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DIMENSIUNEA ASCETICO-MISTICĂ A TEOLOGIEI 

LUI IOAN SABBA DE DALYATHA 

ÎN EPISTOLELE XII-XVII

Diac. asist. dr. Ioni]\ APOSTOLACHE
Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii din Craiova

De cele mai multe ori, f\când trimitere la vie]uirea ascetico-mo-

nastic\, filosofia monahal\ de sorginte oriental\ las\ s\ se `ntrevad\

chipul `ncercat al avvei, mai tot timpul aflat `n lupt\ cu ispitele. Pe

de alt\ parte, socotind tradi]ia scris\, se aduce `n prim-plan imaginea

scriitorilor mistici [i conexiunile existente `n operele lor. Departe de

a se sustrage una alteia, cele dou\ pârghii de evaluare a imaginii „P\-

rintelui duhovnicesc” func]ioneaz\ ca un veritabil `ntreg. 

~n tradi]ia siriac\, de pild\, aceast\ analiz\ este extins\ din tra-

di]ia monahismului de tip ihytahya [i bany kyamo, spre „doctorii”

Bisericii nestoriene, cum sunt Teodor de Mopsuestia [i al]ii1. De la

1 Aceast\ prim\ pârghie de evaluare a tradi]iei misticii siriene este folosit\ de

preotul carmelit Robert Beulay, `n lucrarea sa La lumière sans forme, unde invoc\

popularitatea conceptului de „p\rinte duhovnicesc” pentru `ntreaga teologie siriac\.

„Cine sunt ace[ti P\rin]i duhovnice[ti? Ace[tia sunt, mai `ntâi de toate, P\rin]ii de[er-

tului la care facem trimitere atunci când avem `n vedere experien]a ascetic\. Pe de

alt\ parte, al]ii socotesc `n rândul P\rin]ilor [i pe teologii mistici. Simion Taiboutheh

se refer\, de exemplu, la P\rin]ii care aduc lumina cea dup\ intelect (hawnâ) `n

inteligen]\ (mad’â). Dadisho din Qatar `i socote[te P\rin]i pe aceia care au ajuns

la desp\timire. Iosif Hazzaya invoc\ autoritatea lor cu privire la «urcu[ul duhovnicesc»

(vocabular `ntâlnit la Ioan Singuraticul), la locul Limpezimilor Dumnezeie[ti (aceea[i

surs\), vederea slavei lui Hristos `n interiorul sufletului, vederea sufletului ca o lumin\

cristalin\ s\l\[luind `n locul limpezimilor dumnezeie[ti (combinând aici elemen-

tele mo[tenite de la Evagrie [i Ioan Singuratecul) etc. (...) Ioan de Dalyatha, `n cele

din urm\, se folose[te de conceptul de «P\rinte duhovnicesc» pentru a identifica ex-

tazul [i vederea slavei dumnezeie[ti, [i pentru vederea pe care o are sufletul despre

frumuse]ea sa interioar\. Totodat\, apelativul de «P\rin]i» este folosit adesea [i

pentru doctorii Bisericii nestoriene, cum este de pild\ Teodor de Mopsuestia”.

Robert Beulay, La lumière sans forme. Introduction à l'étude de la mystique chré-

tienne syro-orientale, Editions de Chevetogne, Chevetogne, 1987, pp. 13-14.
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ei s-au edificat principalele direc]ii doctrinare din acest areal, l\-

murite mai târziu de autoritatea sinodal\ a Bisericii. Momentul cheie

r\mâne `ns\ Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, atunci când

perspectiva doctrinar\ a teologiei siriene sufer\ dramatica divizare:

`ntre noua perspectiv\ miafizit\ [i mai vechea mo[tenire dioproso-

pit-nestorian\. Sub inciden]a acestei schisme se reg\se[te [i mistica

sirian\, parte din ea fundamentându-se pe dogmatismul tradi]iei nes-

toriene. Ideile, `nv\]\turile [i nu `n ultimul rând tendin]ele rezultate

din acest curent doctrinar [i-au g\sit aplicabilitatea `n latura r\s\ri-

tean\ a Siriei, r\spândite mai apoi `n patriarhatul antiohian de jos [i

de mijloc. 

~nfierat prin lucr\rile Sinoadelor Ecumenice de la Constantino-

pol (431) [i Calcedon (451), erezia nestorian\ s-a p\strat, dup\ cum

am v\zut, `n fondul cel mai autentic al tradi]iei siriene. Cu alte cu-

vinte, existen]a ei a fost transpus\ vie]ii ecleziale din latura r\s\ri-

tean\ a arealului sirian, definit prin caracterul s\u semitic. Contextul

este foarte bine surprins de teologul catolic Aidan Nichols, care afirm\

c\ „scaunul principal al Siriei R\s\ritene a fost Edesa, faimos pentru

academia sa teologic\. Episcopul de aici, Ibas, a tradus `n siriac\ opera

maestrului lui Nestorie, Teodor de Mopsuestia, pentru care avea o

mare admira]ie. De[i din punct de vedere formal nu a practicat nicio-

dat\ nestorianismul, Ibas s-a ar\tat solidar cu episcopul exilat. La moar-

tea sa, `n 457, a fost succedat de un nestorian deschis, poetul [i teo-

logul sirian Nasrai. ~n 553, `mp\ratul Iustinian, sperând s\-i `mpace

pe monofizi]ii ce protestau c\ Sinodul de la Calcedon ar fi fost quasi

nestorian, a convocat cel de-al doilea Sinod de la Constantinopol, cel

de-al cincilea Ecumenic, pentru a condamna trei capitole sau subiecte:

persoana [i lucrarea lui Teodor de Mopsuestia; scrierile celui de-al

doilea doctor antiohian, Tedoret, `mpotriva lui Chiril, [i scrisoarea lui

Ibas de Edesa (c\tre Maris), `n ap\rarea lui Diodor [i Teodor, dar nu

a lui Nestorie”2.

Dincolo de influen]a doctrinar\, mistica siriac\ are o dimensiune

cu totul aparte. Preocup\rile „P\rin]ilor duhovnice[ti” r\mân concen-

trate spre dimensiunea practic\ a vie]ii duhovnice[ti. Acest deziderat

a fost transpus [i `n latura scris\ a misticii siriene, reg\sindu-se `n

2 Aidan Nichols, Rome and the Eastern Churches. A study in Schism, Second

Edition, Ignatius Press, San Francisco, 2010, pp. 61-62.
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lucr\rile unor scriitori de renume, precum: Sfântul Efrem Sirul, Afraate,

Iacob de Sarug (`n primele secole cre[tine) sau Ioan Singuraticul,

Iosif Hazzaya, Dadisho din Quatar, Sfântul Isaac Situl (`n perioada

mai târzie a epocii patristice).

