
2192013 — Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 

TRADUCERI

M|RG|RITARE MISTICE DIN OPERA EPISTOLAR| 

A MONAHULUI SIRIAN IOAN SABA DE DALYATHA

(Scrisorile I-IV)

Diac. drd. Ioni]\ APOSTOLACHE
Facultatea de Teologie Ortodox\, Universitatea din Craiova

Ioan Saba de Dalyatha a f\cut parte, la fel ca al]i cunoscu]i

mistici sirieni, din tradi]ia r\s\ritean\ a monahismului sirian,

vie]uind `n secolul al VIII-lea `n nordul Irakului de ast\zi, dup\

cum afirm\ sirologul englez Sebastian Brock1. Acesta [i-a petrecut

cea mai mare parte din via]\ `n singur\tate, ca eremit, `n

Muntele Dalyatha (pozi]ionat `n sud-estul Turciei de ast\zi)2. Din

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

format\ din: dou\zeci de Omilii, cincizeci [i unu de Scrisori [i mai

multe „pove]e duhovnice[ti”. Dup\ moarte, opera sa a fost condam-

nat\ pentru sabelianism [i mesalianism, al\turi de cea a lui Ioan

Singuraticul [i Iosif Hazzaya, `ntr-un sinod local reunit, `n 786-787,

sub patriarhul nestorian Timotei I 3. 

Problema identit\]ii sale nu este `ns\ `ntr-atât de simpl\, existând

numeroase divergen]e cu privire la perioada `n care acesta [i-a des-

f\[urat activitatea. Astfel, conform lui J.S. Assemani, Ioan Saba de

Dalyatha a fost contemporan cu Sfântul Isaac de Ninive, tr\ind pe

la mijlocul secolului al VI-lea, Assemani confundându-l `ns\ cu scrii-

torul ortodox Joannes de Dilaita. William Wright nu reu[e[te nici

1 Sebastian P. Brock, Spirituality in the Syriac Tradition, St. Ephrem Ecume-

nical Research Institute (SEERI), Kottayam, India, 1989, pp. 35-36. 
2 Originar din Ardamut, `n Beth Nuhadre, Ioan [i-a `nceput via]a monahal\ `n

M\n\stirea Yozadak, `n Mun]ii Cardu. Aici a r\mas o vreme, dup\ care s-a retras

`n Mun]ii Dalyatha, unde a `ntemeiat o nou\ m\n\stire. Vezi: Remus Rus, Dic]io-

nar explicativ de literatur\ cre[tin\ din primul mileniu, Editura Lidia, Bucure[ti,

2003, p. 396.
3 Antoine Guillaumont, Sources de la doctrine de Joseph Hazzâyâ, `n L'Orient

Syrien, 1958, vol. III, l, pp. 3-24. 
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el o datare exact\ a misticului sirian, plasându-l `n jurul anului 550.

Cu toate acestea, el reu[e[te s\ clarifice `ncurc\tura de nume, demon-

strând c\ formele Dilaita [i Dalyatha nu sunt identice, identificând

[i delimitând cele dou\ localit\]i. Orientalistul francez Rubens Du-

val `l identific\ pe Ioan cu unul dintre ucenicii misticului Iosif Ha-

zzaya, justificând aceasta `n baza coresponden]ei de gândire [i

compatibilit\]ii ideologice dintre ei4. Mai târziu, la `nceputul anilor

‘80, preotul carmelit Robert Beulay5 a reu[it s\ articuleze identitatea [i

opera misticului nestorian, oferind, printr-o analiz\ critic\, o reac-

tivare a acestora `n lumea academic\ a teologiei siriene. 

Principala acuz\ adus\ operei lui Ioan de Dalyatha era legat\ de

folosirea conceptului de „vedere duhovniceasc\ a lui Dumnezeu” `n

suflet. Profesorul Robert Beulay a cules fragmentar, din versiunea

arab\ (singura care se mai p\streaz\), textul elaborat de sinodali,

reu[ind s\-l integreze, par]ial, `ntr-o descriere general\ asupra eve-

nimentului `n cauz\: „Catolicosul Timotei `l excomunic\ pe Ioan, zis

«de Dalyatha», pe Ioan de Apamea [i pe Iosif, `ntr-un Sinod al P\-

rin]ilor. Când ace[tia s-au reunit, el le-a vorbit despre pericolele ace-

lor timpuri [i despre `ntunericul care-i `nconjurau; la un punct a

spus c\, dac\ n-ar fi fost milostivirea lui Dumnezeu, oamenii ar fi

p\timit din nou ca `n ziua potopului. El a spus c\ un grup de c\lu-

g\ri, ce se credeau vie]uitori laolalt\ cu `ngerii, `n[elau lumea [i, prin

alunecarea lor, r\spândeau `ntre oameni gre[eli grave. Printre ace[tia,

el l-a amintit [i pe Ioan de Dalyatha, care ar fi urmat lui Sabelie,

crezând c\ Fiul [i Duhul Sfânt sunt Puteri [i nu Persoane, c\ Logo-

sul a fost numit Fiu nu pentru c\ este din Tat\l, ci pentru c\ prin El

Tat\l a f\cut toate, spunând, totodat\, c\ f\ptura cea zidit\ `[i poate

vedea Ziditorul. Printre acestea el aminti de un oarecare Iosif, spu-

nând c\: «Dac\ dori]i s\ primi]i darurile Duhului Sfânt, nu numai

z\bovi]i la rug\ciune sau la slujire, ci p\r\si]i locurile `ntunecate, `n

care nu a]i putea auzi nici m\car cântecul p\s\rilor». Se `ndoia el

4 Brain E. Colless, The Biographies of John Saba, `n Parole de l'Orient, 1972,

vol. 3, nr. 1, pp. 45-47.
5 Robert Beulay La lumière sans forme. Introduction a l’etude de la mystique

chretienne syro-orientale, `n col. „L’Esprit et le Feu”, Édition de Chevetogne, Bel-

gique, pp. 214-215; Idem, L’Enseignement spirituel de Jean de Dalyatha mistic

syro-orientel du VIIIe siècle, `n „Colection Theologie Historique”, nr. 83, „Avant-

propos” de Antoine Guillaomont, Beucheste, Paris 1990, pp. 6-10.
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de faptul c\ Sfântul Duh a venit `n lume, pogorându-se peste Sfin]ii

Apostoli `n plin\ zi? ~n alt\ parte el spune: «Atunci când cineva a

ajuns la des\vâr[ire, nu mai are nevoie nici de rug\ciune, nici de psal-

modiere, de citirile sfinte sau de munc\, deoarece este des\vâr[it».

