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Prefa@[

P[rin@ii de\ertului sunt adeseori cunoscu@i 
\i aprecia@i datorit[ apoftegmelor – cuvinte ale 
vie@ii, care au traversat timpul. Cu cele cinci 
portrete de monahi palestinieni, propuse de 
p[rintele Nicolas Egender, intr[m \i mai mult 
în universul lor. Portretele reiau conferin @ ele 
pe care le-a @inut în 2011, împreun[ cu 
p[rintele Ugo Zanetti, la M[n[stirea Emmanuel 
din Betleem, în cursul unei sesiuni despre 
spiritualitatea monahilor din R[s[rit, la care 
au participat numero\i monahi, monahii \i 
seminari\ti din #ara Sfânt[. P[rintele Egender ne 
propune o spiritualitate vie \i gr[itoare pentru 
zilele noastre, întrebându-\i autorii: „Care este 
mesajul vostru pentru c[lug[ri@ele \i c[lug[rii 
din secolul XXI, mai ales pentru cei care v-au 
urmat \i au venit s[ tr[iasc[ în Palestina? Ce 
spune@i voi bisericilor noastre de ast[zi?”

Dac[ monahismul egiptean este cunos-
cut, nu acela\i lucru se poate afirma despre 
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cel palestinian, pentru care p[rintele Nicolas 
Egender realizeaz[ aici o munc[ de prim[ 
mân[. Abate, între 1979 \i 1995, al M[n[stirii 
Adormirii Maicii Domnului din Ierusalim, el a 
subliniat actualitatea monahismului dialogând 
cu Bisericile locale, care sunt înc[ de tip mo-
nahal. Nu numai c[ a studiat Vie@ile monahi-
lor palestinieni, ci le-a \i situat în contextul 
lor, vizitând locurile, ducându-le inspira@ia mai 
departe. El ne împ[rt[\e\te aici, pe viu, rodul 
cercet[rilor sale, al descoperirilor, a\a cum a 
f[cut-o în înv[@[turile din Studienjahr de la 
Adormirea Maicii Domnului. Ne ajut[ s[-l cu-
noa\tem, de exemplu, pe Ilarion – un fel de 
„Antonie”1 din Palestina –, c[lug[r harismatic 
\i vindec[tor, fondator al monahismului pales-
tianian, care a f[ptuit lucruri admirabile, po-
vestite cu verv[. El arat[ leg[tura dintre mona-
hismul palestinian \i cel egiptean, care a dat 
c[lug[ri precum Isaia, subliniind specificitatea 
celui dintâi, care presupune „o simbioz[ între 
ora\, cu locurile sale sfinte, \i de\ert”. De ase-
menea, ia în considerare diferitele momente 
ale monahismului palestinian. Astfel, sublini-
1 Ilarion este pentru călugării din Palestina ceea ce 
este Antonie (a cărui Via@ă a devenit celebră dato-
rită Sfântului Atanasie) pentru cei din Egipt: „pă-
rintele monahilor”.
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az[ urm[toarele: „Atunci când scopul lui Iero-
nim era s[-i confere monahismului palestinian 
titlurile sale de noble@e, Chiril de Schitopolis 
î\i prezenta c[lug[rii ca pe adev[ra@ii autori ai 
credin@ei de la Calcedon”.

Patrimoniu al Bisericii nedesp[r@ite, 
monahismul palestinian se caracterizeaz[, 
dup[ cum o m[rturise\te Sfântul Sava, prin 
ospitalitate, printr-un climat de încredere ce 
deschide c[ile spre unitate. Conduc[tor al 
m[n[stirii din Chevetogne, dedicat[ unit[ @ ii 
cre\tinilor, p[rintele Nicolas Egender are 
aceea\i capacitate de deschidere a cre\tinilor 
ortodoc\i, se simte unul dintre ei \i este primit 
cu încredere. De aceea Patriarhul armean 
i-a f[cut onoarea s[-l numeasc[ „membru 
de onoare al Patriarhiei”. Împreun[ cu al@i 
reprezentan@i religio\i, el s-a str[duit s[ dezvolte 
o atmosfer[ ecumenic[ \i de leg[turi fr[@e\ti 
între to@i membrii Bisericii lui Dumnezeu din 
Ierusalim, în toat[ bog[@ia ei, pentru a tr[i zi 
de zi „ecumenismul concret”, tr[ind unitatea 
printr-o adunare cotidian[, printr-o în@elegere 
permanent[ între responsabilii religio\i... 

Unirea l[untric[ \i ascultarea de Hristos, 
pe care Ilarion, Eftimie, Sava, Isaia \i Dorotei 
din Gaza le-au tr[it prin victoria pascal[ a 
iubirii, prin rug[ciunea neîncetat[ \i meditarea 
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Scripturii \i care au f[cut din ei încep[torii 
monahismului palestinian, p[rintele Nicolas 
Egender le-a experimentat într-o alt[ manier[, 
în acest loc neutru care este aba@ia Adormirii, 
unde pot fi întâlni@i israelieni \i palestinieni, 
evrei, cre\tini \i musulmani. Mul@umind pentru 
angajamentul s[u concret în mi\carea pentru 
pace \i pentru ac@iunea sa cultural[, primarul 
l-a numit „cet[@ean de onoare al ora \ ului 
Ierusalim”. Au fost momente puternice \i 
p[rintele Nicolas Egender le m[rturise\te cu 
emo@ie: „Niciodat[ nu voi uita aceast[ sear[, 
în care trei coruri de copii (unul israelian, al 
Academiei Rubin, altul al parohiei latine din 
Ierusalim \i cel de-al treilea de la Betleem) 
au cântat împreun[, dându-\i mâna, f[când 
un cerc mare împrejurul întregii asisten@e (în 
majoritatea israelian[), cu Dona nobis pacem 
de Mozart; to@i s-au trezit brusc. A fost o clip[ 
intens[ \i mi\c[toare, raz[ de lumin[ a chem[rii 
profetice \i epicletice a unirii \i a p[cii prin 
glasurile copiilor!”

Urmând c[lug[rilor palestinieni care, prin 
ancorarea lor în Dumnezeu prin rug[ciune 
au f[cut din de\ert o cetate, p[rintele Nicolas 
Egender a \tiut s[ deschid[, la Ierusalim \i, pân[ 
ast[zi, la Chevetogne, c[ile unit[@ii \i dialogului 
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interreligios, primind pe orice persoan[ ca pe 
o poveste sfânt[, oferind „imaginea lui Hristos 
cel milostiv \i prieten al oamenilor”. Este o 
cale a vie@ii pe care o propune fiec[ruia prin 
aceast[ carte, a c[rei lectur[ este tonifiant[.

Marie-Anne Vannier
Universitatea din Lorraine