~n cea de-a doua categorie se `ncadreaz\ [i Ioan cel B\trân (Saba),

pozi]ionat de cercet\torii orientali[ti `n latura nestorian\ a tradi]iei

siriene. Permanent `n c\utarea des\vâr[irii, misticul din muntele Da-

lyatha se reg\se[te `ntr-o continu\ `ncercare de autodep\[ire. Demer-

sul s\u practic este de fiecare dat\ conjugat cu o frumoas\ mo[tenire

scris\, `n mare format\ din omilii [i epistole3, prin care a reu[it s\ se

impun\ `n rândul celor mai aprecia]i „P\rin]i” ai misticii siriene. Un

lucru foarte interesant [i demn de luat `n seam\ cu privire la opera

sa ar putea fi diversitatea conceptual\ prin care se autodefine[te, `n

mare parte construit\ pe influen]e din mistica lui Evagrie Ponticul,

de la Sfântul Dionisie Areopagitul, din Omiliile Macariene [i, nu `n

cele din urm\, de la Sfântul Grigorie de Nyssa. S\ nu uit\m nici de

tradi]ia nestorian\, `n a c\rei doctrin\ s-a format Ioan de Dalyatha.

Experien]a c\ut\rii lui Hristos `n via]a monahului sirian a `nceput

din copil\rie, prin lectur\ [i contempla]ie. ~n perioada adolescen]ei,

fiind mereu aproape de Biseric\, a citit mai tot ce se putea `n biblio-

tecile din localitatea natal\ Beth Nuhadra. La scurt timp, a ales s\

mearg\ pe drumul c\lug\riei, `nso]it fiind de doi dintre fra]i s\i de

sânge. Dragostea pentru via]a singuratic\ l-a a[ezat la `nceput `n pus-

tiul muntelui Beth Dalyatha [i mai pe urm\ pe dealurile Qurdu, unde a

`ntemeiat o m\n\stire. Aici a r\mas pân\ la moarte, fiind `nmormân-

tat chiar `n aceast\ chinovie. Tradi]ia spune despre el c\ era atât de

blând [i curat la suflet, `ncât fiarele s\lbatice nu-i pricinuiau nici un

r\u, „sim]ind `ntr-`nsul mâna Ziditorului”. ~n scrierile sale pot fi re-

g\site elemente mistice din tradi]ia macarian\, ca de pild\ `nteme-

ierea motivului pentru care monahul trebuie s\ renun]e la pl\cerile

lumii [i s\-l caute `n singur\tate pe Hristos. ~n felul acesta, cel ce p\-

r\se[te pustiul pentru a reveni `n lume este „ca un pe[te care iese

3 Din rodul experien]elor sale mistice s-a n\scut o bogat\ colec]ie de scrieri,

format\ din: 20 de Omilii, 51 de Scrisori [i mai multe „pove]e duhovnice[ti”. Dup\

moarte, opera sa a fost condamnat\ pentru sabelianism [i mesalianism, al\turi de

cea a lui Ioan Singuraticul [i Iosif Hazzaya, `ntr-un sinod local reunit `n 786-787, sub

conducerea patriarhului nestorian Timotei I. Vezi: Antoine Guillaumont, Sources de

la doctrine de Joseph Hazzâyâ, `n „L'Orient Syrien”, vol. III, nr. l, 1958, pp. 3-24.



57Hermeneutica textului religios, `n perspectiv\ soteriologic\ 

din ap\ [i se zbate singur pe uscat”. ~n aceea[i m\sur\, toate sim]\-

mintele dragostei dumnezeie[ti, depozitate `n inima nevoitorului,

sunt alungate [i date la o parte de „grija cea lumeasc\”. Toate acestea

sunt aduse de vr\jma[ul diavol asupra monahului, `n diferite chipuri.

Pe de alt\ parte, sufletul curat `mp\rt\[e[te celor din jur str\lucirea

frumuse]ii sale, „de o sut\ de ori mai sl\vit\ decât razele soarelui”.

Pe lâng\ motivele macariene, Ioan Saba se folose[te, de asemenea,

[i de anumite concepte mistice `ntâlnite la Dionisie Areopagitul,

cum ar fi „norul luminos” sau „unitatea [i `mpreunarea des\vâr[it\

cu Dumnezeu”4. Pe de alt\ parte, influen]a lui Evagrie este definitorie

pentru mistica sirian\ de tradi]ie nestorian\ [i, implicit, pentru Ioan

de Dalyatha. Astfel, cea mai `nalt\ contempla]ie spiritual\ a lui Evagrie,

„contempla]ia Preasfintei Treimi”, este preluat\ de misticul sirian

`n conceptul „luminii f\r\ form\”5.

~n forma lor original\, scrierile lui Ioan de Dalyatha au avut o r\s-
pândire larg\ `n mediile monastice siriene, fie ele de r\s\rit sau de
apus. Exemplul concret vizavi de folosirea operei sale sunt cit\rile
`ntâlnite `n opera lui Bar Hebraeus. Pe de alt\ parte, gra]ie traduce-
rilor `n arab\, datate cu aproxima]ie prin secolul al XIII-lea, notorie-
tatea misticului sirian a p\truns [i `n mediile etiopiene6.

Lucrarea epistolar\ a misticului sirian reprezint\, mai `ntâi de
toate, subiectul cercet\rii de fa]\. Adunate laolalt\ `ntr-un frumos
buchet de sfaturi [i medita]ii, scrisorile sale, cincizeci la num\r, `n-
tregesc latura parenetic\ a teologiei sale. Meritul descoperirii acestor
veritabile m\rg\ritare duhovnice[ti `i apar]ine profesorului Robert
Beulay, cel care le-a tradus din limba siriac\ `n francez\. Proiectul s\u
a fost concretizat `n 1971, atunci când epistolele misticului sirian
au fost publicate integral, `n colec]ia Patrologia Orientalis. Scopul
urm\rit de acest demers a fost `n primul rând unul de popularizare,
neexcluzând bine`n]eles latura [tiin]ific\. Iat\ ce spune `n acest sens
Beulay: „Traducerea noastr\ s-a f\cut `n chip liber consim]it, `ntr-o
manier\ mai pu]in literar\, scopul principal fiind de a permite o
lectur\ mult mai u[oar\ asupra textului sirian. Din nefericire, fideli-
tatea de cuvânt a f\cut s\ se piard\ o mare parte din frumuse]ea

4 The Wisdom of the Pearls. An anthology of Syrian Christian Mysticism, translated

with an introduction by Brain E. Colless, Cistercian Publication, Kalamazoo, Mi-

chigan, 2007, pp. 97-98.
5 Robert Beulay, op. cit., pp. 17-20.
6 Idem, Jean de Dalyatha et sa Lettre XV, `n revista „Parole d’Orient”, nr. 2,

1971, p. 270.
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limbajului original folosit ini]ial de Ioan de Dalyatha; acesta nu ]ine
`ns\ de o ordonare armonioas\ a frazei [i a ideilor, ci dimpotriv\, se
leag\ `n principal de caracterul oarecum haotic al stilului s\u; c\ci
acesta are puterea de a comunica anumite lucruri printr-un entuziasm
care r\scole[te cuvintele, sub efectul unei experien]e care trece din-
colo de ele. Aceast\ vigoare a limbii lui Ioan de Dalyatha este legat\,
`n egal\ m\sur\, de structura limbii siriene, ale c\rei cuvinte sonore
[i condensate se succed f\r\ s\ se separe. (...) O traducere care do-
re[te s\ redea for]a cuvintelor care ]â[nesc din limbajul lui Ioan de
Dalyatha trebuia s\ se desf\[oare `ntr-o oarecare libertate fa]\ de
literatura textului”7.