El a spus de asemenea c\ Trupul [i Sângele Domnului sunt sfin]ite

de Duhul Sfânt prin rug\ciunea continu\; [i de asemenea c\ su-

fletul nu a fost f\cut `mpreun\ cu trupul, fiind mai `nainte cu Dum-

nezeu. Despre dumnezeire a spus, `n mod gre[it, c\ poate fi v\zut\,

cu toate c\ Domnul a spus c\: «Nimeni nu M\ va putea vedea [i va

r\mâne `n via]\», iar Fiul a m\rturisit c\ numai El singur L-a putut

vedea pe Tat\l, El [i Duhul, dup\ cum spune Marele Pavel: «Nici un

om nu L-a v\zut `n aceast\ lume [i nimeni nu poate s\-L vad\». Din

aceast\ pricin\, P\rin]ii i-au scos pe ace[tia (aminti]i mai sus) din

sânul Bisericii, a[a cum au f\cut odinioar\ `nainta[ii lor cu: Arie, Eu-

nomie, Macedonie, Apolinarie, Chiril [i Sever, nefiind primi]i, cum au

fost de pild\: Atanasie, Vasile, Grigorie, Diodor, Ioan Hrisostom,

Teodor [i Nestorie. Ei au condamnat Sinoadele de la Efes [i Calce-

don, pentru c\ cei de acolo s-au pus de acord s\ spun\ c\ cele dou\

ipostase erau de fapt unite `ntr-unul singur. Acum, P\rin]ii care s-au

reunit, `n frunte cu Mar Timotei, [i au anatematizat pe oricine ar fi

spus c\ prin omenitatea Domnului nostru poate v\di dumnezeirea

Sa sau c\ aceasta ar putea fi v\zut\ de vreo creatur\, oricine ar fi fost

aceasta. Ei afirmau, de asemenea, c\ sufletele nu mai simt nimic

odat\ cu p\r\sirea trupurilor, pân\ când se vor `ntoarce din nou

`n acestea; c\ci nici o fiin]\ omeneasc\ nu a atins des\vâr[irea din

aceast\ lume, cu excep]ia Celei cu care a fost `mbr\cat Hristos. Au fost

anatematiza]i to]i cei care citeau c\r]ile lui Iosif, Ioan de Dalyatha

sau Ioan de Apamea. Oricine le-ar fi a[ezat `n bibliotec\ sau `ntr-un

col] al camerei sale era pe loc excomunicat”6.

Luând `n calcul prevederile sinodului nestorian, Beulay consider\

acuza]iile aduse de Timotei mult prea departe de adev\ratul con-

]inut al operei lui Ioan de Dalyatha. Dac\ lu\m `n calcul problema

vederii lui Dumnezeu, care constituie unul dintre capetele princi-

pale de acuza]ie, observ\m c\ monahul de Dalyatha nu abordeaz\

6 J.S. Assemani, Biblitheca Orientalis Clementino-Vaticana, III, 1, Rome, 1725, p.

100, apud Robert Beulay, L’Enseignement spirituel…, pp. 423-424; Idem, La lu-

mière sans forme, pp. 229-231.
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stricto senso acest subiect, ci se refer\ la o „vedere spiritual\”, o

reflectare a lui Dumnezeu `n oglinda inimii celui care s-a cur\]it

pe sine de patimi. Cu toate acestea, abordarea misticului sirian avea

`n sine o v\dit\ tendin]\ mesalian\. ~n acest sens, Beulay comen-

teaz\: „Raportul dintre acuza legat\ de vederea lui Dumnezeu [i

cea de mesalianism este, `n spiritul P\rin]ilor sinodali, cât se poate de

clar. Fraza prin care este insinuat\ acuza, tipic\ `n aceast\ pri-

vin]\, este cea prin care se declar\ anatema asupra: «oricui ar spune

c\ omenitatea Domnului nostru face v\dit\ dumnezeirea Sa». Ne-

garea posibilit\]ii vederii lui Dumnezeu, chiar [i prin intermediul

omenit\]ii lui Hristos, este, pe de o parte, consecin]a ultim\ a prin-

cipiului formulat `mpotriva lui Ioan de Dalyatha, prin care nici o

creatur\ nu-L poate vedea pe Dumnezeu [i, pe de alt\ parte, con-

stituie respingerea unei doctrine explicit mesaliene (...). Afirma]ia,

a[ezat\ aici pe seama doctrinei mesaliene, cum c\ prin omeni-

tatea lui Hristos s-ar v\di dumnezeirea Sa, este mai aproape de

latura tradi]ional\ a ereziei prin care se sus]ine c\ dumnezeirea

ar putea fi v\zut\ prin ochii trupe[ti. ~n acest caz, Timotei socote[te,

dup\ cum am v\zut, c\ orice activitate a sufletului, ne`nso]it\ de

trup, este nul\, respingând, `n consecin]\, posibilitatea unei ve-

deri omene[ti, fie ea [i spiritual\”7. 

Brian E. Colless este de p\rere c\ Ioan Saba nu a fost condamnat

de sinodul nestorian pentru c\ ar fi cunoscut scrierile Sfântului

Macarie8, ci pentru „adoptarea doctrinei mesaliene”, `n baza c\-

reia „Sfânta Treime poate fi v\zut\ numai de cel care a ajuns la

des\vâr[ire”. Definit\ printr-o tradi]ie care a accentuat dintotdea-

una realitatea omenit\]ii Mântuitorului Hristos, Biserica Nestorian\

nu a trecut cu vederea pozi]ia lui Ioan de Dalyatha [i a celor care

`mp\rt\[eau aceea[i gândire. ~n felul acesta, au fost condamnate

toate imaginile [i conceptele de influen]\ mesalian\: „vederea lui

Dumnezeu `n oglinda sufletului” sau „vederea firii dumnezeie[ti

prin intermediul firii umane a lui Hristos”9. Prescrip]iile catolico-

sului Teofil sunt cât se poate de gr\itoare `n acest sens: „S\ fie ana-

tema gândurile otr\vitoare ale mesalienilor, care spun adesea c\

7 Robert Beulay, L’Enseignement spirituel…, pp. 426-427.
8 Referin]e directe cu privire la scrierile macariene se pot distinge `ndeosebi `n

cea de a XXVIII-a Omilie a sa.
9 Brian E. Colless, The mysticism of John Saba, `n OCP, 1973, nr. 39, pp. 91-93.
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dumnezeirea Unuia N\scut se v\de[te `n omenitatea Sa, afirmând,

totodat\, c\ omenitatea Sa este simpl\ (pš`]tâ), f\r\ a fi compus\,

dup\ p\rerea plin\ de impietate a maniheilor. C\ci natura dum-

nezeiasc\ este necorporal\, f\r\ a fi limitat\ [i nev\zut\ tuturor

creaturilor, `n vreme ce natura [i ipostasul (qnômâ) omenesc al Dom-

nului nostru are o realitate corporal\ (gš`mâ), limitat\ [i vizibil\ tu-

turor fiin]elor ra]ionale; de aceea, nu este posibil\ vederea naturii

dumnezeie[ti. Aceasta (omenitatea) nu este f\r\ limite, f\r\ de

`nceput sau f\r\ de sfâr[it (dlâšûlâm), a[a cum este dumnezeirea

Sa, [i nici nev\zut\, sau necreat\, sau incorporal\ (…). A[a cum

este imposibil ca cineva s\ vad\ natura dumnezeiasc\ a Fiului, care

este Cuvântul lui Dumnezeu, sau Duhul Sfânt, a[a nu este cu pu-

tin]\ ca «vreun om s\-L vad\ pe Tat\l», dup\ cum a spus Domnul

nostru. Numai Cel ce este din firea lui Dumnezeu din ve[nicie,

numai Acela ~l poate vedea pe Tat\l. ~i anatematizez atunci pe to]i

cei care s-au lipit cu sufletul de cuvintele celor ce care `nva]\ aceste

lucruri, gândind o schimbare [i o transformare de natur\ `n Dom-

nul nostru Iisus Hristos. ~n acela[i fel cum resping [i anatematizez

pe cei care spun c\ omenitatea Domnului nostru a fost golit\ de

caracterul ei compus, devenind astfel un simplu duh”10. {i `n alt loc:

„To]i episcopii, c\lug\rii sau simplii credincio[i care se fac vino-

va]i de erezia mesalian\ sau de o alt\ `nv\]\tur\ gre[it\ nu vor

putea, prin cuvântul Domnului nostru, s\ `ndeplineasc\ sfintele rân-

duieli `n Biseric\ sau Sfintele Taine, pân\ nu se vor lep\da `n scris,

`naintea `ntregii Biserici, de toate acestea”11.

