Exemplele de viață cuprinse în paginile aces-
tei cărți ne arată că Domnul are căi minunate prin care ne chea-
mă. Aceste căi prin care El ne cheamă sunt unice pentru fiecare
dintre noi, și tainice în același timp și țin de relația personală a
fiecăruia cu Dumnezeu. În inima unora Dumnezeu sădește o
căutare și îi conduce, dacă ei voiesc, în urma unei sinergii, adică
după o împreună-lucrare, la Adevăr, care este Hristos Însuși.
Acesta este, de pildă, cazul lui Jean-Claude Polet, pe care căutarea
duhovnicească l-a purtat prin toate religiile, în cele din urmă
ajungând la adevărata fire a omului care este Ortodoxia. Alte-
ori, convertirea s-a petrecut chiar fără aparenta voie a omului,
cum este cazul Doamnei Hélène Bléré, care s-a convertit în fața
unei icoane într-o biserică la care nici nu a vrut inițial să meargă,
sau al lui Christine Chaillot, ale cărei urechi s-au deschis auzind
dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu într-o țară din Orientul În-
depărtat. În cazul lui Andrew Torrance, o boală trupească, îm-
pletită cu o neliniște duhovnicească și cu dragostea soției, care
s-a dovedit a fi un instrument al Domnului, l-au condus la Or-
todoxie. În cazul soției sale, convertirea s-a petrecut că urmare a
deciziei persoanelor dragi din jur, adică a soțului și a fiicei sale.
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Iată câte căi personale are Domnul, prin care să ne cheme pe fi-
ecare dintre noi în mod minunat! Unele dintre aceste persoane
au fost credincioase și înainte, doar că nu ajunseseră la adevărata
credință, care este Ortodoxia, ci au cunoscut doar adevărurile
parțiale ale celorlalte credințe sau confesiuni creștine, precum
Părinții Placide, Simeon, Justin, Dorotei, John Maddex și alții, a
căror poveste de viață o veți descoperi în paginile acestei cărți,
în timp ce, de exemplu, Hélène Bléré era atee, George Willkinson
devenise musulman, iar Christine Chaillot se îndepărtase de
Biserică.

Mi s-a întâmplat în multe rânduri să aud voci care condam-
nau faptul că persoane de alte credințe și confesiuni pot pătrunde
în Biserica Ortodoxă. Dar una este împreună slujirea cu cei de
altă religie, și cu totul altceva faptul că persoane de alte credințe
și confesiuni pot vizita o biserică ortodoxă, sau asista la slujbe
ortodoxe. Apostolii înșiși au predicat neamurilor păgâne și chiar
Sfinții Părinți nu interzic persoanelor nebotezate intrarea în bi-
serică. Păgânii care se pregăteau pentru Botez aveau voie să
asiste la Sfânta Liturghie până la „ectenia catehumenilor”. De
ce? Pentru că fără harul Duhului Sfânt, care este primit în Taina
Botezului, omul, cu mintea sa neîndumnezeită de har, nu poate
pricepe Jertfa lui Hristos. Dar cei care au fost botezați deja într-o
altă confesiune creștină au cunoștință despre Jertfa lui Hristos.
Poate oare un om nebotezat ortodox care pășește în biserică să
întineze cu ceva Biserica lui Hristos? Ea este și rămâne desăvâr-
șită, și niciun om nu o poate întina sau nu-i poate știrbi sfin-
țenia. Oare putem noi să știm dacă acești oameni sunt chemați
sau nu acolo de Dumnezeu, și dacă harul nu-i va atinge și nu
vor deveni ortodocși? Oare nu știrbim noi, cei botezați ortodox, prin
păcatele noastre autoritatea Bisericii lui Hristos, deoarece oame-
nii ne asociază pe noi, credincioșii, cu Biserica din care facem
parte? Noi, creștinii ortodocși, suntem chemați să fim martori ai
lui Hristos, adică să propovăduim lumii dreapta credință, dar nu
prin violențe fizice sau verbale, ci prin comportamentul nostru. 