Traducerea Epistolelor XII-XVII constituie un pas `nainte [i toto-
dat\ o completare a demersului `nceput `n acest sens8. Structura

complex\ a textului descoper\ importante idei doctrinare, dar [i as-

cetico-mistice, unele legate de tradi]ia oriental\, altele inedite [i pline

de originalitate. Temele predominante sunt: rug\ciunea, singur\tatea,

de[ertarea min]ii, ferirea de ispit\, contemplarea extatic\ a dragos-

tei dumnezeie[ti etc. Cel mai adesea apare `ns\ c\utarea permanent\
a `ntâlnirii cu Dumnezeu `n interiorul sufletului, descoperit\ `ntr-un
permanent urcu[ spre des\vâr[ire.

Scrisoarea a XII-a
(Despre rug\ciune)

1. Cel ce se ]ine atunci9 sub m\sura des\vâr[irii10 este monahul

care continu\ s\ se roage lui Dumnezeu `n mijlocul ispitelor11. ~ns\

7 Robert Beulay, Introduction, `n col. „Patrologia Orientalis”, T. 39, fas. 3, no. 180,

p. 297.  
8 Vezi: Diac. dr. Ioni]\ Apostolache, Din opera epistolar\ a misticului Sirian

Ioan Saba de Dalyatha (Scrisorile I-XI). Cu studiu introductiv, `n „Mitropolia Ol-

teniei”, nr. 5-8, 2013, pp. 254-271; M\rg\ritare mistice din opera epistolar\ a mo-

nahului sirian Ioan Saba de Dalyatha (Scrisorile I-IV). Cu studiu introductiv, `n

„Teologie [i Via]\”, nr. 1-4, 2013, pp. 219-235.
9 Complementul „atunci” (identificat `n siriac\ prin particula „ket”) are me-

nirea s\ arate c\ respectiva scrisoare nu posed\ `mprumut.
10 Nu este vorba aici despre o treapt\ a perfec]iunii duhovnice[ti, la modul ge-

neral, ci de statura cea mai des\vâr[it\ a experien]ei mistice (`n care cineva nu poate

r\mâne permanent, dup\ cum vom vedea din corpul acestei scrisori).
11 Mi[c\rile care vin din rug\ciune nu sunt numai mi[c\ri trupe[ti, care `l `nso-

]esc `n chip firesc pe nevoitor, ca [i cum ar sta `n genunchi (cf. Omilia 17. Despre

darurile Duhului), ci de asemenea toate sunt mi[c\rile psihice `n care omul are un

rol activ.
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tu o s\-mi spui: „Nu huli, frate! P\rin]ii no[tri `nal]\ aceast\ (rug\-

ciune) mai mult decât orice lucrare!”. Eu deopotriv\ m\ voi face

ca unul care `nal]\ laud\ [i voi ruga pe Domnul meu ca astfel s\

plineasc\ tot restul vie]ii mele. M\rturisi-voi c\ este mare [i des\-

vâr[it, mai des\vâr[it decât toate lucr\rile, `ntrucât, lucrând asemenea

lor, El odihne[te pe cele ostenite [i face ca dup\ ce s-au odihnit

acestea s\ nu mai osteneasc\!

2. ~n]elege acestea, iubite frate. Domnul nostru i-a spus lui Simon,

mai marele Apostolilor12: „~]i voi da cheile ~mp\r\]iei Cerurilor”,

de ce atunci `nchizi [i deschizi tu dup\ cum voie[ti13. {i aceasta (po-

runc\) nu este doar a Celui ce a dat aceast\ putere, ci a tuturor celor

ce iubesc Adev\rul. (Sau mai bine spus) rug\ciunea `nseamn\ s\

ba]i la u[a D\t\torului de bine; `ns\ cel care a intrat `n ~mp\r\]ie [i a

primit putere peste bog\]iile Sale, cum va mai bate oare la u[\? {i

ce va face el atunci? Se va bucura de bun\t\]ile care sunt `n\untru,

aflându-se `n extaz [i contemplare `naintea frumuse]ii Celui Preabun.

Va fi, prin urmare, zadarnic s\ spui c\ se roag\ prin cuvinte14, cel

ce cu adev\rat `mb\tat este de frumuse]ea So]ului Celui Preabun!

3. Rug\ciunea, a[a cum am spus, este cur\]ire a gândului, cur\-

]ire `n care mi[c\rile rug\ciunii nu se frâng decât prin ridicarea sfintei

lumini a Treimii deasupra cugetului. Spunem atunci c\ prin minunea

n\scut\ din aceast\ lumin\, rug\ciunea este `ntrerupt\. Des\vâr[irea

este, a[adar, a[a cum am mai spus, minunea s\vâr[it\ de Dumnezeu

[i nicidecum de mi[c\rile din timpul rug\ciunii. Cel care a intrat `n

locul cel de tain\ se odihne[te `n minunea pe care acesta o na[te, [i

iat\ adev\rata rug\ciune care deschide por]ile bun\t\]ilor dumneze-

ie[ti pentru a le da celor ce cer cele mul]umitoare cererilor f\cute.

„~n dar a]i primit, `n dar s\ da]i”15 celor c\rora ve]i dori. Despre cei

care au primit putere de a `mp\r]i aceast\ avu]ie (prin ei `n[i[i) [i

12 În anumite manuscrise nu este men]ionat faptul c\ Simon este „C\petenia

Apostolilor”.
13 Mt. 16, 19.
14 Traducerea original\ siriac\ ar fi, `n acest caz: „cel ce se roag\ cu adev\rat”.

Traduc\torul francez a preferat s\ `nlocuiasc\ aceast\ expresie cu una mai pu]in

categoric\, asumându-[i totu[i riscul de a sl\bi „paradoxul acceptat de Ioan de

Dalyatha [i de ceilal]i mistici nestorieni (având la origine un text evagrian prost

tradus, cf. I. Hausherr, Par de là l'oraison pure grâce à ulle coquille, `n „Rev. Asc.

et Myst.”, XIII, 1932, pp. 184-188)”.
15 Mt. 10, 8.
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de a o da acelora c\rora ei vor dori, dup\ propriul lor plac, cum vom

`ndr\zni s\ spunem c\ vor fi opri]i la poart\, asemenea cer[etorilor

care cer de poman\ pentru `mplinirea nevoilor lor? Aceasta nicide-

cum! Dimpotriv\, ei `mpart via]a, `nvie pe cei mor]i, aduc speran]\,

dau lumin\ celor f\r\ de vedere! „Voi sunte]i”, dup\ cum se spune

„lumina lumii”16. {i „Eu `]i voi da ]ine cheile”17. Nu mai e[ti atunci

ca unul care cere, c\ci tu ai dobândit, ca [i cum acelea ar ]ine de tine,

puterea de a lega [i de a dezlega `n vecii vecilor18. Cum se poate

ca cel care se g\se[te `n aceast\ statur\ s\ `ngenuncheze `n fa]a por]ii

pentru a cer[i ca un vagabond, având `n propriile mâini cheile co-

morii pentru a lua [i pentru a da, pentru a fi viu [i pentru a-i face vii

pe al]ii?