Pe de alt\ parte, asocierea sa cu numele ereticului Eunomie, care

vedea `n Dumnezeu Tat\l monada absolut\, este din nou `ndoiel-

nic\, Ioan fiind unul dintre misticii sirieni care a luptat toat\ via]a

`mpotriva „celor care, din ignoran]\, doreau s\ scruteze esen]a Naturii

Dumnezeie[ti celei f\r\ de `nceput”12. Caracterul apofatic al misticii

10 Robert Beulay face trimitere aici la o alt\ consemnare a catolicosului nes-

torian `mpotriva ereziei mesaliene. Textul este redat, dup\ traducerea german\,

din siriac\ de O. Braun, Zwei Synoden des Katholikos Timotheo I, `n „Orients Chris-

tianus”, II (1902), pp. 304-308, apud Robert Beulay, L’Enseignement spirituel…,

pp. 426-427. 
11 Sinode de Thimotée I (790), Canon IV, dans Sinodicon Orientale, ou Recueil

des Sinodes Nestoriens, publié, traduit et adnnoté par J.B. Chabot, Imprimerie

Nationale, Paris, 1902, p. 607.
12 Scrisoarea L, 16.



224 Teologie [i Via]\

sale este cu mult peste ra]ionalismul eunomian, `ntre cele dou\ pola-

rit\]i neputând fi nici un fel de asociere. ~n compara]ie cu `nv\]\-

tura sa, gnoseologia eunomian\ „dezv\luie un intelectualism `mpins

la extreme, privat de orice element religios pe care `l g\sim `n pla-

tonism. Este deci o dialectic\ ra]ional\, care se ocup\ cu idei abstracte

(...). Toate numele folosite pentru a-L denumi pe Dumnezeu sunt fie

simple semne, f\r\ o valoare cognitiv\, inven]ii umane, fie sinonime

ale numelui deasupra oric\rui nume, care exprim\ `n mod concret

ceea ce Dumnezeu este `n fiin]a Sa”13.

Trecând dincolo de latura contestat\ a scrierilor sale, Ioan Saba

de Dalyatha r\mâne `n teologia sirian\ unul dintre cei mai mari

scriitori mistici, „o bijuterie a misticii siriene, egal sau mai pu]in egal

cu Sfântul Isaac Sirul”. ~n laborioasa oper\ a reu[it s\ a[eze laolalt\

valoroasa mo[tenire a `nainta[ilor s\i Ioan de Apamea sau Isaac de

Ninive, precum [i mistica scriitorilor greci Evagrie Ponticul, Sfântul

Dionisie Areopagitul [i, mai ales, Sfântul Grigorie de Nyssa, ale c\-

ror opere au fost traduse `n siriac\. Mai mult, el a reu[it s\-[i p\streze

originalitatea, sprijinindu-[i `ntotdeauna doctrina „pe propriile expe-

rien]e duhovnice[ti, pe o via]\ monastic\ de cea mai `nalt\ calitate,

care i-a permis s\ formuleze [i s\ foloseasc\, `n mod liber [i f\r\

grija sistematiz\rii, termenii [i conceptele tradi]ionale, `ncadrân-

du-le `ntr-un stil foarte personal, liric, ardent, frecvent cur\]it de

zgura pe care limba nu reu[ea s\ o exprime, f\când experien]a unei

realit\]i conjugat\ cu `n]elesurile duhovnice[ti (...). F\r\ nici o

`ndoial\, Ioan de Dalyatha se pozi]ioneaz\ al\turi de cei mai mari

mistici ai cre[tin\t\]ii, fiind de talia Sfântului Ioan al Crucii sau a

Sfintei Tereza de Ávila”14.

~n ceea ce prive[te traducerea pe care o propunem `n cele ce

urmeaz\, men]ion\m c\ ea s-a realizat dup\ versiunea francez\,

paralel\ textului original siriac, semnat\ de prof. Robert Beulay [i a[e-

zat\ `n tomul XXXIX, Fascicule III, al colec]iei Patrologia Orientalis15.

13 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, traducere din limba englez\ de Prof.

dr. Remus Rus, EIBMBOR, Bucure[ti, 1995, pp. 63-64.
14 Antoine Guillaumont, „Avant-propos”, `n Robert Beulay, L’Enseignement spi-

rituel…, p. 2.
15 Vezi: Jean de Dalyatha, La Collection des Lettres de Jean de Dalyatha, édition

critique du texte syriaque inédite, traduction française, introduction et notes par

Robert Beulay, `n col. „Patrologia Orientalis”, tom XXXIX, fascicule III, nr. 180, Bre-

pols, Turnhout/Belgique, 1978, pp. 54-69.
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Scrisoarea I:

(C\tre un alt mare `n]elept din timpul s\u)

1. Aceluia care, `n lumina dumnezeiasc\ r\spândit\ `n sufletul

s\u, cerceteaz\ lucrurile ascunse [i `nva]\ prin Duhul tainele Duhu-

lui, cel ce, prin Steaua cea mult str\lucitoare, Care se ridic\ din inima

sa, este, `n lumin\, unit cu Lumina. ~n acela, Duhul a a[ezat daruri,

care vor umple marginile p\mântului; acela respir\ `n atmosfera Vie]ii

prin D\t\torul de Via]\, El Care fusese ap\sat, odinioar\, de mirosul

cel greu al mor]ii. 

2. ~nv\]\torule al meu, P\rinte al sfin]ilor! De atâta vreme a[tept

s\ `ntâlnesc omenitatea Ta cea plin\ de sfin]enie [i purt\toare de

dumnezeire, dar sunt `mpiedicat de r\nile p\catelor mele. Duhul Sfânt,

Care este `ntru Tine, poate m\rturisi aceast\ sl\biciune!

3. C\ci Domnul nostru mi-a dat s\ v\d fa]a Ta [i s\ uit de sufe-

rin]ele mele, inima mea bucurându-se `naintea apusului T\u `n locul

cel mai luminos al ~mp\r\]iei celei Ve[nice. C\ci ascunzându-m\ `n

`ntunericul slavei Tale, Doamne, nu sunt vrednic s\ Te v\d, ochii

sufletului fiindu-mi orbi]i de razele `ntunericului luminos care te

`nconjoar\. ~ns\, `n]elepciunea `n care a str\lucit de aici, de jos,

m\re]ia Vie]ii, spre slava numelui T\u, aceea, asemenea soarelui

acestuia, se a[eaz\ pe pleoape ochilor [i, `mplinindu-[i menirea,

pleac\ s\ `ntâlneasc\ r\s\ritul Soarelui Celui Mare, Care este lu-

mina celor dintru `n\l]ime.

