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Although the ecumenism is a characteristic concept of the modern and contem-
porary Christianity, its principles can also be noticed in the work and activity of many 
Christian personalities across history. The present article proposes an analysis of Saint Isaac 
the Syrian’s work from an ecumenical perspective. The manner in which his work and 
his biography have been transmitted and perceived, as well as the sacramental theology 
the east-Syrian mystic developed, open the possibility for new insights and new ways of 
approaching the ecumenical dialogue. It is particularly his inclusive Eucharistic vision, 
according to which the Holy Eucharist should only be denied to those who disbelieve its 
role and its forgiving and redeeming power, which represents nowadays a challenge for 
those involved in ecumenical relationships.
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Introducere

Ecumenismul şi mai ales Mişcarea ecumenică sunt realităţi ale isto-
riei moderne a creştinismului, idealul ecumenic născându-se în perioada 
tulbure, marcată de conflicte armate, a secolelor XIX şi XX. Cu toate acestea 
şi ecumenismul, ca orice mare idee a umanităţii, a avut precursori, oameni 
care au pregătit terenul pentru această idee şi care continuă să hrănească acest 
ideal cu moştenirea operelor lor şi a modului lor de viaţă exemplar. Unii 
dintre aceştia s-au remarcat prin încercările de a reface unitatea pierdută a 
Bisericii, alţii au „topit” în spiritualitatea lor diferenţele confesionale şi au 
căutat în predica lor mesajul universal unificator al Evangheliei. Nu ca un 
militant al ideii ecumenice, ci ca un model de raportare la „eretici”, un model 
de raportare la oameni, indiferent de rasă sau credinţă, Sfântul Isaac Sirul 
străluceşte în lumina iubirii dumnezeieşti şi a mesajului evanghelic. Propunem 
aici o analiză a spiritualităţii „ecumenice” a Sfântului Isaac Sirul, oglindită în 
opera sa şi în procesul de transmitere şi receptare a operei sale.

Două necunoscute în spaţiul ortodox răsăritean: viaţa şi opera completă 
a Sfântului Isaac Sirul

Sfântul Isaac Sirul este unul dintre puţinii autori creştini receptaţi 
în majoritatea tradiţiilor eccleziale importante: este Sfânt pentru Ortodoxia 
răsăriteană, pentru Biserica Apostolică a Răsăritului (aşa-numiţii nestorieni), 




