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11Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Îmi amintesc limpede ziua în care am întâlnit numele
Sfântului Isaac Sirul pentru prima dată. Se întâmpla acum
vreo patruzeci de ani. Într-o antologie populară, lângă un
pasaj din Spinoza, se aflau aceste cuvinte ale lui Isaac: „Ce
este inima plină de milă?... Arderea inimii pentru toată zi-
direa, pentru oameni, pentru păsări, pentru animale, pentru
diavoli şi pentru toată făptura”. Isaac vorbeşte mai departe
despre lacrimile vărsate de cel care are o astfel de inimă, atunci
când se confruntă cu durerea şi nefericirea oricărei vietăţi: „Din
mila multă şi apăsătoare ce stăpâneşte inima şi din stăruinţă,
inima se micşorează şi nu mai poate răbda, sau auzi, sau
vedea vreo vătămare, sau vreo întristare cât de mică, ivită în
vreo zidire”1.

Cine, m-am întrebat, este acest Isaac care scrie despre
compătimire cu un simţ al unităţii cosmice atât de puternic?
Pe moment nu puteam să-mi domolesc curiozitatea, totuși
voiam aflu cât mai multe despre Isaac Sirul.

Nu am aşteptat mult timp până ce l-am întâlnit din nou.
Pe când citeam opera de căpătâi a lui Vladimir Lossky, Teo-
logia mistică a Bisericii de Răsărit, l-am găsit pe Sfântul Isaac
Sirul menţionat în multe pagini. Am fost deosebit de impre-
sionat de anumite cuvinte ale lui Isaac, citate de Lossky, despre

1  Isaac, Cuvântul I/71 (344-345) [Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre
sfintele nevoinţe, Cuvântul 81, traducere de pr. Dumitru Stăniloae, în Filocalia,
volumul X, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 393. Precizăm că majoritatea
citatelor din prima parte a scrierilor Sfântului Isaac Sirul au fost luate din
această ediţie; n. trad.].
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suferinţa celor din iad. Conform lui Isaac, cei care pătimesc în
gheenă sunt pedepsiţi nu de mânia divină, nici de dorinţa
lui Dumnezeu de a răsplăti fiecăruia după dreptate – căci la
Dumnezeu nu există cruzime sau sete de răzbunare –, ci de
„biciul iubirii”.

„Căci tristeţea întipărită în inimă de păcatul faţă de dra-
goste e mai ascuţită decât orice chin. E nebunie să socotească
cineva că păcătoşii se lipsesc în gheenă de dragostea lui Dum-
nezeu… Dar dragostea lucrează în două feluri: pe păcătoşi îi
chinuieşte… iar pe cei ce au păzit cele cuvenite îi veseleşte.”

Lossky comentează astfel: „Iubirea lui Dumnezeu va fi
un chin de nesuportat pentru cei care nu au dobândit-o în-
lăuntrul lor”2.

Odată în plus, ca şi în privinţa descrierii de către Isaac
a inimii compătimitoare, m-am simţit ca şi cum cineva ar fi
deschis pe neaşteptate o fereastră în mintea mea, inundând
cu lumină întreaga mea lume lăuntrică. Aceasta este, sim-
ţeam, singura interpretare a Judecăţii şi a iadului care are
sens. Dumnezeu este iubire, şi iubirea Lui este fără de saţ;
iar această iubire fără de saţ este prezentă pretutindeni, chiar
şi în iad. Însă „dragostea lucrează în două feluri”.

O a treia etapă a întâlnirii mele cu Sfântul Isaac a avut
loc atunci când am citit un articol despre teologia lui Isaac
despre Întrupare, scris de învăţatul romano-catolic Irénée
Hausherr3. Naşterea lui Hristos în Bethleem, susţine Isaac,
reprezintă cel mai fericit eveniment care s-a întâmplat vreo-
dată în întreaga istorie a lumii. Nu este absurd, prin urmare,
să atribui ca motiv pentru acest eveniment, atât de plin de

2  Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church (Londra,
1957), p. 243, citând I/28 (p. 141) [Cuvântul 84, p. 423].

3  I. Hausherr, „Un précurseur de la théorie scotiste sur la fin de l’Incar-
nation” (Recherches de sciences religieuses 22, 1932), pp. 316-320; retipărit
în I. Hausherr, Études de spiritualité orientale, Orientalia Christiana Ana-
lecta 183 (Roma, 1969), pp. 1-5.



