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HANNAH HUNT

Leg\tura de filia]ie a omenirii cu Dumnezeu

Traducere de Drago[ DÂSC|

Fragmentul de mai jos face parte din cartea scris\ de Hannah

Hunt, Plânsul de bucurie f\c\tor. Lacrimile de poc\in]\ `n scrierile
P\rin]ilor sirieni [i bizantini (Joy-bearing grief tears of contrition in
the writings of the early Syrian and Byzantine fathers), publicat\

ini]ial la Editura Brill, Leiden, 2004, [i tradus\ `n limba român\

de Drago[ Dâsc\, Editura Doxologia, Ia[i, 2013 (412 pp, biblio-

grafie + indici). Importan]a lucr\rii de fa]\ o reprezint\ revalori-

zarea `nv\]\turii P\rin]ilor Bisericii despre lacrimi. Cititorii sunt

invita]i s\ redescopere un aspect neglijat al spiritualit\]ii patristice –

importan]a lacrimilor [i a plângerii p\catelor –, cartea fiind un

studiu patristic `ntemeiat pe o solid\ bibliografie [i lectur\ atent\ a

textelor Sfin]ilor P\rin]i. ~n cercetarea sa, H. Hunt se axeaz\ `n prin-

cipal pe patru autori reprezentativi pentru Tradi]ia Bisericii Orto-

doxe: Ioan Sc\rarul, Efrem Sirul, Isaac Sirul [i Simeon Noul-Teolog.

~n concep]ia ierarhic\ a lui Isaac Sirul despre treapta celor create
este pus un accent deosebit pe o rela]ie corect\ `ntre F\c\tor [i f\p-

tur\. Imboldul spre poc\in]\ [i `ntristare pentru p\cat sunt modelate
de aceast\ concep]ie [i este fundamentat, a[a cum tradi]ia biblic\
sugereaz\, pe o atitudine fa]\ de Dumnezeu, ce ar putea fi caracte-
rizat\ ca fric\ sau uimire. ~n interpretarea psihicului uman de c\tre
Sfântul Isaac, frica este strâns `nrudit\ cu iubirea de Dumnezeu.
Printr-un r\spuns adecvat la iubirea lui Dumnezeu, omenirea poate
deveni p\rta[\ la via]a `n Hristos, iar Isaac socote[te c\ aceast\ do-
rin]\ este definitorie pentru via]a plâng\torului.

Sfântul Isaac consider\ c\ pasul elementar `n `ntâlnirea mistic\

cu Dumnezeu este sentimentul de fric\, pe care Khalife-Hachem `l

socote[te ca fiind „virtutea principal\ a treptei celor create”1. Aceast\

1 E. Khalifé-Hachem, „Isaac de Ninive”, `n Dictionnaire de la Spiritualité,

vol. 7 (2), 1970-1971, p. 2044.
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concep]ie despre Dumnezeu reprezint\ prima afirma]ie a lui Isaac

din primul s\u cuvânt: 

„Frica de Dumnezeu este `nceputul virtu]ii. Iar despre ea se spune

c\ e rodul credin]ei”2.

~n alt loc el enumer\ frica, c\ldura credin]ei [i „certarea lui Dum-

nezeu”, ca reprezentând cele trei chipuri prin care omul „se poate

apropia de dragostea lui Dumnezeu”3. Prin frica de Dumnezeu

omenirea `nainteaz\, de vreme ce prilejurile de `mpr\[tiere sunt `nde-

p\rtate4. Cuvântul al treilea spune limpede c\ practica virtu]ilor

duce la cunoa[tere duhovniceasc\, dar recunoa[te c\ „amândurora le

premerge frica [i dragostea; iar dragostei `i premerge iar\[i frica”5.

Frica nu ar trebui s\ umbreasc\ iubirea fa]\ de Dumnezeu: mânia

Sa stârnit\ de nelegiuirile oamenilor se na[te din blânde]ea Sa

iubitoare, care L-a f\cut s\ f\ureasc\ toate6. Iubirea lui Dumnezeu

poate fi precum dulcea]a „ce picur\ necontenit `n inima noastr\

ca mierea dintr-un fagure”7. Din mil\ vrea Dumnezeu ca p\c\to-

sul s\ se poc\iasc\ [i s\ fie restaurat `n Dumnezeu, ca [i `n oameni,

mila deriv\ dintr-o iubire comp\timitoare, fiindc\ „este durerea mi[-

cat\ de har, ce se apleac\ cu `mpreun\ p\timire [spre tot omul]”8. 