De multe ori, după cum mărturisește un părinte misionar,
care a dorit să-și păstreze anonimatul, acești oameni iau mai în
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serios noua lor viață și angajamentul pe această cale decât noi,
cei botezați ortodox încă din fragedă pruncie, și ar putea să ne
fie modele. Părintele dădea exemplu un cuplu româno-belgian,
în care soția este româncă și soțul belgian. Prima oară când au
venit la mănăstire soțul nu era ortodox, și a participat împreună
cu soția la Sfânta Liturghie. Se vedea că omul este foarte atent,
căutând să priceapă cele ce se petrec și făcând aceleași gesturi
ca și ceilalți oameni din biserică. Atunci când a venit momentul
Sfintei Împărtășanii și soția s-a apropiat de Sfântul Potir, soțul a
vrut să-i urmeze, dar soția i-a explicat că acest lucru nu era cu pu-
tință pentru că el nu era botezat. Foarte nemulțumit, omul s-a
întors la locul său. La sfârșit i-a spus soției: „Acesta era cel mai
important dintre momentele Liturghiei, Jertfa lui Hristos, și eu
nu am putut să iau parte la el!”, și a întrebat imediat cum se
poate boteza. Soția i l-a prezentat părintelui, care i-a explicat că
botezul necesită o pregătire și că nu putea fi botezat imediat, așa
cum își dorea. Cuplul s-a întors în Belgia, și acolo soțul a căutat
cea mai apropiată parohie ortodoxă, unde a mers să se pregă-
tească pentru Botez. După Botez a devenit un foarte bun cre-
dincios. El este cel care duce cei doi copii în fiecare săptămână și
de sărbători la biserică, atunci când soția sa lucrează, și întreaga
familie revine în fiecare vară la mănăstire. Iată că omul acesta
de altă confesiune a avut această descoperire, că Sfânta Litur-
ghie are de fapt drept scop Jertfa neîntreruptă a lui Hristos, pe
Care noi Îl primim în Sfânta Împărtășanie. Ne împărtășim cu
Hristos, mulțumindu-I astfel pentru Jertfa Sa, pentru viața Sa pe
care o primim în acest mod și noi în vinele noastre. Iar pregăti-
rea pentru Sfânta Împărtășanie este o mică jertfă care se cere
din partea noastră pentru a putea participa la Jertfa cea mare a
lui Hristos, pentru a ne asemăna Lui și a schimba viața noastră
trecătoare cu viața Sa cea veșnică. 

Din multe puncte de vedere, aceste persoane sunt mai sme-
rite ca noi, și vin în țările de tradiție ortodoxă ca să învețe și să
primească folos duhovnicesc, deși mulți dintre noi am putea
învăța, dacă avem smerenia necesară, din experiența lor. Efortul
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lor de a duce o viață bineplăcută Domnului, respectând Porun-
cile și adevărul lui Hristos, este cu atât mai remarcabil, cu cât ei
nu trăiesc în țări de tradiție ortodoxă, unde a fi ortodox este
considerat drept ceva firesc, ci prin însăși convertirea lor se gă-
sesc în aceeași situație ca și primii creștini, aceea de a fi excluși
din anturajul lor, de a fi priviți ca niște persoane excentrice, ciu-
date, desuete. Iar ei își asumă de bunăvoie această cruce.

Cartea aceasta își propune, printre altele, să demonstreze la
o scară modestă de ce Ortodoxia este firea omului, arătând cum
omul care rătăcește în credințe străine firii sale este tras de Dum-
nezeu către casă, regăsindu-și firea și, deci, echilibrul și armonia
în Dumnezeu prin revenirea la firea cea dintâi a lui Adam, după
cum spunea Părintele Rafail Noica: „Adam a fost ortodox”. Ex-
periențele pe care aceste persoane au avut dragostea să le împăr-
tășească cu noi demonstrează faptul că Ortodoxia este firescul
lucrurilor. Dar nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l trage pe el
Tatăl (Ioan 6, 44). Omul revine în casa Tatălui căzând pe gruma-
zul Lui cu toată povara sa, așa cum Fiul risipitor, care rătăcise în
pământ străin, revine în sânurile Tatălui. Atunci omul înțelege
că acesta este tot sensul existenței sale: viața în Hristos și prin
Hristos în comuniune cu ceilalți.

RALUCA PRELIPCEANU
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BELGIA

Jean-Claude Polet

Pe Profesorul Jean-Claude Polet l-am reîntâlnit la colocviul „În-
tâlnirea cu duhovnicul: Părintele Sofronie Saharov” (Iași, 2016). Este
profesor emerit de literatură la Facultatea de Filosofie şi Litere din cadrul
UCL (Université Catholique de Louvain) şi la Universitatea „No-
tre-Dame de la Paix” din Namur. Este, în acelaşi timp, secretarul
Asociaţiei „Sfântul Siluan Athonitul”.