4. A vorbi despre felul descoperirii lui Dumnezeu `n cuno[tin]ele

sfin]ite nu este cu putin]\ limbii noastre. ~ns\ `ndrept\]irea acestei

mari taine o putem g\si a[ezat\ `n cuget\rile pure [i luminoase care

s-au afundat `n lini[te. C\ci `n locul frumuse]ilor celor negr\ite, Dum-

nezeu Se arat\ celor care ~l iubesc pe Dânsul. El `i uime[te prin bun\-

tatea Sa [i prin contemplarea tainelor Sale, a[eaz\ `n lini[te porni-

rile lor p\c\toase. {i cum locul acesta, al contempl\rii minunate, este

unul al extazului, fiind `nconjurat de lini[te, cugetarea `ncearc\ s\ iese

din tain\, pân\ la locul vederii [i ar\t\rii, pân\ dincolo de grani]a

de st\pânire a t\cerii. El `i minuneaz\ prin bun\tatea Sa. 

5. Locul al c\rui limb\ este lini[tea, prin ce mijloc `[i va putea

descoperi tainele sale? {i `ntrucât tainele acestui loc `i minuneaz\ pe
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locuitori, adâncindu-i prin extaz `n lini[te, dac\ se descoper\ acelora

care nu sunt obi[nui]i cu ele, `n aceast\ uimire, nu `i va goli oare de

toat\ mi[carea [i `n]elegerea? Locul `n care numele este Admira]ie,

`n]elegerea acestei taine fiind de asemenea extaz; [i indiferent de

numele gr\irii, acesta este lini[te, f\r\ mi[care [i f\r\ numire. Prin m\-

re]ia slavei sale, (locul acesta, n.tr.) `[i arunc\ locuitorii `n uimire,

]inând `n extaz pe aceia care, r\mânând `ntr-`nsul, sunt sc\lda]i, prin

vedere, `n dulcea]a sa cea mai presus de cuvinte. Aici, `ndr\zneala

este `nfrânt\ prin t\cere, c\ci gura t\cerii r\mâne mut\! {i `ntrucât

gura `mi este amor]it\ de frica p\catelor mele, neputând gr\i frumu-

se]ea cea negr\it\ a tainelor dumnezeie[ti, alerg c\tre nem\surata Sa

mil\, c\tre iconomia tainelor dumnezeie[ti, unde s\l\[luie[te lini[tea

[i str\luce[te uimirea Eului ascuns, Care d\ruie[te vederea slavei Sale

celor ce ~l iubesc pe Dânsul.

6. Mul]umindu-]i pentru rug\ciunea ta cea plin\ de milostivire,

pentru c\, f\cându-m\ str\in frumuse]ii, nu m-ai alungat de lâng\

muntele mântuirii, ca s\ nu m\ ard\ focul Sodomei, care `i `nghite

pe cei p\c\to[i16. P\rinte al nostru, roag\-te pentru mine, strig c\tre

Tine cu lacrimi, plecându-mi capul `naintea Ta. Limba cuget\rii mele

este negr\itoare [i mut\ `naintea celor care se roag\ cu credin]\ [i slo-

bod\ `naintea celor care iubesc. Picioarele `mi sunt f\r\ de vlag\,

umblând (pe un drum, n.tr.) f\r\ umbr\ [i, poticnindu-se de piatr\,

au `nceput s\ sângereze, fiind r\nite de cursele vr\jma[ului. ~ntrucât

lumina ochilor mei a fost `ndep\rtat\ de la mine prin necur\]ie [i,

neputând vedea acestea, a[eaz\-m\ sub mila rug\ciunii Tale, f\cân-

du-o vindecare pentru r\nile mele, [i lumineaz\ prin puterea atot-

[tiin]ei Tale mi[c\rile mele, cercetându-mi sufletul. C\ci Domnul

m\ `nvrednice[te cu bucuria vederii `n duhul, cu toate c\ sunt orb

[i nu te pot vedea altfel.

7. Nu m\ `nvinov\]esc de a m\ fi condus proste[te, ca un nebun,

c\ci bun\tatea ochiului inimii Tale, care vede cele ascunse, `n-

v\luie faptele mele cele rele.

16 „Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma [i Gomora ploaie de pucioas\ [i

foc din cer de la Domnul” (Fac. 19, 24).
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Scrisoarea a II-a
(C\tre un alt ~n]elept)17

1. Cât de minunat\ este frumuse]ea dragostei Tale, cea ascuns\

`ntru cele de jos! Ea nu s-a scârbit nici de cele urâte ale lumii,

a[ezându-le departe de r\ut\]ile ei, asemenea celui ce nu suport\

s\ vad\ nelegiuirile ei, nel\sându-se nicidecum `ntinat de acestea.

~ns\, este cu putin]\ ca sufletul t\u s\ nu se fi dep\rtat de `n\l]imea cea

`nvecinat\ Celui Prea`nalt, adâncindu-se `n `ntuneric spre cunoa[-

terea tainei celei `ntunecate! Mai mult, aceasta18 s-a f\cut dup\ chipul

Soarelui celui Mare al tuturor lumilor, `nmul]ind str\lucirea Slavei

Sale peste cei care st\teau `ntru `ntuneric. Cât despre mine, care nimic

vrednic de mul]umire nu am pentru harul cel rev\rsat asupra r\ut\]ii

mele, (m\ rog) Celui Atotbun s\-]i r\spl\teasc\ prin a Sa cercetare,

oferindu-]i tot lucrul bun, la care nici m\car nu te-ai gândit. Amin!

2. Tu mi-ai strigat: „Nu m\ uita, pentru c\ nici eu nu te-am uitat!”

[i (ai ad\ugat): „Dac\ te voi uita, voi r\t\ci singur”. ~ns\ ai acolo

un ad\post (foarte) mic, unde sufletul este trimis `n captivitate de un

r\pitor, care nu este, a[a cum ai spus, Cel care r\pe[te prin frumu-

se]ea Sa ceea ce `i apar]ine. De asemenea, am crezut c\ ceea ce do-

reai mi-a fost dat de Cel ce a promis c\ nu va `n[ela voin]a celor

ce doresc ceea ce este bun19.

3. Mâna mea nu-L poate descrie pe Cel Care a f\cut chipul, `n

a[a fel `ncât El s\ poat\ fi v\zut de f\pturi. ~nl\tur\ tot ce se afl\

`naintea ta, pentru c\ Cel ascuns `nl\untrul tuturor Se arat\ singur

17 F\când trimitere la textul original siriac, precum [i la alte traduceri arabe, men-

]ionate `n studiul introductiv al traducerii sale, Beulay ofer\, pe larg, varianta ini]ial\

a destinatarului celei de a II-a epistole a misticului sirian: „R\spunsul ~n]elep-

tului, autor al acestei c\r]i, c\tre sfântul ~n]elept, c\ruia i-a fost trimis\ scrisoarea

anterioar\” Vezi: „Patrologia Orientalis”, 39, p. 57, nota 1.
18 Adic\ „dragostea cea dumnezeiasc\”. 
19 Având `n minte exemplul unei strânse leg\turi interpersonale [i iubitoare,

monahul sirian vizeaz\ aici pornirea fireasc\ a oamenilor de a oferi „cele bune”
celor mai apropia]i ai lor, `ntocmai dup\ cum Tat\l Cel Ceresc Se apleac\ spre
fiii S\i, cei de sub cer, oferindu-le daruri bogate, dup\ a lor trebuin]\. Fundamentul
acestei idei st\ a[ezat `n Sfânta Scriptur\, `n cuvintele Mântuitorului Hristos: „C\
oricine cere ia; cel care caut\ afl\; [i celui care bate i se va deschide. Sau cine este
omul acela `ntre voi care, de va cere fiul s\u pâine, el `i va da piatr\? Sau de-i va
cere pe[te, oare el `i va da [arpe? Deci, dac\ voi, r\i fiind, [ti]i s\ da]i daruri bune
fiilor vo[tri, cu atât mai mult Tat\l vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care
cer de la El!” (Mt. 7, 8-11; Lc. 11, 9-13).
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`naintea vederii tale. Fericit este acela care se `ndep\rteaz\ de ale
sale [i care, l\sând la o parte p\rtinirea cea de acolo, va g\sit cale
spre simplitate, al\turi de Tat\l sufletului s\u!