Atunci când f\ptura r\spunde la iubirea lui Dumnezeu, se `m-

pline[te o transformare, propor]ional\ cu iubirea sim]it\9. Omenirea

atinge vârful umanit\]ii când tr\ie[te ca chip al lui Dumnezeu; a ar\ta

mil\ altora este, a[adar, pl\cut lui Dumnezeu: despre aceasta se vor-

be[te limpede `n Cuvântul 1, unde Isaac sf\tuie[te pe cei care doresc

s\ „aib\ p\rt\[ie cu Dumnezeu `n minte... `n dobândirea acelei sim-

]iri a pl\cerii care nu este robit\ de sim]uri”, s\ „urm\reasc\ milos-

tenia, care, când se va afla `n l\untrul t\u, ia `n tine chipul acelei

2 Cuvântul 1, 1, `n D. Miller, Homilies. The Ascetical Homilies of St. Isaac the

Syrian, Boston, 1984, p. 3 [Cuvântul 1, p. 25].
3 Cuvântul 6, `n Ibidem, p. 53 [Cuvântul 56, p. 280].
4 Cuvântul 1, 10, `n Ibidem [Cuvântul 1, p. 27].
5 Cuvântul 3, `n Ibidem, p. 22 [Cuvântul 44, p. 231].
6 Partea a II-a, XXXVIII, 2, `n S. Brock, Isaac of Niniveh: The second Part,

cap. 4-41, CSCO 554-5, Scriptores Syri 224-225, 1995, p. 113, ofer\ un elogiu iubirii

lui Dumnezeu manifestat\ prin crearea lumii [i prin ajutorul dat pentru transfigu-

rarea acesteia.
7 Partea a II-a, XXIX, 5, `n S. Brock, op. cit., p. 91 [pp. 339-340].
8 Cuvântul 51, `n D. Miller, op. cit., p. 244 [Cuvântul 58, p. 299].
9 Cuvântul 35, `n Ibidem, p. 158 [Cuvântul 24, p. 137].
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Sfinte Frumuse]i cu care te-ai f\cut asemenea”. Prin atitudinea mi-

lostiv\ se „s\de[te `n suflet, f\r\ mijlocirea vreunui oarecare timp, pe

lâng\ unirea `ntru slav\ [i str\lucire, `mp\rt\[irea de dumnezeire”10.

Accentul pus de Isaac pe mila lui Dumnezeu este strâns legat de

iubirea reciproc\ dintre Dumnezeu [i omenire [i, a[a cum s-a ob-

servat deja, este un aspect al gândirii sale, conform lui Hansbury,

care a f\cut s\ fie privit cu suspiciune.

Frica de Dumnezeu nu este doar fric\ de pedeaps\, care poate fi

`nl\turat\ de lacrimi11. Este, de asemenea, frica de a pierde iubirea

Sa. Sfântul Isaac nume[te iad starea `n care omul con[tientizeaz\ fap-

tul c\ a p\c\tuit `mpotriva iubirii; „chinul iubirii” este mai chinuitor

decât orice alt\ pedeaps\12. Atât iubirea, cât [i frica de Dumnezeu pot

da na[tere st\rii `naintemerg\toare necesare pentru mântuire, [i aceste

izvoare diferite iau `n considerare varietatea de st\ri omene[ti, [i se

manifest\ `n forme diferite:

„Unul se smere[te din frica de Dumnezeu [i altul se smere[te din

bucurie. Smereniei din frica de Dumnezeu `i urmeaz\ bun\tatea

`nso]it\ de sim]iri bine orânduite [i o inim\ zdrobit\ `n toat\ vre-

mea. Iar smereniei din bucurie `i urmeaz\ mult\ simplitate [i o inim\

ce cre[te [i nu mai poate fi `nfrânat\”13.

Isaac zugr\ve[te rela]ia dintre omenire [i Dumnezeu ca fiind ase-

m\n\toare cu cea dintre un copil [i un p\rinte iubitor, dar drept.

Copilul simte pentru Dumnezeu atât iubire, cât [i frica de a-L ne-

mul]umi. Aceast\ fric\ previne mul]umirea de sine, fiindc\ a fi `ncre-

z\tor `n sine „este ca [i cum omul ar fi luat otrav\ de moarte. C\ci

pân\ [i la fiii cei adev\ra]i [i nemincino[i zece p\r]i de dragoste

trebuie amestecate cu cinci p\r]i de fric\”14. Omul des\vâr[it trebuie

s\ afle echilibrul cuvenit `ntre n\dejdea n\scut\ din poc\in]\ [i teama

10 Cuvântul 1, 34, `n Ibidem, p. 7 [Cuvântul 1, p. 31], cf. Cuvântul 64, `n Ibidem,

p. 313: „S\ biruiasc\ `n tine pururea cump\na milosteniei, pân\ ce vei sim]i `n

tine mila lui Dumnezeu fa]\ de lume” [Cuvântul 34, p. 192].
11 Cuvântul 16, `n Ibidem, p. 91. 
12 Cuvântul 28, `n Ibidem, p. 141 [Cuvântul 84, p. 423]. Sfântul Isaac spune

aici c\ iubirea poate fi foc dogoritor.
13 Cuvântul 51, `n Ibidem, pp. 244-245 [Cuvântul 58, p. 300].
14 Cuvântul 27, `n Ibidem, p. 135 [Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte pentru nevo-

in]\, editor Dana Miller, traducere de Maxim Monahul, Editura Re`ntregirea, Alba

Iulia, p. 248; acest Cuvânt se afl\ numai `n siriac\].
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de puterea lui Dumnezeu15. Imitarea milei lui Dumnezeu ajut\ la

g\sirea [i men]inerea acestui echilibru, de vreme ce este „durerea

mi[cat\ de har, ce se apleac\ cu `mpreun\ p\timire [spre tot omul]”16.