4. ~ns\ tu o s\ m\ `ntrebi: „De ce atunci Simon s-a urcat pe aco-

peri[ s\ se roage”19, [i de ce Marele Pavel a spus: „Ruga]i-v\ ne`nce-

tat?”20. Ace[tia (Apostolii), fratele meu, se folosesc (`n vorbire) de lu-

cruri care, `n m\sura `n care ne sunt cunoscute, sunt ceea ce ne con-

vine, `n ele ace[tia descoperindu-ne chipul tainic al celor ce sunt mai

presus de minte: spre folosul nostru [i nicidecum spre a lor tre-

buin]\21. Sau nu ai `n]eles c\ `n timp ce (Simon) urca pe acoperi[

se adâncea [i mai mult `n extaz22? {i cum ar fi putut el, care era `n

extaz [i uimire, s\ se roage cu buzele? Duhul ~nsu[i este Acela care

se roag\ `n noi, spune Sfântul Apostol Pavel23; el este mi[cat (aici)

de lucrarea Duhului [i nicidecum de cea a rug\ciunii, dup\ cum s-a

spus: „Domnul a str\lucit `n inimile noastre24, [i Duhul toate le cer-

ceteaz\, chiar [i adâncurile lui Dumnezeu [i ne descoper\ tainele

Sale”25. {i, dorind noi s\ facem (prin noi `n[ine) aceast\ (rug\ciune),

Duhul lui Iisus nu ne las\, c\ci noi „avem mintea lui Hristos”26 pen-

tru a vedea tainele din casa Tat\lui.

16 Mt. 5, 14.
17 Mt. 16, 19.
18 Ibidem.
19 Fapte 10, 9.
20 I Tes. 5, 17.
21 „Nicidecum pentru ei `n[i[i”.
22 Fapte 10, 10.
23 Rom. 8, 26.
24 II Cor. 4, 6.
25 I Cor. 2, 10-12.
26 I Cor. 2, 16.
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5. Ace[tia au intrat, a[adar, `n locul de contemplare, având pu-

tere `n lumea viziunilor; Duhul i-a unit cu frumuse]ea cea mai presus

de cuvinte; nu mai vars\ lacrimi `n rug\ciune, nu mai plâng `naintea

por]ii, nu mai strig\ de departe: „Arat\-ne nou\ frumuse]ea Ta!”, nu

mai cer[esc, zicând: „D\-ne nou\ bog\]ia Ta!”; ci dau pentru c\ au

primit, `mpart pentru c\ s-au f\cut boga]i, odihnesc pe al]ii pentru

c\ci [i ei au fost odihni]i la u[a Vie]ii, se bucur\ [i bucur\ [i pe al]ii,

c\ci au fost chema]i prin dragoste la Frumuse]e. Cu adev\rat, „râuri

de ap\ vie vor curge din sânul celui care crede `n Mine”27. Dar de ce

vor curge acestea, St\pâne? ~nva]\ de la mine – ele vor `nsufle]i pe

ceilal]i [i vor ad\pa pe cei `nseta]i.

6. Cum ar putea cineva, care s-a f\cut unul cu Hristos, s\ se

roage folosind cuvinte potrivite, ca unul care nu-l cunoa[te pe St\-

pânul casei? {i ce ar putea cere cel ce este fiu al lui Dumnezeu? Cu

adev\rat, Tat\l vostru cel care este `n ceruri [tie de ce ave]i nevoie

`nainte ca voi s\ cere]i28. ~ns\ atunci, de ce a spus Sfântul Apostol

Pavel: „Ruga]i-v\ ne`ncetat!”29. Pentru c\, fiind slujitor, se roag\ cu

cuvintele potrivite, dar atunci când, `n lumea rug\ciunii, fiind n\scut

din Duh, este a[adar fiu al lui Dumnezeu; puterea asupra bog\]iei

de daruri i-a fost dat\ ca unui mo[tenitor, nemaiavând de acum ce

s\ cear\.

7. Este adev\rat c\ rug\ciunea este mai mare decât orice lu-

crare: ea deschide u[a (care duce) la locul contempl\rii, ea este cea

care odihne[te toat\ osteneala [i a[terne lini[tirea peste toate tul-

bur\rile. ~ns\ poate vrei s\-mi spui: „Tu `mi vorbe[ti despre con-

templare, când eu nu cunosc t\ria acesteia ...”. Pentru a te l\muri,

`]i aduc m\rturie cuvintele unui frate vrednic de crezare, care spu-

nea: „Când harul Domnului meu se desfat\ `n mine [i-mi mi[c\

duhul spre frumuse]ile vederii sale, acesta r\mâne o zi `ntreag\ f\r\

mi[care `n locul contempl\rii. {i ie[ind din aceast\ stare, implor\ [i

cere ca s\ i se mai arate m\car o dat\ lumina Existen]ei ascunse, ea

`ns\[i ascuns\ `nl\untrul s\u, `n acea lume plin\ de frumuse]e”. Aici

nu mai este loc pentru cuvintele din care se revars\ râuri de cerneal\,

fiind a[ezat\ ca m\rginar lini[tea. Numai cuget\rii `i este `ng\duit

27 In. 17, 38.
28 Mt. 6, 8.
29 I Tes. 5, 17.
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s\ treac\ [i s\ vad\ acest loc de odihn\ (care este acela) al tuturor

tainelor. Prin ea (prin lini[te) `i este `ng\duit s\ treac\ [i s\ se minu-

neze de frumuse]ea care este deasupra a tot ce exist\ [i, deopotriv\,

ascuns\ `nl\untrul a tot ce exist\.

8. Toat\ rug\ciunea, atunci, care nu se transform\ la un moment

dat `ntr-o contemplare a tainelor, nu a atins `nc\ des\vâr[irea, a[a

dup\ cum mai `nainte am spus. Chiar [i rug\ciunea cea mai `nalt\,

nici ea nu va fi ve[nic\, dac\ nu va gusta pu]in din extazul care se

na[te din bucuria Domnului. Rug\ciunea ne`ncetat\ este extazul de

dinaintea lui Dumnezeu. Aceasta este pe scurt ceea ce am spus pân\

acum30. {i de `ndat\ tu `mi vei r\spunde: „Nu spune lucruri pe care

tu `nsu]i nu le crezi, nu vorbi despre ceea ce nu ai practicat niciodat\”.

~ntr-adev\r, ru[inându-m\ `mi plec capul, tac [i cer `ndurare. Po-

mene[te-m\ `n rug\ciune!