4. O, tain\! Minun\]ie a[ternut\ peste extazul celor adânci]i `n
Dumnezeiasca Lumin\, Loc limpede [i frumos, unde toate lucrurile
mi se pleac\, astfel `ncât singur este v\zut Domnul tuturor lucru-
rilor! Unde m\ aflu acum nu [tiu, c\ci inima mea este cuprins\ de
bun\tatea Celui Bun.

5. Fericit este cel ce te-a `mbr\]i[at [i care, chiar dup\ adormire,
simte parfumul t\u preafrumos! Fericit cel ce [ade [i ~]i vede str\lu-
cirea unindu-se cu el, dup\ chipul razelor soarelui! Fericit este cel
ce vede hrana sa schimbându-se dup\ a Ta asem\nare, pe care gus-
tându-o `n palatul s\u [i (pentru care) ea se schimb\ `n bucurie
prin dulcea]a Ta! Fericit este cel ce Te vede amestecat cu b\utura, care
bea [i a c\rui inim\ tresare (atunci) de dragostea Ta! Fericit este cel
care, cercetând adâncul sufletului s\u, Te g\se[te acolo cu minunat\
vedere [i se minuneaz\ de frumuse]ea tainelor care izvor\sc din ini-
ma lui!

6. Inima mea vine s\ ia `mpotriva penei (mele)20; o voi r\ni ne-
putându-o `mp\rt\[i aici de bun\t\]i minunate; c\ci v\d râuri de
ap\ vie21 curgând din Izvorul fericirilor [i, de[i vor ap\rea, r\mân
acoperite [i ascunse de t\cere. Nu m\ `nvinov\]i de nebunie, spunând
c\ m-am l\sat cuprins de fervoarea Vinului care `nvesele[te toate,
uitând de ceea ce este al meu. Tot sufletul `nc\rcat de cuvinte care
intr\ `n acest loc este sc\ldat prin t\cere, (s\r\cit) de cuvinte [i de
mi[c\ri prin mirarea care na[te taina. Acolo, Dumnezeu arat\ fru-
muse]ea celui pe care `l iube[te. Acolo, sufletul `[i descoper\ exis-
ten]a [i pe Hristos, Care Se descoper\ `n ea [i o `nvesele[te prin
vederea Sa. Acolo, ea vede frumuse]ile minunate ale `ngerilor care
stau a[eza]i `n mirarea slavei Celui Ce tr\ie[te ve[nic. Acolo, Sfânta
Treime Se arat\ `n chip tainic [i Ipostasurile Sale se descoper\ min]ii
desp\timite: mare este aceast\ tain\, care nu poate fi `n]eleas\ decât
printr-un duh limpede. Acolo, lumea celor mor]i `ntru Hristos22 se

20 Ceea ce vrea s\ spun\ aici monahul sirian este c\ sentimentul dep\[e[te de

multe ori capacitatea de exprimare, `n cazul s\u scris\, pana fiind instrumentul

de lucru cu ajutorul c\ruia el reu[e[te, `n linii mari, s\ imortalizeze aceste tr\iri.
21 „Cel ce crede `n Mine, râuri de ap\ vie vor curge din pântecele lui” (In 7, 38).
22 „Pentru c\ ~nsu[i Domnul, `ntru porunc\, la glasul arhanghelului [i `ntru

trâmbi]a lui Dumnezeu, Se va pogor` din cer, [i cei mor]i `ntru Hristos vor `nvia

`ntâi” (I Tes. 4, 16).



2292013 — Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 

va descoperi tainic, Domnul ~nsu[i descoperindu-Se `ntr-`nsa, El
fiind Lumea lumilor, Lumea cea nou\, Creatorul lumilor `n care s\-
l\[luiesc f\pturile ra]ionale. Logosul este hrana sa; B\utura, El `i
este bucuria; Soare, El `i este soarele; Ve[mânt, El `i este ve[mântul;
vederea Lui este [i vederea sa; cuno[tin]a Lui este miezul cuno[-
tin]ei sale. F\cându-se asemenea Lui, prin har, el (nevoitorul, n.tr.)
`[i descoper\ adev\rata asem\nare: creatura `n Creatorul ei `[i des-
coper\ Creatorul.

7. Oricine descoper\ aceste lucruri descoper\ `n chip tainic ~n-

vierea23 [i to]i cei care nu v\d acestea se num\r\ `nc\ printre cei mor]i.

~n cea de a III-a Scrisoare, preacuviosul p\rinte se adreseaz\

„C\tre un frate, care a fost un timp prietenul s\u, apoi, supunân-
du-se lui Malin, se ridic\ asupr\-i cu hule”. Din cele numai câteva

rânduri ale acestei epistole putem desprinde cu u[urin]\ caracterul

irenic prin care se caracterizeaz\ gândirea monahului sirian, pre-

ocupat mai mult de latura mistic\ a vorbirii cu Dumnezeu, decât

de zavistia lucrurilor celor trec\toare. {i aici, ca `n mai toate

epistolele sale, descoperim obi[nuitele trimiteri scripturistice, speci-

fice `n spe]\ literaturii siriene. Iat\ con]inutul epistolei: 

Scrisoarea a IV-a

„A[tept cu ner\bdare hulele tale, iar ofensa ta o socotesc spre
laud\. ~ns\ tu mi-ai spus «Pentru ce m\ `nvinov\]e[ti de insult\?». Ia
seama la `n]elesul acestor cuvinte: Domnul nostru a spus: «{i cu bo-
tez am a M\ boteza [i cât\ ner\bdare am pân\ ce se va `mplini!»24,
dorind s\ spun\: „Sunt aproape de moarte [i a[tept punerea `n groap\”.
Totu[i, aceasta nu l-a `mpiedicat pe Iuda, prietenul S\u, s\-L vând\.”

Scrisoarea a IV-a
(C\tre unul din fra]ii eremi]i)

1. Numele pe care `l por]i25, fratele meu, este cu mult mai `nalt

decât cel pe care l-ai primit de la p\rin]ii t\i. Pentru ca [i faptele

23 Cf. Efes. 2, 6: „{i `mpreun\ cu El ne-am sculat [i `mpreun\ ne-am a[ezat

`ntru ceruri, `n Hristos Iisus”; Col. 2, 12: „~ngropa]i fiind cu El, prin botez, cu El a]i [i

`nviat prin credin]a `n lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a `nviat pe El din mor]i”.
24 Lc. 12, 50.
25 Aici, Ioan face trimitere la statutul destinatarului s\u, de monah eremit.