Con[tientizarea milei lui Dumnezeu [i poc\in]a pentru faptul c\ L-a

`ntristat [i s-a desp\r]it de Dumnezeu prin p\cat duce la lacrimi `n

timpul rug\ciunii. Ele sunt un semn c\ poc\in]a sufletului a fost accep-

tat\ [i c\ sufletul a `naintat c\tre „p\mântul cur\]iei str\v\z\toare”17. 

Accentul pus de Isaac pe iubire [i mil\, `nr\d\cinate `n frica

de Dumnezeul Cel Viu, reprezint\ o dovad\ explicit\ de ascultare a

celor dou\ mari porunci. Cel care-L iube[te pe Dumnezeu ar trebui,

de asemenea, s\-[i iubeasc\ aproapele. Aceast\ iubire este dove-

dit\ de p\rt\[ia voluntar\ la suferin]ele celorlal]i oameni, atât din

dorin]a de a-L imita pe Hristos, cât [i datorit\ filia]iei cu El. Frica

de Dumnezeu Tat\l este domolit\ de un r\spuns iubitor fa]\ de al]i

oameni, manifestat prin p\rt\[ia la suferin]a [i `ncurajarea con[tien-

tiz\rii gre[elilor fiec\ruia pentru a fi cur\]it de ele prin lacrimi. De

asemenea, a fi p\rta[ la acest aspect al c\l\toriei confra]ilor, explic\

Isaac, reprezint\ `ncorporarea necesar\ `n moartea [i ~nvierea lui

Hristos ~nsu[i. El scrie multe despre suferin]\, adoptând `ntru totul

interpretarea paulin\ despre suferin]a care `ng\duie s\ ne confor-

m\m lui Hristos. Mai degrab\ decât s\ se axeze pe suferin]a ca pe-

deaps\ pentru p\cat, a[a cum face Vechiul Testament, el o interpre-

teaz\ ca fiind un proces de rafinare, de vreme ce „nu exist\ virtute

care s\ nu aib\ `njugat\ cu ea str\dania ne`ncetat\”18. Suferin]a poate

duce la primirea unor descoperiri pline de bucurie `nc\ din aceast\

lume, mai ales prin aprofundarea sincerit\]ii rug\ciunii19. Suferin]a

este adus\ asupra copiilor neascult\tori de un P\rinte iubitor, Care

[tie c\ prea multe lucruri dulci fac r\u copilului. A[a cum afirm\

`n Cuvântarea 30: „Cel care-[i ucide fiul dându-i s\ m\nânce miere

nu se deosebe[te de cel care-[i ucide fiul cu un pumnal”20.

15 Cuvântul 10, `n Ibidem, p. 74 [Cuvântul 70, p. 354].
16 Cuvântul 51, `n Ibidem, p. 244 [Cuvântul 58, p. 299].
17 Cuvântul 6, `n Ibidem, p. 53.
18 Partea a II-a, Cuvântul 10, 13, `n S. Brock, op. cit., p. 27.
19 Partea a II-a, Cuvântul 10, 41, `n Ibidem, p. 57, cf. Partea a II-a, Cuvântul

14, 43, `n Ibidem, p. 57.
20 D. Miller, op. cit., p. 145, cf. Partea a II-a, Cuvântul 28, `n S. Brock, op. cit.,

p. 90: „Afl\ `ns\ c\ nu sunt atât de nebun, `ncât s\ te hr\nesc doar cu miere, f\r\

nici o schimbare, ca s\ ui]i c\ ai un temperament u[or supus bolilor” [p. 338].
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Asem\n\tor, disciplina este `nf\ptuit\ din iubire p\rinteasc\21;

`ntr-adev\r, el sus]ine abordarea testat\ de timp a „retragerii tai-

nice a iubirii Sale”, pentru a-[i `ndrepta copiii22. A interpreta suferin]a

care poate s\ apar\ drept consecin]\ a disciplinei p\rinte[ti ca fi-

ind de fapt pedeaps\ `nseamn\ a `n]elege gre[it scopul, ne spune

Isaac, de vreme ce ]inta acesteia este de a „insufla `n noi iubire [i

team\”; „blânda comp\timire a lui Dumnezeu [i generozitatea Sa

nem\surat\... nasc multe primejdii, dar El face din har pedeapsa

mic\, totul pentru a spori `n noi iubirea fa]\ de El”23. A[adar, a p\-

timi suferin]a este un dar dumnezeiesc24 care demonstreaz\ grija pro-

viden]ial\ a lui Dumnezeu pentru omenire: prin faptul c\ `ng\duie

ca „sfin]ii” Lui s\ fie `ncerca]i, Dumnezeu Se arat\ ca „R\scump\-

r\tor al lor”25. Suferin]a este, de asemenea, un fenomen omenesc,

care trebuie s\ fie r\bdat pe p\mânt pentru a primi r\splata vie]ii

de apoi26.

Sfântul Isaac `n]elege c\ sl\biciunea omeneasc\ stimuleaz\ n\-

dejdea c\ suferin]a va fi trec\toare [i c\, dup\ o perioad\ de dez-

n\dejde, va urma o mare bucurie, a[a cum soarele str\luce[te mai

puternic dup\ trecerea norului27. Suferin]a preced\ obligatoriu bucu-

riei, a[a cum am\r\ciunea fructului necopt preced\ dulcea]a lui28.