13Cuvânt înainte

bucurie, ceva care este posibil să nu se întâmple şi care, în-
tr-adevăr, nici nu ar fi trebuit să se întâmple, anume, păcatul
omenesc? Singurul şi principalul motiv pentru venirea Mân-
tuitorului pe pământ nu este negativ, ci pozitiv. Raţiunea
Întrupării Sale nu este reprezentată de păcatul omenesc, ci
de iubirea dumnezeiască: „Spun că a făcut aceasta dintr-un
singur motiv: ca să facă cunoscută lumii iubirea Sa”. El nu
S-a întrupat „ca să ne izbăvească din păcate sau pentru altceva,
ci numai pentru ca lumea să simtă iubirea lui Dumnezeu
pentru creaţia Sa”4.

Din nou, cuvintele Sfântului Isaac au avut imediat noimă
pentru mine. Întruparea nu trebuie să fie considerată doar ca
un „plan de urgenţă” conceput de Dumnezeu ca răspuns la
cădere; ea este o expresie a firii veşnice a lui Dumnezeu ca
iubire ce se dăruieşte pe sine. Aici am găsit un sprijin neaş-
teptat pentru concepţia scotistă despre scopul Întrupării5. Mi-am
dat seama însă că Isaac, de fapt, nu punea întrebarea scolas-
tică de mai târziu: „Întruparea ar mai fi avut loc dacă nu ar
fi existat căderea în păcat?”. Pentru noi întrebarea aceasta
este lipsită de temei fiindcă singura lume pe care o cunoaştem
din experienţă personală este o lume căzută, marcată de păcat;
iar Părinţii în nici un caz nu se preocupă de probleme lipsite
de suport real. Nu se întreabă: „Ce s-ar fi întâmplat dacă...”;
ei teologhisesc având ca temei starea noastră prezentă. Prin
urmare, cu o reticenţă patristică autentică, Sfântul Isaac afirmă,
de fapt, că motivul pentru care Dumnezeu S-a îmbrăcat cu
trup a fost dumnezeiasca Sa iubire.

4  Capitolele gnostice iv. 78 [Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici, Partea
a II-a, recent descoperită, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis,
Sibiu, 2003, p. 227. Toate citatele din partea a II-a a scrierilor Sfântului
Isaac Sirul sunt luate din această ediţie, n. trad.].

5  Mai multe temeiuri se pot găsi la contemporanul lui Isaac, Sfântul
Maxim Mărturisitorul: vezi George Florovsky, „Cur Deus Homo? The
Motive of the Incarnation”, în Florovsky, Collected Works, vol. 3 (Bel-
mont, Nordland: 1976), pp. 163-170.
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O singură temă străbătea primele mele trei întâlniri cu
Isaac: întâietatea iubirii. Iubirea este cea care oferă o ex-
plicaţie – pe cât poate fi de posibilă o explicaţie – pentru
facerea lumii şi Întruparea lui Hristos. Iubirea este cea care
ne mobilizează, aşa cum nimic altceva n-o poate face, să îm-
brăţişăm cu compasiune şi să transfigurăm suferinţa lumii.
Şi logica iubirii dumnezeieşti este cea care oferă o cheie de
dezlegare pentru taina întunecată a iadului. Mai mult, ce
m-a impresionat nu a fost doar locul central pe care Isaac îl
acordă iubirii, ci sinceritatea, simplitatea şi intensitatea cu
care vorbeşte despre iconomia iubitoare a lui Dumnezeu.
Nicicând înainte, în afara Sfintei Scripturi, nu mai întâlnisem
pe cineva care să spună atât de multe în atât de puţine cuvinte.

La puţin timp după cele trei întâlniri cu Isaac, am aflat
de traducerea Tratatelor sale mistice, realizată de A.J. Wen-
sinck. Pe acestea le-am citit, uneori cu consternare, dar în-
totdeauna cu râvnă mistuitoare. Am umplut numeroase fişe
de lectură cu citate din text. Când am ajuns la sfârşitul lu-
crării, chiar şi după patru sute de pagini, însetam după mai
mult. Din prefaţa lui Wensinck şi din alte lucrări am aflat
cine fusese Isaac: un monah care a trăit în Mesopotamia în
secolul al VII-lea, episcop pentru scurtă vreme al oraşului
Ninive şi sihastru în munţi în ultimii ani ai vieţii sale. Am
aflat că aparţinuse Bisericii Răsăritului, numită în mod obiş-
nuit „nestoriană”. Însă, aşa cum am înţeles treptat, aceasta nu
însemna că Isaac însuşi sau comunitatea bisericească de care
aparţinuse trebuiau condamnaţi ca eretici.