Scrisoarea a XIII-a

(Despre singur\tate [i fuga de tov\r\[ie)

1. Ascult\-m\ pe mine, iubite frate, s\-]i spun un adev\r pe care

l-am `nv\]at de la Domnul: Dac\ petreci cu dragoste peste veacuri,

e[ti socotit `naintea lui Dumnezeu ve[nic; atunci când te a[ezi prin

milostenie `n mijlocul prietenilor lui Dumnezeu, tu e[ti cu adev\rat

c\lug\r; [i atunci când, `n dep\rtarea de toate, tu meditezi perma-

nent la Dumnezeu, te faci dumnezeiesc [i asemenea lui Dumnezeu.

Acesta este fundamentul ostenelilor [i al tuturor `ncerc\rilor noastre.

2. Sfin]e[te-]i a[ternutul prin chemarea Duhului, ca s\ vegheze

deasupr\-]i: mirosul m\dularelor tale se va `n\l]a precum parfu-

mul peste locul t\u de odihn\, prin pogorârea Celui ce este mai

Sfânt decât toate. Acela este, iubite frate, P\zitorul cur\]iei tale, Acela

care-i p\ze[te pe cei care ~l iubesc. Ferice de monahul care, chiar

[i `n ceasul de odihn\, cunoa[te Puterile Sfinte [i le deosebe[te de

cele ce-i sunt potrivnice! (~ns\) vai de c\lug\rul a c\rui chilie are

zidurile mirositoare, c\ci locuie[te acolo f\r\ s\ fie acas\! Vai de

credincio[ii ale c\ror haine nu sunt frumos mirositoare, c\ci `mbr\-

c\mintea lor este una str\in\! Ferice ]ie, o, monahule, c\ s\ru]i pe-

re]ii chiliei tale, `mbiat de mirosul preadulce care iese din ei, care,

30 „Aceasta este defini]ia rug\ciunii”.
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c\zând pe a ta fa]\, `l respiri [i, `ngenunchind, `l inspiri (`n adâncul

pieptului); care, permanent, arzi `n fl\c\ri; care, `mbr\]i[ezi [i s\ru]i

Sfânta Cruce, `mp\rt\[indu-te de bun\tatea Celui Prea`nalt! (O, c\-

lug\rule) a c\rui inim\ a tres\rit de bucurie [i strig\ de fericire!

3. {i eu voi primi atunci inima celui ce ~l caut\ pe Domnul! Mâi-

nile au obosit s\-L `mbr\]i[eze pe Cel iubit; ochii mi-au fost ar[i de

lacrimile dragostei, urechile au `ncetat s\ mai `n]eleag\ toate vocile

`n extazul izvorât din dragostea Celui Preabun. Dezarmat, trupul

s-a `mbr\cat `n focul Duhului [i sufletul se aseam\n\ lui Dumnezeu.

Cine ar putea oare s\ vorbeasc\ despre acela? Fericit e[ti tu, o, c\-

lug\rule, c\ci frumuse]ea ta este una [i nicidecum `mp\r]it\! {i pe

aceasta, cine o spune? Aceasta este cu anevoie de `mplinit.

Scrisoarea a XIV-a

1. Celui ce este adesea afundat printr-o tainic\ afundare31, din-

colo de toate, `n Acela care este ascuns `nl\untrul fiec\ruia.

2. ~n cele din urm\, El se descoper\, datorit\ sârguin]ei lor, la

pu]ini dintre cei care reu[esc s\ ia seama la cele dinl\untru ale lor,

alc\tuind `n ei `n[i[i o oglind\, `n care este v\zut cel Nev\zut. C\ci

`i trage pe ace[tia la Sine prin str\lucirea negr\it\ care, izvorând din

bun\tatea Sa cea negr\it\, comunic\ `n sine, ca m\rturie, cuvântul

lui Dumnezeu: „Ferici]i cei s\raci cu duhul, c\ aceia vor vedea pe

Dumnezeu”32.

3. O, Tu, care ne-ai f\g\duit o fericire mai mare decât toate feri-

cirile lumii acesteia, f\-ne vrednici de f\g\duin]a Ta! D\-ne n\dejde,

c\ci Tu ai adus vestea cea bun\ care tulbur\ de dorin]\ sufletele

noastre care o caut\. {i pentru c\ nu suntem nici cura]i, nici vrednici,

f\ ca apa ce s-a scurs pentru noi din coasta Ta s\ albeasc\ mul]imea

p\catelor noastre; c\ci Sângele T\u ce s-a v\rsat spre a noastr\ ier-

tare ne spal\ [i face din noi chip al des\vâr[irii Tale. Pentru c\ dintru

ale noastre Tu ai luat, Doamne, ceea ce nu era al T\u, d\-ne nou\

dintru ale Tale cele de care suntem lipsi]i; [i pentru c\ Te-am scos

dintru ale noastre prin mul]imea p\catelor s\vâr[ite, f\ ca s\ intr\m

`n cele ale Tale, prin dumnezeiasca Ta mil\, [i a[az\-ne pe noi `n

31 Beulay ofer\ aici [i varianta „printr-un botez tainic”.
32 Mt. 5, 8.
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lumea luminii, `n slava Ta f\ ca s\ r\mânem. C\ }ie se cuvinte toat\

slava `n vecii vecilor! Amin.

Scrisoarea a XV-a

1. Laud fecioria ta `n dragostea Celui Prea`nalt. Pân\ când te vei

chema tu slujitor? Oare când vei fi cu adev\rat un om liber? Când vei

ajunge st\pânitor peste popoarele necurate care te `mpresoar\?

Când, oare, vei nimici neamurile care sunt `n cetate33? Când vei t\ia

`mprejur, cu t\iere nef\cut\ de mân\ omeneasc\34, pe to]i cei din

cas\35, cu aceast\ t\iere care este `n duhul36?

Când vei avea puterea s\ fii `mp\rat `n patria cereasc\ [i când `]i

vor fi supuse cele cinci [i cele zece ora[e despre care deja s-a amin-

tit? Când ]i se vor `nchina regii p\mântului [i când te vor l\uda toate

limbile, c\ci te vei face scaun sfânt al Regelui, (tron) al ~mp\ratului

ve[nic? Când vei vedea `n tine „cerurile noi”37, vestind `ntru tine

„Sfin]enia” cea tainic\ a Fiin]ei lor, dup\ rânduial\ nescris\? {i când

vei vedea `ntru tine oglinda luminii Celui ce vede toate, astfel `ncât

s\ vezi `n ea tot ce este al S\u [i s\ cau]i `ntr-`nsa tot ce este al t\u?

Când se va face inima ta arc\ a Dumnezeului lui Israel [i când va

veni printr-`nsa38 cuvintele lui Dumnezeu [i l\murirea tainelor Sale

vor fi `n]elese de tine, astfel `ncât toate fiicele39 casei tale s\ prooro-

ceasc\ lauda Sa [i cu strig\tul gurii lor s\ sfarme zidurile cele str\ine40

[i s\ nimiceasc\ pe vr\jma[i?