Tendin]ele encratiste ale lui Isaac `i ofer\ un câmp larg `n care s\

pream\reasc\ neajunsurile vie]ii p\mânte[ti [i nevoia de a lupta cu

adversitatea afectiv\ [i fizic\, pentru a fi restaurat dup\ asem\narea

Creatorului29. El, de asemenea, sus]ine acceptarea benevol\ a `ncer-

c\rilor [i asumarea vinei, ca ajutoare pentru dobândirea smereniei30. 

Deosebit de relevant `n acest context, Isaac acord\ o deose-

bit\ importan]\ suferin]ei, care ia forma tânguirii sau a plânsului.

21 Isaac vorbe[te despre „`ncerc\rile ce sunt aduse de toiagul p\rintesc spre

`naintarea [i cre[terea sufletului”. Cuvântul 42, `n D. Miller, op. cit., pp. 209-210

[Cuvântul 46, p. 244, u[or modificat].
22 Partea a II-a, Cuvântul 19, 9, `n S. Brock, op. cit., p. 73.
23 Cuvântul 36, `n D. Miller, op. cit., p. 161.
24 Cuvântul 59, `n Ibidem, pp. 289-290, cf. Cuvântul 42, `n Ibidem, p. 211.
25 Cuvântul 61, `n Ibidem, p. 295. 
26 Partea a II-a, Cuvântul 34, 1, `n S. Brock, op. cit., p. 103.
27 Cuvântul 46, `n D. Miller, op. cit., p. 233; cf. Cuvântul 4, `n Ibidem, p. 29.
28 Cuvântul 48, `n Ibidem, p. 232.
29 Partea a II-a, Cuvântul 40, 17, `n S. Brock, op. cit., p. 129.
30 Cuvântul 6, `n D. Miller, op. cit., p. 55; cf. Cuvântul 57, `n Ibidem, p. 283.
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El sus]ine cu t\rie c\ un astfel de plâns [i tânguire nu ar trebui s\ fie

dezn\dejde31 sau disperare32. Nu este loc pentru disperare, fiindc\

nimeni nu e lipsit de ajutor, dac\ se poc\ie[te33. ~l citeaz\ pe Sfântul

Apostol Petru ca exemplu de persoan\ care s-a `ntristat pentru p\-

cat, dar a fost iertat dup\ o „scurt\ vreme de plâns”, dovedindu-se

c\ gre[eala lui nu era de neiertat34. 

Isaac Sirul consider\ c\ plânsul sau „`ntristarea cea dup\ Dum-
nezeu”35 pune `n practic\ cele dou\ mari porunci. Acesta dovede[te
iubire fa]\ de Dumnezeu, prin disponibilitatea de a primi pedeapsa
Sa [i prin participarea la p\timirile lui Hristos, `n special când p\r-
t\[ia la `ntristarea lui Hristos este o c\l\torie singuratic\, a[a cum se
cuvine unui ihiyadutha36. Prin asumarea c\ii Crucii, sfin]ii lui Dum-
nezeu p\[esc pe urmele lui Hristos, Care „a des\vâr[it aceast\ cale
dup\ ce a r\bdat El ~nsu[i astfel de lucruri”37. Plânsul dovede[te iu-
birea fa]\ de aproapele, prin `ntristarea pentru p\cate care `i desparte
de iubirea de Dumnezeu. Isaac afirm\ limpede c\, de vreme ce omul
este alc\tuit din trup [i suflet, aceast\ iubire fa]\ de Creator [i de
aproapele trebuie s\ aib\ o expresie fizic\, dar [i noetic\:

„Dar `n porunca a doua, care este iubirea de oameni, potrivit cu
alc\tuirea `ndoit\ a firii lor, trebuie s\-[i arate grija pentru lucrarea ei
`n chip `ndoit. C\ci ceea ce `mplinim `n cuget `n chip nev\zut, voim
s\ `mplinim [i `n trup la fel... C\ci precum omul s-a f\cut din dou\
p\r]i, din suflet [i trup, a[a de toate ale lui trebuie s\ se poarte grij\
`n chip `ndoit, dup\ alc\tuirea lor `ndoit\”38. 

Cu alte cuvinte, a plânge cu cei care plâng `nseamn\ a `mplini a
doua mare porunc\ [i prin aceasta se deschide u[a mântuirii. Mai
mult, de aici rezult\ c\ este r\scump\rat\ persoana uman\ `n de-
plina sa integritate. „Alc\tuirea sa `ndoit\” este o oglind\ a firii `ndoite
a lui Hristos, [i a dobândi unitatea `ntre aceste p\r]i poate fi com-
parat\ cu a deveni `ncorporat `n Hristos.