A trebuit să-mi adun informaţii despre Isaac, aceasta
acum mai bine de o generaţie, din numeroase surse îm-
prăştiate. Iată că, în sfârşit, avem la dispoziţia noastră o carte
unică, ce ne oferă o prezentare echilibrată şi cuprinzătoare
a vieţii, contextului istoric şi învăţăturii Sfântului Isaac Sirul.
Ilarion Alfeyev procedează în mod înţelept, lăsându-l pe Isaac
să vorbească pentru sine. Cartea este plină de citate bine alese,
în care poate fi auzit cu limpezime glasul autentic al lui Isaac.
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Părintele Ilarion a avut marele avantaj de a se fi folosit de
partea a doua a scrierilor Sfântului Isaac, despre care mult timp
s-a crezut că a fost pierdută, dar care a fost recent redescope-
rită şi făcută disponibilă de Dr. Sebastian Brock.

„Eu nu voiesc să măsor cuvinte, ci să intru în lăcaşurile
cereşti”, spune Isaac; „şi pe orice drum care degrabă mă va
duce acolo voi merge”6. Cuvintele sale pot fi aplicate pro-
priilor scrieri. El nu oferă „cuvinte” sau hărţi duhovniceşti,
sau vreun plan meşteşugit cu atenţie pentru călătoria creş-
tină în etape precise. El este intuitiv şi nesistematic. Scrierile
sale sunt pline de repetiţii, schimbări neaşteptate, de ziceri
epigramatice care nu sunt deplin explicate. Totuşi, în spatele
acestei aparente lipse a unui sistem, în învăţătura sa duhov-
nicească există o coerenţă lăuntrică profundă; şi mai exact
acest aspect îl clarifică pentru noi Părintele Ilarion. Prin
gruparea la un loc a afirmaţiilor cheie ale lui Isaac despre
viaţa în Hristos, cartea de faţă ne dezvăluie unitatea şi con-
secvenţa care impregnează concepţia sa duhovnicească.

Sfântul Isaac Sirul a fost un ascet, un sihastru care s-a ne-
voit în munte, dar scrierile sale au un domeniu de aplicare
universal. Ele nu sunt adresate doar pustiei, ci şi oraşului,
nu doar monahilor, ci tuturor celor botezaţi. El vorbeşte de-
spre teme relevante pentru fiecare creştin cu o vivacitate
pătrunzătoare: despre pocăinţă şi smerenie, despre rugăciune
şi multele sale forme, atât exterioară, cât şi lăuntrică, despre
însingurare şi comuniune, despre tăcere, minune şi extaz.
Alături de accentul pe care îl acordă „iubirii luminoase” –
ca să folosim propria sa expresie – două lucruri marchează
teologia sa duhovnicească mai presus de orice: simţirea lui
Dumnezeu ca taină vie şi evlavia sa fierbinte faţă de Mân-
tuitorul Hristos.

6  I/75 (p. 355). Cf. Wensinck, Mystic Treatises 80 (pp. 367-368) [Cu-
vântul 78, p. 155; traducere modificată. Părintele Stăniloae: „Căci pe toată
cărarea mea, pe care mă vei călăuzi, voi merge repede”]. 
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Atunci când Sfântul Grigorie Sinaitul, învăţătorul isihast
din secolul al XIV-lea, i-a sfătuit pe ucenici ce trebuie să ci-
tească, el l-a ales pe Isaac, cu o menţiune specială: „Citiţi căr-
ţile Părinţilor referitoare la liniştire şi rugăciune, precum
cele ale Sfântului Ioan Scărarul, Sfântului Isaac, Sfântului
Maxim...”7. Şi atunci când, în secolul al XIX-lea, gânditorul
slavofil Ivan Kireevski a dorit să evidenţieze un singur autor
anume care să personifice par excellence esenţa spiritualităţii
ortodoxe, el l-a ales pe Sfântul Isaac Sirul: învăţătura sa, în
concepţia lui Kireevski, este „de la un capăt la celălalt mai
profund gândită” decât a oricărui alt Părinte8. Cititorii cărţii
Părintelui Ilarion își vor da seama cu uşurinţă de ce Grigorie
Sinaitul şi Ivan Kireevski împărtăşeau această convingere.

† Kallistos, 
Mitropolit de Diokleia

7  Despre liniştire: Cincisprezece capete 11, în Philokalia: The Complete Text,
tr. G.E.H. Palmer, P. Sherrard şi K. Ware, vol. 4 (Londra, 1995), p. 271.