2. Atunci când Moise s-a acoperit de `ntuneric41, salva lui Dum-

nezeu42 [i Fa]a Sa vor fi r\spândit raze sl\vite43, care str\lucesc asu-

pra sa, dinl\untrul acestui `ntuneric, `n a[a fel `ncât s\ `nve]e Cartea

cea nou\ a Lumii celei noi44, `n care se g\sesc tâlcuite tainele fiilor

33 Deut. 7, 2.
34 Col. 2, 11.
35 Fc. 17, 27.
36 Rom. 2, 29.
37 Cf. Is. LXV, 17; LXVI, 22 – II Pt. 3, 13. 
38 Ie[. 25, 22.
39 Ioil 3, 1; Fapte 2, 17.
40 Ios. 6, 20.
41 Ie[. 20, 21.
42 Ie[. 24, 18.
43 Ie[. 34, 29.
44 Is. 65, 17; II Pt. 3, 13; Apoc. 21, 1.
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lui Israel, care vor fi `nnoi]i45? Oare când Râul vie]ii va curge prin

pântecele t\u46, ca niciodat\ s\ nu mai `nsetezi47? Când te vei face

str\in vorbelor, spre a fi cuvânt viu al Vie]ii `n lumea luminii, de

vreme ce t\cerea ta m\rturise[te adev\rul Lumii celei noi? Când Duhul

Vie]ii va l\sa f\r\ cuvinte limba ta, cea gângav\ [i vorbitoare de

lucruri grosiere, [i va zidi `ntru tine o nou\ limb\, vorbind de `ndat\

printr-`nsa despre lucrurile `nnoite ale lumii duhovnice[ti [i f\când

din scribi sau vraci apostoli48? Pân\ când St\pânul casei te va `nchide

afar\ ca pe un vagabond? Când vei fi tu iconomul s\u [i când via]a

va fi `mp\r]it\ prin mâinile tale, c\tre prietenii t\i?

3. Pentru ce `mi ceri s\-]i spun ce este al t\u, ne[tiind `nc\ ce este
al meu? Totu[i, ascult\-m\, ia aminte la aceast\ pild\, bun\ pentru

tine [i pentru mine, deopotriv\, [i, de asemenea, pentru toate gene-
ra]iile din lume. Duhul nostru a fost zidit ca un l\ca[ preg\tit pentru

Ziditorul s\u, f\r\ a-l murd\ri de patimile care permanent `l asal-

teaz\, sau f\cându-l necurat prin toate `nchipuirile care sunt `n lume,
ca ni[te idoli mor]i `ntip\ri]i `ntr-`nsul. Ia aminte la pilda zidirii ne-

tocmite [i `n]elege-o (pe ea). Prin patimile poftelor ne-am f\cut

trupuri f\r\ de via]\. Prin l\comie ne-am umplut de miros greu,
aruncând afar\ orice mâncare. Prin poftele trupe[ti [i prin mânie

ne-am asem\nat viperelor [i tuturor fiarelor veninoase.

4. Prin iubirea de argin]i am urmat animalelor de povar\, jivi-
nelor, zbur\toarelor, tuturor celor asemenea acestora [i am pâng\rit

zidirea Celui ce este mai Sfânt decât toate. Prin dragostea de slav\

de[art\ l-am dezbr\cat (l\ca[ul zidit `ntru noi) de podoaba `n care
`l `mbr\case Preasfântul [i l-am `mbr\cat `ntr-o hain\ nepl\cut\ `na-

intea Domnului. Prin mânie am dat jos chipul ve[nic al ~mp\ratului,
a[ezând `n locul lui un idol de[\n]at, la care s-au `nchinat odini-

oar\ cei care au ie[it din Egipt49; diavolii petrec `nl\untru [i fiicele lor

danseaz\ [i cânt\; acestea i-au `ntristat pe `ngeri [i Domnul lor s-a
mâhnit de aceast\ monstruoas\ ar\tare.

5. Ce va spune atunci acela? S\ socotim c\ unul din noi ar vedea

casa sa plin\ de aceast\ urâciune [i c\ ar ruga pe cei mai apropia]i

45 Iez. 36, 26.
46 In. 7, 38.
47 In. 4, 14.
48 Cf. In. 6, 45, Is. 54, 13: „To]i copiii t\i vor fi ucenici ai Domnului [i se vor

bucura de mare fericire”.
49 Ie[. 32.



66 Teologie [i Via]\

prieteni ai s\i s\ intre [i s\ locuiasc\ acolo. Oare va fi ascultat de

cineva? Cu siguran]\ nu! Dac\ noi, nevrednicii [i p\c\to[ii, nu vom

socoti pe bun\ dreptate acestea, nu vom fi, oare, ru[ina]i, ap\sa]i

fiind de aceast\ povar\, rugându-ne c\tre cel Preabun s\ ne zideasc\

prin a Sa cur\]ie? Astfel, nu vom sl\bi nicidecum elanul cursei noas-

tre, pân\ ce nu vom primi de la Dânsul aceast\ zidire atât de curat\,

pe care El ~nsu[i a tocmit-o. {i când va vedea c\ s-a cur\]it [i c\ este

gol50, `l va `mbr\ca [i-l va acoperi, nel\sând nicidecum str\inii s\

se apropie. Noi suntem, a[adar, casa Sa, fiind zidi]i spre `mplinirea

faptelor bune [i nu a celor rele.

6. Dac\ ]i-a[ scrie despre lucruri mari, mi-ai fi repro[at aceasta;

cele de mijloc nu `]i plac; cele de jos sunt pentru tine f\r\ culoare:

nici nu mai [tiu ce s\ fac pentru tine! ~]i voi arunca astfel o nad\

dulce [i moale: vom ar\ta prin cuvintele noastre, `mbr\cate `n lucru-

rile lumii p\mânte[ti, pe cele ale Ziditorului lumii. O, zidire a lui Dum-

nezeu, pân\ când te vei complace `n `ntuneric? F\-te (mai curând)

o flac\r\ cu totul (str\lucitoare) [i cuprinde tot ce este `mprejurul

t\u, spre a vedea frumuse]ea cea ascuns\ `ntru tine! ({i) f\ cunoscut

acestea prin gura ta, `n t\cere [i f\r\ zgomotul cuvintelor (šattîqa):

„O, Tu Cel ascuns [i `nv\luit `n mine, descoper\ `n mine taina Ta

cea ascuns\, arat\-mi bun\tatea Ta cea s\l\[luit\ `nl\untrul meu.

O, Tu cel care m-ai botezat spre a fi templu al [ederii Tale51, f\ s\ se

odihneasc\ norul slavei tale `nl\untrul templului T\u52, pân\ ce, sub

puterea dragostei, slujitorii Sfin]eniei Tale vor striga: „Sfânt”, aprin[i

fiind de focul duhului, `ntr-un avânt `nfl\c\rat de frumuse]ea [i ex-

tazul care `n aceast\ mi[care [i exaltare este `nsufle]it de puterea vie

a Fiin]ei Tale”.