Isaac afirm\ atât necesitatea v\rs\rii lacrimilor fizice care izvor\sc

din trupul dat de Dumnezeu, cât [i importan]a men]inerii deta[\rii

31 Cuvântul 13, `n Ibidem, p. 81 [i Partea a II-a, VI, 9, `n S. Brock, op. cit., p. 15.
32 Cuvântul 25, `n D. Miller, op. cit., p. 127.
33 Partea a II-a, Cuvântul 5, 8, `n S. Brock, op. cit., p. 6.
34 Cuvântul 64, `n D. Miller, op. cit., p. 314.
35 II Cor. 7, 10.
36 Cuvântul 64, `n D. Miller, op. cit., p. 317.
37 Cuvântul 60, `n Ibidem, pp. 293-294.
38 Cuvântul 76, `n Ibidem, p. 378 [Epistola 4, p. 486], cf. Cuvântul 2, `n Ibidem,

p. 13: „Lucrarea crucii este `ndoit\ din pricina firii noastre `ndoite, alc\tuit\ din

dou\ p\r]i” [Cuvântul 30, p. 165].
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de unirea necuvenit\ cu al]ii. „Vesele[te-te cu cei ce se veselesc [i

plângi cu cei ce plâng. C\ci acesta e semnul cur\]iei”, dar p\streaz\

singur\tatea `n cugetul t\u, fiindc\ e[ti p\rta[ la „p\timirea tuturor,

dar cu trupul t\u fii departe de toate”39. Isaac scoate `n eviden]\ o

taxonomie a plânsului. Trebuie s\ `nceap\ cu rug\ciunea pentru p\-

c\to[i [i cei ispiti]i, apoi se mi[c\ spre plâns pentru cei care plâng,

[i, `n cele din urm\, prin rug\ciunile altora, „cere compasiune, mil\ [i

iertare pentru sine ”40. Aici vedem un schimb de cereri cu al]i peni-

ten]i, o reciprocitate care este deschis\ de procesul p\rt\[iei la sufe-

rin]ele celorlal]i. Aceast\ p\rt\[ie la p\c\to[enia umanit\]ii este o

imitare direct\ a lui Hristos, Care „nu S-a mâniat pe p\c\to[i, ci S-a

rugat pentru ei”41. R\spunsul corect fa]\ de cei p\c\to[i nu este s\-i

ur\[ti, ci s\ plângi pentru ei.

Prin urmare, Isaac consider\ c\ iubirea de aproapele poart\ cu

sine r\scump\rarea, fiindc\ este „semn al deplinei asem\n\ri cu

Dumnezeu”42. Mila pe care un om o arat\ fa]\ de altul reflect\ iu-

birea lui Dumnezeu, care este picurat\ `n fiecare persoan\ uman\,

`n virtutea conformit\]ii cu asem\narea sa43. De asemenea, aceasta

`nt\re[te observa]ia de la Matei 25, conform c\ruia a face ceva pentru

altul `nseamn\ a-l face pentru Hristos, Care poart\ trupul umani-

t\]ii44. Acceptarea de bun\voie a `ndrept\rilor iubitoare ale Tat\lui

[i frica adecvat\ care o `nso]e[te `i permit copilului lui Dumnezeu s\

exprime atât iubire fa]\ de Dumnezeu, cât [i fa]\ de f\pturi. ~n

39 Cuvântul 51, `n Ibidem, p. 247 [Cuvântul 58, p. 304], [i vezi, de asemenea,

Cuvântul 2, `n Ibidem, p. 12: „Sprijine[te cu cuvântul pe cei slabi [i pe cei `ntris-

ta]i cu inima [i te va sprijini dreapta care poart\ toate. F\-te p\rta[ cu cei `ntrista]i la

inim\, `n durerea rug\ciunii [i `n strângerea inimii tale, [i se va deschide `naintea

cererilor tale izvor de mil\” [Cuvântul 30, p. 164].
40 Cartea harului, 7, 49, `n Ibidem, p. 425, [i cf. Partea a II-a, Cuvântul 5, 31, `n

S. Brock, op. cit., p. 13: „Trebuie s\ ne rug\m cu durere [i s\ cerem aceste lucruri

de la Dumnezeu cu suferin]\. Iat\ sim]\mântul pe care trebuie s\-l avem fa]\ de to]i

oamenii: trebuie s\ ne rug\m pentru ei cu durere, ca pentru noi `n[ine” [32, p. 251].
41 Cuvântul 51, `n D. Miller, op. cit., p. 250, cf. Cuvântul 5, `n Ibidem, p. 51:

„Iube[te pe p\c\to[i, dar ur\[te faptele lor” [p. 57].
42 Cuvântul 71, `n Ibidem, p. 346.
43 Ibidem, pp. 344-345.
44 Isaac sus]ine c\, prin ar\tarea milei fa]\ de al]ii, Hristos i Se arat\ lui `nsu[i.

Cuvântul 76, `n Ibidem, p. 377.
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cadrul vie]ii monahale, ascultarea [i respectul datorat p\rin]ilor du-

hovnice[ti oglindesc teama cu care omul ~l prive[te pe Dumne-

zeu. Rela]ia dintre Isaac, ca b\trân duhovnicesc, [i cititorul s\u, ca

fiu duhovnicesc, este prin urmare o imagine a rela]iei dintre Dum-

nezeu [i omenire.