Profesorul Jean-Claude Polet a avut amabilitatea de a ne împărtăşi ex-
perienţa sa privitoare la relaţia cu Părintele Sofronie Saharov, care
a avut un rol decisiv în convertirea sa la Ortodoxie, dar în acelaşi timp
ne-a vorbit despre efectele acestei convertiri asupra vieţii sale personale
şi despre diferenţele dintre slujbele catolice şi cele ortodoxe, ca şi de-
spre cum s-ar putea ajunge la o unitate între catolici şi ortodocşi în
Duhul Sfânt. 

Cum aţi ajuns la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”?

Este o poveste lungă, dar voi fi succint. Aveam o căutare du-
hovnicească ce m-a purtat un pic prin toate religiile: de la hin-
duism la religiile creştine, trecând prin islam. Prin naştere şi
educaţie eram catolic, dar religia catolică nu mă mulţumea: cău-
tam ceva mai mult şi mai bun. Un prieten mi-a sugerat că soluţia
nu este o religie, ci un povăţuitor duhovnicesc, şi atunci m-am
îndreptat către un povăţuitor musulman sufit, un occidental
convertit. L-am întâlnit, dar acesta mi-a spus: „Nu există religie
mai bună decât cea creştină, iar dacă tot căutaţi un povăţuitor
duhovnicesc, de ce nu mergeţi la Părintele Sofronie?”.
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Un musulman v-a spus aşa ceva?!

De fapt era creştin la origine, dar se convertise la islam şi
devenise povăţuitor musulman. Acesta îl cunoscuse pe Părintele
Simeon, călugărul de referinţă pentru lumea francofonă din
mănăstirea Părintelui Sofronie, şi astfel m-a îndrumat într-o di-
recţie pe care o mai recomandase deja altcuiva.

Cum s-a desfăşurat prima întâlnire cu Părintele Sofronie?
A fost foarte simplu. Am fost mai întâi la Mitropolitul An-

tonie Bloom, la Londra, crezând că ar putea să devină dumnea-
lui părintele meu duhovnicesc. Am mers la el în două rânduri,
dar după cea de-a doua întrevedere, Mitropolitul Antonie mi-a
spus: „Nu sunt eu cel pe care-l căutaţi, mergeţi la Părintele So-
fronie!”. Era deja a doua recomandare pe care o primeam, prima
venind din partea unui îndrumător duhovnicesc musulman su-
fit, cea de-a doua din partea unui ierarh ortodox! M-am dus să-l
întâlnesc pe Părintele Sofronie, am mers la mănăstire, dar n-am
întreprins nimic special, în afara faptului că mă aflam acolo. Şi
părintele şi-a dat seama că eram acolo, căci era o perioadă când
încă nu venea multă lume la mănăstire. Ne aflam în anul 1974.
Şi-a dat seama că veneam pentru întâia oară. Am stat trei zile şi
nu s-a întâmplat nimic. Am plecat, el nu mi-a spus nimic, nici
„bună ziua”, nici „la revedere”, doar m-a privit în timpul meselor.
Dar când am revenit, el însuşi a venit la mine şi m-a întrebat:
„Vreţi să-mi vorbiţi?”. Eu am zis că da şi apoi am avut o primă
întrevedere, iar în momentul acela mi-am spus că este o persoană
importantă, dar numai la a treia sau a patra întâlnire, căci înce-
pusem să merg regulat la mănăstire – mergeam în fiecare lună, sau
din două în două luni – am simţit în mod profund şi decisiv că,
neîndoielnic, Părintele Sofronie era cel care întreţinea înlăun-
trul meu lucrarea Duhului Sfânt şi că, prin urmare, nu trebuia să
mai caut în altă parte, nici nu exista o altă persoană mai potrivită.

Şi cum aţi ajuns să vă botezaţi? Îmi închipui că nu a fost
o decizie uşoară.

Nu am fost rebotezat. Părintele Sofronie nu reboteza, ci fă-
cea doar Mirungerea. Am aşteptat şapte sau opt ani înainte să
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iau această decizie, pentru simplul motiv că soţia mea, copiii mei,
părinţii mei, fraţii şi surorile mele şi ale soţiei mele, unchii şi
mătuşile mele, practic întreaga familie este catolică şi cât se poate
de practicantă. Printre rudele mele am preoţi şi maici catolice,
deci a fost un pic dificil pentru mine să introduc un element de
ruptură faţă de familie, iar Părintele Sofronie mi-a spus: „Nu
deveniţi ortodox, dacă nu simţiţi o chemare imperioasă. Rămâ-
neţi catolic, nu trebuie să provocăm probleme, nu trebuie să
provocăm tragedii”. Dar după o perioadă, nimic nu m-a mai
putut împiedica să mă convertesc şi am fugit de catolicism.
M-am refugiat la Părintele Sofronie şi i-am cerut Mirungerea,
iar el m-a primit şi a devenit naşul meu. Părintele Simeon a fost
cel care a slujit la Mirungerea mea.