7. F\-te, frate al meu, asemenea unui pe[te ce `noat\ [i se avânt\

`n valurile rev\rsate ale Splendorii. ~n str\lucirea lor, sfin]ii te as-

cund de pescarii cei blestema]i care stau pe mal, a[teptând cu `nfri-

gurare prada; ei nu vor putea pân\ la urm\ s\ pescuiasc\, c\ci se

tem s\ intre acolo [i s\ moar\.

8. Aprinde `n tine focul lui Iisus, pentru c\ acesta se m\re[te

intrând `n leg\tur\ cu cur\]irea sufletului t\u. Cu siguran]\, acesta

50 Dup\ Evagrie Ponticul, goliciunea aceasta se refer\ la cur\]irea min]ii.
51 II Cor. 6, 16; I Cor. 3, 16-17.
52 I Regi 8, 10-11.
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nu se va stinge `n sufletul `n care s-a aprins, dac\ nu p\trunde acolo

vreo ap\ str\in\. La lumina acestui foc vei vedea cur\]ia sufletului

t\u [i, oglindindu-se `n ea, frumuse]ea chipului Celui Iubit. Astfel,

Aceasta (adic\ frumuse]ea) nu-]i va ap\rea numai `n suflet [i ea

nu va ap\rea nici m\car `n acesta f\r\ sfânta cur\]ie: f\r\ ea nu te vei

putea vedea pe tine `nsu]i53, nici pe El s\l\[luit `n tine `nsu]i. F\ din

dorin]a aceasta o suferin]\ a ta54, pentru ca murind p\catului s\ vezi

`ntru tine `nvierea.

9. C\ci a zis Domnul: „Eu sunt ~nvierea [i Via]a”55. {i acela care,

prin dragoste fa]\ de Dânsul, se face mort fa]\ de lume, g\se[te `n

sine `nvierea, adic\ prefigurarea `nvierii despre care Pavel, desco-

peritorul tainelor dumnezeie[ti, a vorbit56. C\ci El nu este departe

de tine, Acela pentru care tu te obose[ti [i te ostene[ti de-a lungul

zilelor: El este `n tine, dormind [i a[teptând ceasul `n care te vei trezi

[i `n care ~l vei trezi, ca s\ alunge de la tine valurile pornite s\ te

`nece57.

10. Sfin]e[te-]i sufletul prin aducerea aminte de El. F\ ca fiin]a ta

s\ str\luceasc\ privind la Dânsul. ~mpreuneaz\-te cu El `n `mbr\-

]i[area dragostei Sale (dréhmtéh):  c\ci prin aceasta El se va ar\ta

`ntru tine [i te va `nveseli cu vederea Sa; El va face ca aceast\ dra-

goste s\ locuiasc\ `n sufletul t\u, laolalt\ cu Tat\l [i cu Duhul58; El

este cel care te ofer\ (pe tine `nsu]i) ca pe o vedere pe care o vei

`ntâlni pretutindeni; prin El vei `n[ela adâncul [i `n lumina Sa vei

scruta `naltul cerului; El este Cel care va `ntocmi `n tine adâncurile

Duhului [i `]i va descoperi lumina cea necreat\, ca s\ `naintezi `n ea59;

53 Robert Beulay face aici trimitere la „fiin]a” omului, reliefând ideea de „sine

personal”.
54 În sensul de „preocupare permanent\”, ceva „de care s\-]i pese `n orice clip\”.
55 In. 6, 25.
56 „{i `mpreun\ cu El ne-a sculat [i `mpreun\ ne-a a[ezat `ntru ceruri, `n Hris-

tos Iisus” (cf. Efes. 2, 6).
57 Aici monahul sirian face trimitere la episodul biblic al „furtunii de pe mare”,

atunci când Domnul a adormit `n corabie, ucenicii S\i fiind `nsp\imânta]i de va-

lurile m\rii (cf. Mt. 8, 24-26): „{i, iat\, furtun\ mare s-a ridicat pe mare, `ncât corabia

se acoperea de valuri; iar El dormea. {i venind ucenicii la El, L-au de[teptat, zicând:

«Doamne, mântuie[te-ne, c\ pierim». Iisus le-a zis: «De ce v\ este fric\, pu]in credin-

cio[ilor?» S-a sculat atunci, a certat vânturile [i marea [i s-a f\cut lini[te deplin\”.
58 Cf. In. 6, 17-23.
59 I In. 1, 7 – Ps. 39, 16.
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prin El, tot ce este `n tine se va umple de slav\ [i tot ce-]i [ade

`nainte va str\luci prin cur\]ia vie]ii; El este Acela care din slug\ te va

face rege [i va a[eza pe vr\jma[ii t\i „a[ternut picioarelor tale”60; co-

roan\ va pune pe cre[tetul t\u la finele cursei duhovnice[ti61 [i va

face s\ apar\ `n mi[c\rile tale cugetarea la Preasfânta Treime. Pur-

tând `n suflet `ntreaga lume, punem acum sfâr[it cuvintelor noastre.

C\ruia se cuvine slava, cinstea [i `nchin\ciunea, acum [i pururea

[i `n vecii vecilor. Amin!

Scrisoarea a XVI-a

1. Ascult\, frate al meu, cum au adus `naintea mea un om vred-

nic de credin]\. „Când mergeam” – spune el – „`naintea prietenilor mei,

Iubirea a venit s\ m\ g\seasc\ [i s\ m\ ia”. El mergea cu pu]in `na-

intea mea, `n timp ce eu `l urmam `ndeaproape. Apoi, El ~[i `ntorcea

c\tre mine privirea, [i con[tiin]a mea a fost captivat\. {i când a v\zut

c\ am r\mas `nm\rmurit, mi-a spus cuvinte de `mb\rb\tare [i m-a

`nveselit. Atunci inima mea se aprindea de dragostea Sa (brehmtéh)

[i, sub c\ldura fl\c\rilor ardente de dorin]\, s-a a[ezat [i s-a `nve[-

mântat `n lini[te. Prin urmare, sufletul meu a fost mistuit, f\r\ s\ p\-

r\seasc\ `ns\ aceast\ via]\; [i prietenii mei au fost sco[i din inima

mea, atât de pu]in iubi]i, ca vr\jma[ii de ast\zi62. Când puterile mele

au sl\bit, El mi-a l\sat un oarecare timp `n aceast\ stare, uimit fiind

de El [i de cele ale Sale.

2. Prin urmare, eu am stat f\r\ suflare, ca [i cum nu a[ fi fost,

f\r\ de sim]ire, vedere sau auzire, `ns\ `n extaz [i lini[te adânc\, c\ci

nu se afla acolo nici mi[care sau cuno[tin]\, astfel, `n cele cunoscute,

cunoa[terea a uitat de sine, a[ezându-se `n afara cunoa[terii. {i de

vreme ce mi-a dat `napoi libertatea de mi[care, El m\ l\sa `nc\ ne-

mi[cat [i se ascundea, de vreme ce r\mâneam f\r\ amintirea acestor

lucruri [i f\r\ s\ g\sesc nimic din ceea ce este al meu.