~nl\untrul acestui model de r\scump\rare, plângerea pentru

p\cat era o component\ esen]ial\, articulând unitatea persoanei

umane [i unitatea acestei persoane cu Dumnezeu. ~n ochii lui Isaac,

identitatea sa ca monah este modelat\ nu doar de poc\in]\, ci [i

de plâns, iar aceasta are leg\tur\ cu men]iunea anterioar\ a `ntre-

buin]\rii `n tradi]ia siriac\ a cuvântului abila pentru a descrie mona-

hul. Atât Efrem, cât [i Isaac sus]in c\ starea l\untric\ de poc\in]\

este ar\tat\ prin purtarea exterioar\. Isaac este descris ca având,

`mpreun\ cu ucenicii s\i, „o `nf\]i[are trist\ [i `ncruntat\”; prin plân-

sul ne`ncetat, zi [i noapte, ei „dau m\rturia despre moartea des\-

vâr[it\ fa]\ de lume [i despre apropierea de Dumnezeu”45.

Antropologia vie]ii duhovnice[ti, a[a cum o concepe Sfântul

Isaac Sirul, const\ `n sinteza dintre starea corporal\ [i cea psihic\.

Ceea ce este indicat pentru to]i oamenii – integrarea trupului, sufle-

tului [i duhului `n `nchinarea la Dumnezeu – este imperativ pentru

cel care s-a lep\dat de lume pentru a deveni monah. Discern\mân-

tul `i d\ putere monahului s\ par\ c\ este la fel cu oamenii obi[nui]i,

dar de fapt el tr\ie[te [i ac]ioneaz\ cu totul orientat c\tre Dumne-

zeu. Aceasta nu poate fi dobândit de oricine.

Plânsul este o trecere dincolo de via]a de patimi, `ntr-o stare de

nep\timire, [i este „necunoscut de marea majoritate a oamenilor”46.

Cel ce se poc\ie[te cu adev\rat este de dou\ ori binecuvântat, fi-

indc\ el este atât un om curat cu inima, cât [i plâng\tor. R\splata

sa este, de asemenea, `ndoit\; ~l va vedea pe Dumnezeu [i va fi

mângâiat, dup\ cum va voi Dumnezeu. Doar cei care au atins aceast\

stare binecuvântat\ pot s\ `n]eleag\ chipul acestei mângâieri47.

Monahul care plânge cu adev\rat pentru p\cat este definit de ale-

gerea pe care a f\cut-o, anume s\-L caute pe Dumnezeu, iar nu

pe Mamona. El devine un spectator, un str\in fa]\ de lume:

45 Cuvântul 11, `n Ibidem, p. 78 [Cuvântul 10, p. 72].
46 Cuvântul 25, `n Ibidem, p. 125.
47 Cuvântul 37, `n Ibidem, p. 178. 
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„Jeluitor este cel ce `[i petrece toate zilele vie]ii sale `n foame

[i sete, din n\dejdea bun\t\]ilor viitoare. Monah este cel ce petrece

`n afara lumii [i cere pururea lui Dumnezeu s\ dobândeasc\ bun\-

t\]ile viitoare. Bog\]ia monahului este mângâierea ce vine din plâns

[i bucuria cea din credin]a care str\luce[te `n c\m\rile min]ii”48.

Un astfel de plâns este diferit de experien]a obi[nuit\ a `ntris-

t\rii neevlavioase sau neduhovnice[ti, care este o deziluzie ce re-

zult\ din patimile lumii49. ~ntristarea din str\pungere este t\ioas\. Este

r\spunsul celui chinuit de remu[carea pricinuit\ de o anumit\ moarte,

cea a sufletului, c\ci acesta a fost „omorât de p\cate... Sufletul e

omorât de p\cate [i zace `naintea ta [i el e mai mult pentru tine

decât toat\ lumea [i nu ai nevoie de plâns?”50. Dar dac\ aceast\

moarte este urmat\ de moartea sinelui, pentru Hristos, atât trupul,

cât [i sufletul vor fi `n armonie cu noua via]\ a ~mp\r\]iei. Plânsul

este expresia exterioar\ a st\rii l\untrice a monahului, care include [i

bucuria ce str\luce[te l\untric. Plânsul une[te atât l\untricul [i ex-

teriorul, cât [i contradic]ia aparent\ dintre `ntristare [i bucurie. Este

o activitate unificatoare. Acesta este plânsul despre care se scrie

`n Fericiri: monahul ca plâng\tor nu doar c\ jele[te pierderea ha-

rului lui Dumnezeu ca urmare a p\catului, dar str\pungerea `l face

s\ tânjeasc\ dup\ r\splata celui cu inima curat\, adic\ vederea lui

Dumnezeu. Plânsul `nseamn\ la fel de mult restaurarea trupeasc\

a celui ce se poc\ie[te prin aducerea la starea celor care caut\

dreptatea, cât [i `ntristarea pentru faptul c\ este lipsit de `nrudirea cu

Dumnezeu. Aceast\ bucurie este una sfânt\ [i subtil\, [i nu trebuie

confundat\ cu buna dispozi]ie a celui ce petrece f\r\ discern\-

mânt: este o be]ie sobr\ cu Dumnezeu51, nu e intoxica]ia produs\

de vin. Un astfel de plâns [i bucuria care `i urmeaz\ este centrat\

mai degrab\ pe n\dejdea viitoare decât pe dezn\dejdea din cauza

gre[elilor din trecut. Aceasta este epifania exterioar\ a locurilor tai-

nice aflate adânc `n\untrul psihicului omenesc.