Cred că Părintele Simeon a avut o influenţă mare asu-
pra lumii francofone, nu-i aşa?

Într-adevăr. Părintele Sofronie a avut o mare influenţă asu-
pra lumii francofone, astfel că în 1974, când a apărut cartea sa
despre Stareţul Siluan, a fost citită cu entuziasm în lumea fran-
cofonă, mai cu seamă de către catolici. Lumea ortodoxă nu era
prea entuziasmată, protestanţii un pic, dar catolicii au fost foarte
entuziasmaţi. Părintele Simeon, care este traducătorul cărţii în
limba franceză, a avut, astfel, un rol hotărâtor în a-l face cunoscut
pe Sfântul Siluan şi gândirea Părintelui Sofronie în spaţiul fran-
cofon şi, la scurt timp după ce l-am întâlnit pe Părintele Sofronie,
acesta l-a numit pe Părintele Simeon drept povăţuitor al meu.

Acolo l-aţi cunoscut şi pe Părintele Rafail Noica?

Da, încă de la bun început, căci Părintele Rafail se afla deja
acolo. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Am avut relaţii foarte
bune cu Părintele Rafail, era foarte simpatic, dar nu a fost nicio-
dată duhovnicul meu. Nu era cu putinţă, căci eu mersesem
pentru Părintele Sofronie şi îl mai aveam şi pe Părintele Simeon,
iar Părintele Sofronie îl desemnase pe Părintele Simeon pentru
această sarcină.
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Cum a primit familia decizia dumneavoastră?

Acest fapt a fost şi rămâne un pic tragic. Rămâne totuşi o di-
ficultate importantă, mai ales, pentru propria familie. Dar mi-o
asum. Îmi spun că e din cauză că sunt un soţ şi un tată prost, din
cauza aceasta nu s-au convertit cu toţii. Unul dintre băieţii mei,
cel mai tânăr, s-a convertit şi el la Ortodoxie la vârsta de 35 de
ani, dar a avut propriul parcurs în această direcţie, iar una din-
tre fiicele mele s-ar putea să se convertească, dar ezită, iar per
ansamblu există o absență a dialogului. Aceasta e, poate, din
pricina slăbiciunilor şi neajunsurilor mărturiei mele. Dar nădăj-
duiesc că totul se va rezolva într-o bună zi în chip providenţial,
la fel cum multe lucruri se întâmplă în mod providenţial. Acesta
este punctul meu de vedere.

Într-adevăr, nu putem forţa libertatea celorlalţi, nu-i aşa?

Părintele Sofronie mi-a spus: „Niciodată, dar niciodată să
nu forţaţi!”. Într-un fel, eu asta am şi făcut, punându-i pe ceilalţi
în faţa faptului împlinit, nu-i aşa? Şi poate că am greşit, dar nu
văd cum aş fi putut proceda altfel.

În ce ar consta moştenirea pe care ați primit-o de la Pă-
rintele Sofronie?

Moştenirea pe care am primit-o de la Părintele Sofronie este
foarte mare şi importantă. Eu cred, de altfel (poate că este un
gând de mândrie), dar cred că am înţeles corect gândirea şi linia
duhovnicească a Părintelui Sofronie. A-i înţelege gândirea este
mai puţin important, dar mi se pare mai ales că regăsesc înlăun-
trul meu ceva din prezenţa sa, căci Duhul Sfânt pe Care mi L-a
descoperit este Cel ce continuă să mi-l facă cunoscut şi în acest
sens există o înţelegere între Părintele Sofronie, energiile haru-
lui Duhului Sfânt şi mine însumi, care ne situează într-o neîn-
treruptă legătură. Aceasta resimt mai presus de toate, de aceea
vă spun că este foarte mare şi importantă. Este importantă pen-
tru că sunt în întregime cuprins în această relaţie, şi este mare
pentru că nu există nimic superior; şi cred că este vorba de ceva
tainic, căci aş putea cu dificultate să exprim altfel lucrurile.