230 Teologie [i Via]\

tale s\ se asemene numelui t\u, trebuie ca trupul t\u s\ str\luceasc\

prin inteligen]\ [i cur\]enie, iar sufletul t\u s\ fie sp\lat (de noroiul,

n.tr.) gândurilor p\c\toase. {i asemenea unui foc ce arde mereu

`ndreptat spre Dumnezeu, la fel [i privirea ta s\ caute ne`ntrerupt

c\tre El, `nso]indu-se cu nemijlocit de lauda Lui `n inima ta, pân\

ce sufletul t\u va dobândi asem\narea (cu Dânsul).

2. Str\duie[te-te (s\ te ab]ii, n.tr.) de la multa mâncare [i dep\r-

teaz\-te de la tov\r\[ia oamenilor, mai ales a acelora care nu sunt

fierbin]i `n credin]\, pân\ ce se va aprinde `n tine dorul dup\ singu-

r\tate. C\ci iat\ lemnele cu care vr\[ma[ii no[tri ]in aprins focul

p\catului: participarea `n adun\ri, vorbirea cu femei, prea strânsa

leg\tur\ cu fra]ii mai tineri, fie ei din lume sau din m\n\stire. {i

acest din urm\ lucru este cel mai r\u dintre toate relele pentru slu-

jitorul lui Hristos, el [i prietenia lui p\c\toas\, adic\ leg\tura cu fii-

cele leg\mântului26. Când mama acestor pui de n\pârc\27, care este

26 Institu]ia fiilor [i fiicelor leg\mântului (sau bany qyāma) a constituit, al\turi

de conceptul de ih`dāyâ, unul dintre elementele de baz\ ale protomonahismului

sirian. Fundamentându-se exclusiv pe ideea de leg\mânt, membrii acestei prime

forme de manifestare mistico-monahal\ tr\iau `n grupuri mari, b\rba]i [i femei, afie-

rosi]i cu jur\mântul castit\]ii, c\utând `mpreun\ calea spre mântuire. De[i practicau

o ascez\ sever\, etosul lor fiind a[ezat de multe ori lâng\ vechile rânduieli ese-

niene, bany qyāma au fost, totu[i, privi]i cu rezerve de anumi]i episcopi ai perioa-

dei primare. Observ\m aceea[i re]inere [i la autorul nostru, care socote[te improprie

`nso]irea monahului cu „fiicele leg\mântului”, acesta riscând s\ se dep\rteze astfel

de scopul vie]uirii sale. Sirologul englez Sebastian Brock ofer\ mai multe detalii

despre acest interesant element al protomonahismului sirian: „Bany qyāma pare

s\ fi fost un grup de oameni care duceau o anumit\ form\ de via]\ consacrat\ [i

al c\ror numitor comun era faptul c\ f\cuser\ cu to]ii f\g\duin]a castit\]ii, fie ca

bathuluta - «feciorie», fie ca qaddishuta, `n sensul tehnic al cuvântului. Acest grup de

oameni, denumi]i simplu qyāma, pare s\ fi alc\tuit `ns\[i inima comunit\]ii bise-

ricii locale; f\r\ `ndoial\ c\ preo]ii [i episcopul vor fi fost ale[i din rândurile lor,

dar, `n perioada timpurie (care include [i timpul `n care a vie]uit Sfântul Efrem),

clerul [i qyāma nu se suprapuneau câtu[i de pu]in. De la Afraate afl\m c\ mem-

brii qyāma tr\iau `n mici asocia]ii formate din b\rba]i [i femei, care vie]uiau `mpre-

un\ (fapt care `l nemul]umea pe Afraate), alc\tuind comunit\]i religioase domestice

sau comune, neoficiale. }ineau `n esen]\ via]a urban\ sau rural\, departe de modul

monastic egiptean al anahorezei sau retragerii din ora[e [i sate, `n pustie, fie de unul

singur, dup\ modelul avvei Antonie cel Mare, fie `n comunit\]i, pe urmele avvei

Pahomie cel Mare”. Vezi: Sebastian P. Brock, I. Ochiul luminos. Viziunea spiri-

tual\ a lumii la Sfântul Efrem Sirul, traducere de Pr. Mircea Ileciu, [i II. Imnele

despre Paradis, traducere de Diac. Ioan I Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 144.
27 Aici monahul sirian vizeaz\ patimile de care trebuie s\ se fereasc\ eremitul.
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l\comia, `ncol]e[te `n tov\r\[ia fra]ilor, atunci via]a acestora este

sec\tuit\ de nevoin]a cea bun\. Atunci când sufletele noastre vor

fi despuiate de lucrurile lor, atunci nu vor mai putea c\dea asupra

fiilor vr\[ma[ului, nici se vor putea ridica spre Dumnezeu, `n Care

vor fi mântuite. Trupul `ntinat uit\ [i el de aceste lucruri [i, cu toate

c\ ar trebui s\ lucreze pe cele bune, f\r\ durere el se tope[te. 

3. Te rog, frate, `nf\ptuie[te toate aceste sfaturi `naintea priete-

nilor t\i. C\ci felul `n care ne petrecem via]a nu este f\r\ de rân-

duial\, ci trebuie rânduit dup\ asem\narea celor care vegheaz\ din

`n\l]ime28. Somnul prea mult `ntunec\ mintea, `n a[a fel `ncât ea nu

mai este `n stare s\ vad\ aceste lucruri, `ns\ privegherea `l arat\ pe

cel nevoitor asemenea Serafimilor, f\cându-l str\in lucrurilor ome-

ne[ti, `n a[a fel `ncât dorin]a dup\ Dumnezeu s\ creasc\ permanent

`ntr-`nsul.

4. Frate, `ntrucât patimile se a[eaz\ `n suflet, omul, oriunde s-ar

g\si, se aseam\n\ ora[ului (plin) de tumultul unui popor numeros.

Aceasta este ceea ce David nume[te „cetate”29 de refugiu `n de-

[ert30, care se tâlcuie[te loc ales pentru eliberarea de patimi. A[adar,

atunci când omul se separ\ de patimi, ca de acel ora[, el g\se[te

lâng\ Dumnezeu libertatea care `i `mb\rb\teaz\ s\ spun\: „Cine

va fi de acum n\dejdea mea, dac\ nu Tu, Doamne?”31. {i dac\ Cel

Preabun va vedea c\ s-a separat de tot, El `l va face s\ `n]eleag\

glasul care `l va `nveseli [i-l va lini[ti: „Curaj! Curaj! Eu nu te voi

l\sa niciodat\, nu te voi abandona [i, oriunde vei fi, Eu voi fi cu

tine”. Atunci când acela, v\rsând lacrimi (de poc\in]\), va `n]elege

aceste lucruri, va striga precum un copil, primind cât de pu]in din

28 Ioan arat\ aici c\ via]a c\lug\reasc\ este rânduit\ dup\ chipul celei `nge-

re[ti, a[a cum spune [i proorocului Daniel: „Aceast\ hot\râre se sprijin\ pe porunca

`ngerilor, iar porunca sfin]ilor este ca s\ cunoasc\ cei vii c\ Cel Prea`nalt st\pâ-

ne[te peste `mp\r\]ia oamenilor, pe care o d\ cui vrea [i poate s\ ridice peste ea

pe cel mai de jos dintre oameni” (Dan. 4, 14).
29 Cf. II Rg. 5, 9: „Atunci s-a mutat David `n cetate [i a numit-o cetatea lui

David; [i a f\cut `nt\rituri de jur `mprejur, de la Milo [i pân\ `n\untru”.
30 Cf. II Rg. 15, 23-24: „{i a plâns toat\ ]ara cu glas mare [i tot poporul a trecut

pârâul Chedron [i a trecut [i regele pârâul Chedron [i s-a dus tot poporul cu

regele pe calea spre pustiu. {i iat\ era acolo [i }adoc preotul, `mpreun\ cu to]i Levi]ii

care duceau chivotul leg\mântului Domnului din Betar, [i au pus acolo chivotul lui

Dumnezeu; iar Abiatar a stat pe un loc `nalt pân\ ce a ie[it tot poporul din cetate”.
31 Ps. 39, 8.
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prezen]a celui care l-a z\mislit: „Avva! Avva! Avva!”32, neg\sind alte

cuvinte mai potrivite `n acel ceas.