48 Cuvântul 6, `n Ibidem, p. 54 [Cuvântul 56, p. 282].
49 „~ntristarea este o manifestare care abund\ cu patimi [i cunoa[tere lumeasc\.

Un monah care este lovit de `ntristare la b\trâne]e poart\ m\rturie pentru faptul

c\ el nu s-a nevoit la `nceputul vie]uirii sale monahale [i c\ patimile l-au legat cu

corzile `ntrist\rii [i l-au predat biciuirilor remu[c\rii [i `ntrist\rii.” Cartea harului,

2, 90, `n Ibidem, p. 405.
50 Cuvântul 37, `n Ibidem, pp. 177-178 [Cuvântul 85, p. 443]. 
51 Aceast\ concep]ie se g\se[te `n omiliile macariene.
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Sfântul plâns nu doar c\-l deosebe[te pe monah de penitentul

care este sclav lumii, ci reprezint\ singura sa preocupare, cea care-i

confer\ titlul specific de „plâng\tor”:

„C\ci ce este altceva `ndeletnicirea monahului `n chilia sa decât

plânsul? {i ce cugetare e mai `nalt\ decât aceasta? C\ci `ns\[i [e-

derea c\lug\rului [i singur\tatea sa `l `nva]\ asem\narea ei cu petre-

cerea `ntr-un mormânt, care-l ]ine departe de bucuria oamenilor.

C\ci f\ptuirea lui este plânsul [i `ns\[i numirea st\rii lui `l cheam\

[i-l `ndeamn\ la aceasta. C\ci se nume[te «plâng\tor», adic\ am\rât

cu inima”52.

Sfântul Isaac Sirul, fiind un singuratic*, este `nclinat s\ se lip-

seasc\ de formele exterioare [i practicile obi[nuite, unde adev\-

rata smerenie [i str\pungere `[i au rolul lor. Faptul c\ nu este

foarte preocupat de o aderare rigid\ la slujba psalmilor a fost deja

men]ionat, de[i importan]a psalmilor `n dieta sa duhovniceasc\ este

evident\ prin sine. Concep]ia sa despre `ntâietatea inimii curate

asupra comport\rii exterioare este ar\tat\ de povestirea sa despre

cinstirea deosebit\ ce era acordat\ unui p\rinte a c\rui singur\ ru-

g\ciune timp de patruzeci de ani fusese aceasta: „Eu, ca un om, am

p\c\tuit, dar Tu, ca Dumnezeu, iart\-m\!”53.

A[adar, ce importan]\ are pentru noi acest autor auster, dar `n

acela[i timp `nfl\c\rat? Cuvintele lui Isaac Sirul au fost caracterizate

de traduc\torul lor ca fiind de nep\truns [i cu un `n]eles tainic. Mare

parte din dificultate se na[te din preocuparea lui Isaac pentru antro-

pologia religioas\. Pe parcurs, cititorul se poate sim]i `mpov\rat [i

poate deveni distras de limbajul tehnic al ierarhiilor [i etapelor de

dezvoltare, care, uneori, ascund `n]elegeri importante despre ma-

rea tain\ a omenirii create dup\ chipul lui Dumnezeu [i care tânje[te

s\ tr\iasc\ prezen]a lui Dumnezeu. Sfântul Isaac scrie dinl\untrul unei

tradi]ii monahale `n care experien]a practic\ reprezint\ criteriul

autorit\]ii. ~n afar\ de propria experien]\ a plânsului, atestat\ `n

scrierile sale, el le reaminte[te [i pe cele ale Sfântului Pavel [i ale

Sfântului Ioan din Apameea. Ace[ti reprezentan]i mai timpurii ai

Tradi]iei sunt, de asemenea, foarte preocupa]i de antropologia reli-

gioas\, iar acest domeniu dezv\luie `n]elegerile despre condi]ia

52 Cuvântul 37, `n Ibidem, pp. 177-178 [Cuvântul 85, pp. 442-443].
* Adic\ un ihiyadutha [n. tr.].
53 Cuvântul 75, `n Ibidem, p. 367 [Cuvântul 28, p. 156].
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uman\, specifice lui Isaac. Când vorbe[te despre plâns, ca expri-

mând integritatea trupului [i a sufletului la nivelul lor cel mai `nalt,

Isaac tâlcuie[te de fapt semnifica]ia omului. Peniten]ii care ajung la

echilibrul complex al for]elor contradictorii ale firii lor devin oa-
meni deplini, adic\ `ntru totul dup\ chipul lui Dumnezeu. Sfântul

Isaac descrie cum, prin plâns, omul p\trunde `n prezen]a lui Dum-

nezeu, iar lacrimile celui ce se poc\ie[te cu adev\rat `i permit plân-

g\torului s\ stea restaurat `n prezen]a dumnezeiasc\. Cel care plânge

intr\ `ntr-o stare de extaz care des\vâr[e[te procesul fizic al retra-
gerii din lume. Titlul monahului de „plâng\tor” este invocat pentru a

accentua faptul c\ plânsul recreeaz\ sinele omului. Este o descriere

a identit\]ii autentice [i a scopului de a tr\i al persoanei des\vâr-

[ite din punct de vedere duhovnicesc.