8  I. Kireevski, Opere complete, vol. 2 (Moscova, 1911), pp. 118-119.
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Capitolul al VI-lea
Şcoala rugăciunii

„Aşa cum nu e nimic care să se asemene cu Dumnezeu,
tot aşa nici un lucru sau lucrare nu se aseamănă

cu îndeletnicirea cu Dumnezeu în liniştire.” II/30, 1*

Rugăciunea este, fără îndoială, tema cea mai pe larg dis-
cutată în Sfântul Isaac. Dacă citim scrierile sale, ne putem face
o imagine clară despre cum el şi alţi membri ai Bisericii Ră-
săritului se rugau pe atunci: de asemenea, ne putem face o
imagine detaliată despre teoria şi practica rugăciunii în în-
treaga tradiţie creştină răsăriteană. Această claritate este mo-
tivul pentru care scrierile lui Isaac au reprezentat o şcoală de
rugăciune pentru contemporanii săi şi au rămas încă o ast-
fel de şcoală pentru mulţi creştini din diferite părţi ale lumii,
acolo unde sunt citite cuvintele Sfântului Isaac, iar sfaturile
sale puse în lucrare.

În acest capitol, după ce vom discuta teoria despre rugă-
ciune a lui Isaac, vom vorbi despre diferite aspecte exterioare
ale rugăciunii şi apoi ne vom ocupa de practica rugăciunii
înaintea crucii. Citirea Scripturii şi privegherea de noapte vor
fi analizate ca parte importantă a pravilei zilnice de rugăciune.
Vom vorbi, de asemenea, şi despre învăţătura lui Isaac despre
canonul de rugăciune, caracterul universal al rugăciunii, ru-
găciunea pentru aproapele, pentru Biserică şi lume. În partea
dedicată concluziilor, ne vom îndrepta atenţia către cele mai
înalte etape ale rugăciunii, unde rugăciunea omului încetează
şi devine contemplaţie. 

* [p. 30].
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„Rugăciunea”, conform lui Evagrie Ponticul, „este con-

vorbirea minţii cu Dumnezeu”1. Pentru Isaac Sirul, convor-
birea (ʻenyana) minţii cu Dumnezeu este cea mai înaltă şi cea
mai importantă activitate a unui creştin, şi nu poate fi com-
parată cu nici o altă îndeletnicire: „Aşa cum nu e nimic care
să se asemene cu Dumnezeu, tot aşa nici un lucru sau lucrare
nu se aseamănă cu îndeletnicirea cu Dumnezeu (ʻenyana d-
ʻam alaha) în liniştire”2. Prin rugăciune, Isaac înţelege în-
treaga gamă de activităţi care însoţesc convorbirea minţii
cu Dumnezeu:

„Fiecare vorbire ce se face întru ascuns şi toată grija înţe-
legerii drepte a lui Dumnezeu şi toată cugetarea la cele duhov-
niceşti îşi are dreptarul şi izvorul în rugăciune şi se socoteşte
în lăuntrul numelui rugăciunii şi se află adunate în lăuntrul
acestui nume, fie că e vorba de felurile citirilor, fie de glasurile
gurii înălţate spre preamărirea lui Dumnezeu, fie de grija în-
tristată de Domnul, fie de închinăciunile trupului, fie de cân-
tarea stihurilor, fie de celelalte din care vine pe rând rugă-
ciunea curată şi se naşte dragostea de Dumnezeu.”3

Conform concepţiei tradiţionale a gândirii ascetice răsă-
ritene, rugăciunea este temelia vieţii duhovniceşti a unui
creştin, un izvor şi o cauză a tuturor lucrurilor bune. Isaac
defineşte rugăciunea drept

„mijlocul prin care [omul] găseşte ajutor şi izvor de mântuire
şi vistierie de încredere şi liman izbăvitor de vijelie şi lumină celor
din întuneric şi sprijin celor slabi şi acoperământ în vremea

1  Despre rugăciune 3 [tradus prin „relaţia intimă neîncetată a duhului”,
de John Eudes Bamberger, Evagrius Pontikus: Praktikos and Chapters on
Prayer, p. 56].

2  II/30, 1 [p. 343].
3  I/63 (303) = PR 63 (439-440) [35, p. 197].
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încercărilor şi ajutor în ascuţişul bolilor şi pavăză izbăvi-
toare în război şi săgeată ascuţită împotriva vrăjmaşilor şi,
simplu grăind, că toată mulţimea acestor bunătăţi îşi află
intrarea în el prin rugăciune”4.