5. C\ci limpezimea33 `l face s\ r\mân\ `n extaz [i harul nu `nce-

teaz\ de a trezi `n el mi[c\rile `ndreptate spre ceea ce este p\ti-

mitor34, adic\, mai precis, nevoitorul e purtat (`n ceast\ limpezime)

de mi[c\rile lumii celei noi, de taine, de descoperiri, de cunoa[teri

izvorâte din Fiin]a Dumnezeiasc\: lucruri despre care nu poate s\

gr\iasc\. El nu-[i mai aminte[te de existen]a pe care a primit-o `n

lume, nici de na[terea sa cea dup\ trup, nici de vreo tov\r\[ie

omeneasc\: dragostea Celui ce l-a pl\smuit, Tat\l a toate, `i d\ s\

uite de toate prin schimbarea mi[c\rilor sale. Cei care iubesc sunt uni]i

cu cei care iubesc, asem\nându-se `n chip inefabil `ngerilor de

lumin\ [i tov\r\[iei acestora (…). O, cât de minunat\ este iubirea

care se arat\ asupra aceluia care a fost astfel amestecat cu ea [i a

recunoscut `n ea pe p\rin]ii s\i!

6. Pana mea str\luce[te `n vâlv\taia focului T\u, o, Iisuse! Mâna

mea s-a oprit din scris [i ochii mei au fost inunda]i de razele frumu-

se]ii Tale. P\mântul pe care eu merg s-a cl\tinat sub mine. Mintea

mea a fost cuprins\ de uimire prin splendoarea pe care Tu o izvo-

r\[ti [i, de acum `ncolo, eu m\ v\d ca [i cum nu a[ fi. O flac\r\ se

aprinse `n oasele mele35 [i izvorul ei a cuprins carnea mea `ntreag\,

32 Ioan Monahul are `n minte aici cuvintele Sfântului Pavel, care, vorbind despre

prezen]a binecuvântat\ a harului Sfântului Duh, spune: „Pentru c\ n-a]i primit iar\[i

un duh al robiei, spre temere, ci a]i primit Duhul `nfierii, prin care strig\m: Avva!

P\rinte!” (Rom. 8, 15).
33 Termenul „lini[tire” (špiȗţâ, `n varianta transliterat\) este comentat de siro-

logul Robert Beulay, `n introducerea sa la traducerea francez\ a Scrisorilor lui Ioan

de Dalyatha. Astfel, pornind de la acest concept, p\rintele Beulay descoper\ com-

patibilitatea ideologico-mistic\ dintre doi mari mistici sirieni: Ioan Saba de Dalyatha

[i Iosif Hazzâyâ. ~n acest context, f\când trimitere `n special la Scrisoarea 48, el

subliniaz\ echivalen]a dintre „puritate [i contemplarea lucrurilor materiale, pe de o

parte, [i limpezime [i contemplarea entit\]ilor duhovnice[ti, pe de alt\ parte, ca-

racteristice gândirii lui Iosif”. ~n aceea[i scrisoare, Beulay identific\, din punct de

vedere simbolic, leg\tura lui špiȗţâ cu „P\mântul f\g\duin]ei”, evocat\ `n scrierile

veterotestamentare. ~n Scrisoarea 49, termenul se g\se[te explicat `n compatibi-

litate cu Judecata dumnezeiasc\ [i cu Providen]a. }inând cont de toate aceste alter-

nan]e de sens, prof. R. Beulay confirm\ lipsa unui `n]eles tehnic bine definit `n

ceea ce prive[te locul lui špiȗţâ `n mistica lui Ioan de Dalyatha. Vezi: „Patrologia

Orientalis”, 39, p. 44.
34 „Ale gândurilor sau ale cuvintelor” (n.tr.)
35 Cf. Lev. 1, 8.
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aceasta r\mânând nears\. O, cuptor de sfin]enie, `n care Olarul [i-a

cur\]it munca mâinilor Sale de `ntin\ciune! O, hain\ de lumin\, care

ne-ai dezbr\cat pe noi de voin]a noastr\, pentru a ne `mbr\ca acum

`n chipul focului! ~ng\duie[te-mi, Doamne, s\ dau ceea ce este mai

sfânt fiilor t\i, c\ci nu voi arunca cele bune câinilor, ci celor ce Te

iubesc pe Tine. Voi d\rui m\rg\ritarele pe care le-am cules din

sânurile Tale, o, Maic\ Preasfânt\, [i nu le voi arunca porcilor ca s\

le calce `n picioare!36

7. Slav\ }ie! Cât de minunate sunt tainele Tale! Ferici]i sunt cei

care Te iubesc pe Tine, c\ci `n fiecare clip\ ei str\lucesc `n frumu-

se]ea Ta [i Tu le faci daruri din Tine ~nsu]i! Aceasta este pregustarea

~nvierii37 de c\tre cei mor]i `ntru Hristos38, despre care vorbe[te

fericitul Pavel. Ferici]i sunte]i voi, cei singuratici (ih`dāyâ), c\ v-a]i

f\cut asemenea Celui Unul-N\scut39, Singurul Fiu al lui Dumnezeu,

36 Cf. Mt. 7, 6: „Nu da]i cele sfinte câinilor, nici nu arunca]i m\rg\ritarele voas-

tre `naintea porcilor, ca nu cumva s\ le calce `n picioare [i, `ntorcându-se, s\ v\

sfâ[ie pe voi”.
37 Cf. Efes. 2, 6; Col. 2, 12: „{i `mpreun\ cu El ne-a sculat [i `mpreun\ ne-a

a[ezat `ntru ceruri, `n Hristos Iisus”.
38 Cf. I Tes. IV, 16: „Pentru c\ ~nsu[i Domnul, `ntru porunc\, la glasul arhan-

ghelului [i `ntru trâmbi]a lui Dumnezeu, Se va pogor` din cer, [i cei mor]i `ntru

Hristos vor `nvia `ntâi”.
39 ~n tradi]ia Bisericii Siriene de limb\ semit\, termenul folosit pentru defi-

nirea conceptului de „singuratic” este ih`dāyâ, care apare de cele mai multe ori

al\turi de bany qyāma. Aceast\ asociere era realizat\ tocmai pentru a-i v\di pe cei

care, de[i tr\iau `n comunitate, f\cuser\ leg\mânt pentru a-[i p\zi nep\tat\ fecioria