~n insisten]a sa pe smerenie, t\cere [i ascez\ ne`ntrerupt\, Isaac

reflect\ experien]ele de[ertului clasice ale Sfântului Ioan Sc\rarul.

Asemenea lui Efrem [i altor scriitori, precum Simeon Noul Teolog,

el folose[te imaginea poc\in]ei ca na[tere din nou, observând du-

rerile inerente [i nevoia de a desp\r]i pe cel nou-n\scut de maica

sa. Sfântul Isaac consider\ c\ `ntristarea experiat\ de o astfel de

separare este esen]ial\ `n procesul maturiz\rii duhovnice[ti. El

identific\ `nl\untrul acestuia un concept care avea s\ fie dezvoltat

mai detaliat de Sfântul Simeon Noul Teolog, anume c\ poc\in]a ex-

primat\ prin lacrimi adevere[te [i des\vâr[e[te inten]ia de convertire

asumat\ `n botez. Caracterul con[tient al plânsului este important

pentru Isaac, fiindc\ `nl\untrul omului se afl\ o minte capabil\ nu

doar de gânduri, ci [i `mputernicit\ s\ fac\ alegeri. De aceea el

pre]uie[te mai mult plânsul care nu vine atât de firesc: nu fiindc\

efortul de a plânge este virtuos, ci fiindc\ o `ntristare `nn\scut\ este

insuficient de chibzuit\ ca s\ aib\ un merit real.

Prin urmare, Isaac Sirul este preocupat s\ g\seasc\ [i s\ men-

]in\ echilibrul dintre dorin]ele contradictorii. El este preocupat de

inten]ia din spatele ac]iunii, de integritatea care este dobândit\ prin

plânsul de poc\in]\. Plâng\torul se afl\ `n procesul de preschimbare,

prin harul lui Dumnezeu, `ntr-o persoan\ autentic\. Identitatea sa

real\ este descoperit\ prin `ntoarcerea la starea de dinaintea c\derii,

ca f\ptur\ a lui Dumnezeu. Alte dou\ tipuri de echilibru sunt ac-

centuate `n scrierile sale. Unul este cel dintre frica [i iubirea de

Dumnezeu. El ne spune c\ poc\in]a este corabia cârmuit\ de fric\
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`nspre raiul ceresc al iubirii. Frica de urgia lui Dumnezeu, de jude-

cata [i pedeapsa ve[nic\, motiveaz\ efectiv pe penitent, dar nu repre-

zint\ un scop `n sine. Limanul este mila, locul de odihn\, `ntoarcerea

la siguran]\ [i alinare. Plânsul este dinamica prin care monahul se

apropie de F\c\torul s\u, `ntr-o `ntâlnire intim\, care este ase-

m\n\toare cu o paradigm\ biblic\ cheie: chilia singuraticului este

„fereastr\ a pietrei unde Dumnezeu cu Moise a vorbit”54.

Pentru Sfântul Isaac, nevoin]a ne`ncetat\ a monahului de a plânge

pentru p\cate reprezint\ o `ntâlnire a Dumnezeului cel Viu, al C\rui

Fiu, prin via]a [i moartea Sa, devine prototipul pentru ce `nseamn\ a

suferi [i a sim]i `ntristare pentru p\cat. Isaac descrie `n teologia sa

a plânsului o con[tientizare atât a p\catelor personale, cât [i a f\-

r\delegilor ob[te[ti. Echilibrul dintre sine [i al]ii este zugr\vit cel

mai plastic de insisten]a sa pe ideea c\ plâng\torii sunt p\rta[i la

p\timirile lui Hristos. ~ntristarea pentru propriile p\cate arat\ iu-

birea [i frica datorate lui Dumnezeu: compasiunea lor pentru p\ca-

tele altora reflect\ p\timirea altruist\ a lui Hristos.

Prin faptul c\ se axeaz\ pe chestiunea str\daniei ascetice [i inte-

grit\]ii umane, Sfântul Isaac dovede[te mo[tenirea sa bazat\ pe

tradi]ia siriac\ timpurie, cât [i pe abordarea mai pu]in centrat\ pe

inim\ a lumii eleniste. El adaug\ la acestea propriul accent pe plâns,

ca fiind ceea ce-l ridic\ pe penitent la prezen]a lui Dumnezeu,

`ntr-o stare de des\vâr[ire, care nu poate fi dobândit\ f\r\ deplina

armonie a tuturor aspectelor fiin]ei umane. Plâng\torul nu doar

c\-L `ntâlne[te pe Dumnezeu `n aceast\ experien]\ extatic\; el este, de

asemenea, p\rta[ la via]a `n Hristos. Isaac `l prefigureaz\ pe Simeon

Noul Teolog, fiindc\ sus]ine tradi]ia care vede `n lacrimi un botez

ce confirm\ intrarea originar\ `n Biserica lui Dumnezeu. Nu poate fi

trecut\ cu vederea importan]a Sfântului Isaac Sirul, nu atât pentru

Biserica Siriac\, cât mai ales pentru `ntreaga Tradi]ie cre[tin\.

54 Cuvântul 25, `n Ibidem, p. 125 [Sfântul Isaac Sirul, op. cit., p. 236; acest Cu-

vânt nu s-a p\strat decât `n siriac\].