În alt loc, el defineşte rugăciunea drept „o liniştire şi o
golire a cugetării de toate cele de aici şi o inimă ce-şi întoarce
cu desăvârşire privirea spre nădejdea plină de dor a celor
viitoare”5.

În vremea rugăciunii, atunci când mintea omului este
adunată şi toate simţurile sunt în armonie, are loc o întâl-
nire între Dumnezeu şi cel ce se roagă. Aceasta explică de
ce toate darurile duhovniceşti şi vedeniile mistice au fost
dăruite sfinţilor în timpul rugăciunii. În timpul rugăciunii
i-a apărut lui Zaharia îngerul şi i-a vestit zămislirea lui Ioan
Botezătorul6; în timpul rugăciunii de la ceasul al șaselea,
Petru a primit dumnezeiasca vedenie7; îngerul i-a apărut
centurionului Corneliu în timp ce se ruga8.

„Arhiereul, când intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, în
vremea înfricoşătoare a rugăciunii… auzea cuvintele lui Dum-
nezeu printr-o vedenie înfricoşătoare negrăită şi se arunca pe
sine pe faţă. O, ce înfricoşătoare era acea taină, care se slujea
prin aceasta! Astfel, toate vederile arătate sfinţilor au loc în
vremea rugăciunii. Căci ce alt timp e atât de sfânt şi de potrivit
sfintei primiri a darurilor (harismelor), ca timpul rugăciunii,
în care vorbeşte cineva cu Dumnezeu? Căci în acest timp, în
care se fac cererile către Dumnezeu şi au loc întâlnirile cu El,
omul adună cu silire toate mişcările şi gândurile din toate păr-
ţile şi nu gândeşte decât la Dumnezeu şi inima o are plină de
El.”9

4  I/8 (68) = PR 8 (105) [21, p. 113].
5  I/71 (345) = PR 74 (508) [81, p. 394].
6  Cf. Lc. 1, 10 ş.u. 
7  Cf. Fapte 10, 9 ş.u.
8  Cf. Fapte 10, 3 ş.u.
9  I/23 (120-121) = PR 22 (173-174) [32, pp. 178-179, uşor modificat].
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Care sunt principalele condiţii pe care le necesită rugă-
ciunea curată?

În primul rând, omul trebuie să se roage cu atenţie şi
fără răspândire: activitatea exterioară nu trebuie să ne dis-
tragă atenţia de la rugăciune. Isaac citează drept pildă un
ascet care a spus: 

„Mă mir că am auzit pe unii făcând în chiliile lor lucru de
mână şi putând împlini fără lipsuri şi pravila lor, fără să se
tulbure… Cu adevărat zic şi eu că de mă duc la apă, mă tul-
bur în obişnuinţa mea şi în rânduiala ei şi sunt împiedicat în
lucrarea desăvârşită a minţii mele”10.

În al doilea rând, rugăciunea trebuie făcută cu smerenie.
Rugăciunea celui smerit se îndreaptă direct de la gura sa la
urechea lui Dumnezeu11.

„Când vei veni înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune,
fă-te în gândirea ta ca o furnică şi ca cele ce se târăsc pe pă-
mânt şi ca un vierme şi ca un prunc care se bâlbâie. Şi nu
spune înaintea Lui ceva bizuit pe cunoştinţă, ci apropie-te
de Dumnezeu şi umblă înaintea Lui cu cuget de prunc, ca să te
învredniceşti de părinteasca purtare de grijă, ce se îndreaptă
de la părinţi spre fiii lor încă prunci.”12

În al treilea rând, omul trebuie să se roage cu duioşie
adâncă şi lacrimi. Simţirea durerii inimii, însoţită de nevo-
inţa trupească – adică închinăciunile – trebuie să devină
parte componentă a rugăciunii: „Toată rugăciunea în care
nu se trudeşte trupul şi nu se necăjeşte inima se socoteşte
ca un făt lepădat. Căci rugăciunea aceasta este fără suflet”13.
În acelaşi timp, spune Isaac citându-l pe Evagrie, „rugăciunea
este o bucurie ce înalţă mulţumiri”14. Combinaţia paradoxală

10  I/21 (108) = PR 18 (146) [77, p. 384].
11  I/6 (59) = PR 6 (93).
12  I/72 (351) = PR 77 (524) [19, p. 96].
13  I/21 (107) = PR 65 (446) [76, p. 382].
14  I/8 (68) = PR 8 (106) [21, p. 113]. Cf. Evagrie, Despre rugăciune 15:

„Rugăciunea este roada bucuriei şi mulţumirii” [Bamberger, p. 58].