3. Se poate, oare, `nv\]a acestea de la condei [i de la cerneal\?

Nicidecum! ~ns\ acela care Te-a gustat, o, Preadulce [i Atotbunule

Doamne!, acela va `n]elege. {i cel care s-a unit (de`ndat\) cu Tine

60 Cf. Ps. 109, 1.
61 II Tim. 4, 7-8.
62 Vrea s\ spun\ c\, `nc\lzit fiind de dragostea lui Dumnezeu, sufletul ajunge

s\-i iubeasc\ pe vr\jma[i mai mult decât pe prietenii din via]\.
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nu-l hule[te niciodat\ pe prietenul s\u prin anumite lucruri, ci dim-

potriv\, `l laud\ pe cel ce pomene[te de cele ce sunt ale sale, `l sl\-

ve[te pe D\t\torul lor, se bucur\ [i `[i `nmul]e[te zelul.

Scrisoarea a XVII-a 
(Despre eliberarea ce pune cap\t luptelor [i necazurilor)

1. Aici s-a spus c\: „Domnul [tie cât suferi]i din cauza mea [i a

alungat de lâng\ mine p\timirea cea necurat\, a luminat sufletul meu

prin cele ale Sale [i m-a veselit. Ca s\ se `ntoarc\ [i s\ se ru[ineze cei

ce vor zice: «aceea ochii no[tri au v\zut». C\ci de azi `nainte, inima

mea s\ se `nt\reasc\ `n Domnul [i El `i va pierde pe cei care ne ur\sc

pe noi, c\ a sp\lat p\catele63 noastre [i a pierdut pe vr\jma[ii no[tri

care, f\r\ dreptate64, se ridicau `mpotriva noastr\. Binecuvântat fie

Domnul Dumnezeul nostru care `mparte pentru noi binele, `n du-

rere [i `n bucurie!”. 

2. S-a spus, de asemenea: „Prin venirea neamurilor, de care noi

v-am vorbit, Domnul mi-a adus mo[tenirea Vie]ii65! C\ci la acesta, ea
a r\mas pentru totdeauna `ntru cele ale sale!” (Astfel, `n vederea

safirului66 [i prin untdelemnul cel ve[nic s-a statornicit St\pânul casei

63 R. Beulay traduce aici prin „tic\lo[ie”, cu trimitere la Psalmul 135, 23 [i Lc.

1, 25; 48: „C\ a[a mi-a f\cut mie Domnul `n zilele `n care a socotit s\ ridice dintre

oameni ocara mea (…). C\ a c\utat spre smerenia roabei Sale. C\, iat\, de acum

m\ vor ferici toate neamurile”.
64 Cf. Ps. 35, 18-19: „S\ nu se bucure de mine cei ce m\ du[m\nesc pe nedrept,

cei ce m\ ur\sc `n zadar [i fac semn cu ochii. C\ mie de pace `mi gr\iau [i asupra

mea vicle[uguri gândeau”.
65 În]elesul desprins din acest pasaj este dintru `nceput unul obscur. Elabo-

rând o analiz\ de context, editorul francez vede din nou interesul misticului sirian

pentru unirea sufletului „cu Dumnezeu [i pentru descoperirea prezen]ei acestuia `n

El, f\r\ s\ se r\t\ceasc\”.
66 Ideea este de origine evagrian\. Vezi: Evagrie, Scrisoarea 38, `n W. Franken-

berg, Evagrius Ponticus, p. 529; `n textul biblic, vezi Ie[irea 24, 10: „{i au v\zut locul

unde st\tea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva ce sem\na cu un lucru

de safir, curat [i limpede ca seninul cerului”. Simbolismul safirului se reg\se[te, `n

viziunea lui Evagrie, `n coresponden]\ cu intelectul. La rândul s\u, Ioan de Da-

lyatha direc]ioneaz\ `n]elesul de contemplare spre vederea luminii dumnezeie[ti. În

acest context, el este de p\rere c\ aceast\ capacitate `i apar]ine exclusiv sufle-

tului care, atât `n perspectiva material\, cât [i imaterial\, face aceast\ descoperire

prin sine `nsu[i. Interpretarea sa are, de asemenea, origini evagriene, dezvoltând

ideea „luminii f\r\ form\”. Vezi: Ioan de Dalyatha, Omilia VI: „Despre viziunile

singuraticilor”..., p. 357, n. 7.



70 Teologie [i Via]\

`n sânurile cere[ti; [i, `n afara acestuia, `n\l]\m pe Cel Preastr\luci-
tor: ~l descoperim `n tain\ pe Cel ce le `ntrece pe toate, chiar dac\
am uita de noi `n[ine)67. O, izvor de noroi mirositor, fântân\ a dure-
rilor, `n care (totu[i) Via]a s-a ascuns, care nu se va mira de el `nsu[i,
când va cobor` din locul r\pirii sale68, unde [ade al\turi de Puterile
Luminii, care `l privesc ca pe un preaiubit, unde el este `n ele [i ele
sunt `n el, [i `mpreun\ cu ele `n Domnul cel Ve[nic!

3. ~ntrebi acum care este locul acesta sau, mai bine, vrei s\-]i

vorbesc de dânsul? Vino (mai curând) s\-l admiri `mpreun\ cu mine!

Sau `nc\ tu vrei s\ [tii de ce fel este mi[carea care-l `nsufle]e[te [i

ce fel de natur\ este „Sfin]enia” sa? Lini[tea pe care sufletul o [tie

[i nimeni altul. „Cel ce are urechi de auzit s\ aud\!”69. Cât despre

ce nu `n]elege, (`l `ndeamn\) s\ cinsteasc\ `n lini[te pe Cel ce este

sl\vit [i care iube[te s\ sl\veasc\ pe acela care dore[te s\ fie sl\vit.

Cum (oare) vom putea numi locul acestor vederi duhovnice[ti?

Acesta se aseam\n\ Celui ce vede toate prin Sine ~nsu[i [i care,

de asemenea, se afl\ `n toate, `n lucrurile cele mai mici, ca `n cele

mai mari. S\ facem atunci ca prin lini[te s\ cinstim cuvântul nostru:

`n r\pire/extaz s\ p\str\m taina noastr\ [i prin frumuse]i simple s\

descoperim pe cele tainice, zicând: „Binecuvântat s\ fie locul s\u,

slav\ Domnului!”.

4. Roag\-te pentru mine, `]i cer, ca s\ nu fiu spre batjocur\ vr\j-

ma[ilor. Luând seama la cele dinainte, v\d c\ sunt mai mult decât

cele l\sate `n urm\ [i c\ `nviez patimile cele dinl\untru! Vorbesc

despre cele ce m\ fac de ru[ine [i pentru aceasta merit pedeaps\,

`ns\ Domnul pe toate le-a ascuns, pentru c\ este Bun [i mila Sa

este mare.

67 Pasajul a[ezat `ntre paranteze a fost tradus de Beulay dup\ versiunea arab\

a textului epistolar.
68 Este vorba aici de starea de extaz `n care se afl\ sufletul care-l contempl\

pe Dumnezeu. 
69 Mc. 4, 9.