[i pentru a tr\i `ntr-o permanent\ fraternitate. De[i nu dobândiser\ hirotonia prin

punerea mâinilor, ei erau numi]i adesea „p\stori” (allane), aflându-se la dispo-

zi]ia episcopului. Existen]a lor `n via]a Bisericii Siriene poate fi justificat\ [i descris\

prin numeroase exemple de ordin scripturistic. A[a se face c\, `n Vechiul Testa-

ment, statutul patriarhului este descris uneori dup\ modelul ih`dāyâ. Chiar [i proto-

p\rintele Adam apare dup\ crea]ie ca „singurul” om de pe p\mânt, a[a cum Dum-

nezeu „este Ih`dāyâ `n `naltul cerului”. Hristos, Adam cel Nou, a fost de asemenea

Ih`dāyâ, adic\ Singur, `ns\, spre deosebire de Adam cel vechi, El a r\mas unitar `n

voin]\, nefiind supus p\catului. Elementele acestei frumoase analogii sunt descrise

de IPS Irineu Popa, care traseaz\ urm\toarea simetrie: „~n primul rând, este cazul lui

Adam, care nu are tat\ trupesc, [i al lui Iisus, Care nici El nu are tat\ trupesc. Adam

a fost n\scut din p\mânt feciorelnic, pentru c\ `nc\ nu plouase, ca p\mântul s\

fecundeze, [i din Duhul lui Dumnezeu; la fel, Iisus este n\scut dintr-o Fecioar\ [i din

voin]a lui Dumnezeu. A[a precum Adam a fost creat din puritatea ]\rânei (p\mântul

virgin), «c\ci Dumnezeu nu trimisese `nc\ ploaie pe p\mânt [i nu era nimeni s\
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unit din ve[nicie cu El! Iat\ de ce vi s-au descoperit vou\ tainele cele

ascunse ale Tat\lui [i striga]i cu `ndr\zneal\: „Noi avem mintea lui

Hristos”,40 El a ap\rut `n inimile noastre [i „ele vor fi luminate prin

slava lui Dumnezeu”.41 Vai mie, celui care `n mod voit m\ lipsesc de

aceste daruri, preg\tindu-mi de aici de jos mo[tenirea cea `ntunecat\!

8. Dumnezeul meu, dezbrac\-m\ prin harul hainei Patimilor Tale

de `ntunericul Gheenei [i `mbrac\-m\ `n mantaua luminii Tale celei

sfinte – `n care ai `mbr\cat Lumea cea nou\ – `naintea ie[irii mele

din trup. D\-mi mie, Doamne, frumuse]ea vederii tale `n mâncare

[i descoperirea tainelor Tale celor ascunse `n sânul Fiin]ei Tale, `n

b\utura care vesele[te. F\ din mine, Doamne, un m\dular `n trupul

Unicului T\u Fiu, ca s\ `n]eleg taina unirii cu Tine, atât cât poate

pricepe firea mea cea slab\.

9. ~ndr\zne[te, frate, a cere zi [i noapte mângâierea Domnului

t\u [i spune-I Lui: „Preabunule Tat\, d\-mi mie mângâierea Ta, cu

39 lucre p\mântul», [i a fost format de mâna lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui

Dumnezeu, «c\ci toate prin El s-au f\cut», la fel, El, Care este Cuvântul, recapi-

tulându-l pe Adam `n Sine, a primit o na[tere cu dreptate, permi]ându-i cuprin-

derea lui Adam `n Sine ~nsu[i, din Fecioara Maria. Deci, dac\ primul Adam a fost

luat din ]\rân\, Dumnezeu fiind f\c\torul lui, la fel [i al doilea Adam, recapitu-

lându-l `n Sine ~nsu[i, trebuia alc\tuit ca om de Dumnezeu, pentru a se analiza o

analogie cu cel dintâi, `n ceea ce prive[te originea Lui. De ce n-a luat Dumnezeu

din nou ]\rân\, ci a dispus ca alc\tuirea lui Hristos s\ fie din Maria? Ei bine, toc-

mai pentru c\ nu trebuia s\ cheme la fiin]\ o alc\tuire, ci ca aceea[i alc\tuire s\

fie rezumat\ `n Hristos, precum exist\ `n Adam, p\strându-[i astfel analogia”. Tot `n

acest sens, sirologul englez Sebastian Brock vorbe[te despre dimensiunea unitar\ a

termenului de ih`dāyâ. „A fi singur” – spune el – „`nseamn\ [i a fi unitar, cu min-

tea ne`mp\r]it\ `n felul `n care voia lui Adam a fost `mp\r]it\ atunci când a furat

[i a mâncat din fructul oprit; de asemenea, doar o inim\ `mp\r]it\ se angajeaz\

`n cercetarea Dumnezeirii ascunse”. Pe de alt\ parte, Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Cel Unul-N\scut, este modelul ascetului, El ~nsu[i fiind prin excelen]\ un solitar, un

celibatar. El are inima simpl\ [i nedesp\r]it\, `ntrucât ]elul pe care `l sluje[te este unul

singur. Vezi: Sydney H. Griffith, Monks, sigles and the „The sons of The Con-

veant”. Reflection on syrian ascetic thermonology, `n EΥΛΟΓΗΜΑ, Studies in honor

of Robert Taft, Roma, 1993, pp. 142-143; IPS Irineu Popa, Iisus Hristos este Ace-

la[i, ieri [i azi, [i `n veac, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp. 174-175;

S. Brock, Ochiul luminos…, p. 145.
40 Cf. I Cor. 2, 16: „C\ci «Cine a cunoscut gândul Domnului, ca s\-L `nve]e pe

El?». Noi `ns\ avem gândul lui Hristos”.
41 Cf. II Cor. 4, 6: „Fiindc\ Dumnezeu, Care a zis: «Str\luceasc\, din `ntuneric,

lumina», El a str\lucit `n inimile noastre, ca s\ str\luceasc\ cuno[tin]a slavei lui

Dumnezeu, pe fa]a lui Hristos”.

lucreze
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toate c\ m-am f\cut nevrednic de aceasta! Prin ea, toat\ ap\sarea

patimilor este scoas\ din suflet; ea face s\ dispar\ to]i vr\[ma[ii

no[tri [i s\ ne `mp\rt\[im de darurile ce vin din sânul P\rintelui.

C\ci ea este maica tainelor noi ale Lumii celei noi, `ntrucât prin ea

Hristos apare `ntru tine, iar chipul sufletului t\u str\luce[te `n El:

de acum `nainte, El ~[i face s\la[ `ntru tine, `mpreun\ cu Tat\l [i

cu Duhul Sfânt42; c\ci dorin]a dup\ Hristos, o, fratele meu, are pu-

terea de a smulge din suflet dorin]a [i amintirile cele din lume, `n

a[a fel `ncât nevoitorul s\ nu tânjeasc\ decât dup\ Dumnezeu. A

Lui fie slava, de la to]i cei care ~l iubesc [i pe care `i bucur\ cu

mângâierea Sa. Amin.

42 „Iisus a r\spuns [i i-a zis: Dac\ M\ iube[te cineva, va p\zi cuvântul Meu, [i Ta-

t\l Meu `l va iubi, [i vom veni la el [i vom face loca[ la el” (In 14, 23).


