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TEOLOGIA DEVENIRII {I A DORIN}EI 

LA SF+NTUL GRIGORIE DE NYSSA

Diac. dr. Liviu PETCU

Sfin]ii P\rin]i, interpretând ca nimeni al]ii cuvintele Sfintei

Scripturi, men]ioneaz\ c\ Dumnezeu l-a creat pe om dup\ chipul

Lui, s\dind `ntr-`nsul n\zuin]a de a se ridica la frumuse]ea asem\-

n\rii cu El, de a-L cunoa[te [i de a se uni cu El, omul purtând

acest dor dup\ cele `nalte `n sufletul s\u, prin care el se leag\ „cu

Dumnezeu [i cu lumea spiritual\”1. ~n acest sens, Sfântul Grigorie

de Nazianz afirm\: „~n calitate de p\mânt, sunt legat de via]a p\-

mânteasc\; `ns\ eu, fiind [i o p\rticic\ dumnezeiasc\, port `n mine

dorin]a vie]ii ve[nice”2.  

Reiese de aici c\ omul, prin sufletul s\u nemuritor, `n care Zi-

ditorul a s\dit `nc\ de la crea]ie dorin]a vie dup\ via]a ve[nic\ [i

lumea celor de sus, va n\zui f\r\ `ncetare, `ncepând din via]a aceasta

[i continuând `n ve[nicie, „s\ cunoasc\ [i s\ se uneasc\ cu Dumnezeu,

obiectul nem\rginit al cunoa[terii [i, implicit, al fericirii sale”3. 

N\zuin]a crescând\ dup\ `mplinirea binelui este inerent\ omu-

lui ca fiin]\ creat\ care nu posed\ `n natura sa plenitudinea exis-

ten]ei, dar care are via]\ `n m\sura particip\rii la Via]a cea ade-

v\rat\. ~ns\ omul cu ra]iunea `ntunecat\ de p\cat nu folose[te

aceast\ n\zuin]\ ontologic\ `n scopul dobândirii celor dumneze-

ie[ti, ci se `ndreapt\ spre bunuri aparente, trec\toare, care nu

satur\ sufletul, nu-l `mplinesc [i de aceea `i creeaz\ nelini[te [i in-

satisfac]ie spiritual\. De aceea, o prim\ condi]ie `n urcu[ul omului

1  Hristu Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe R\s\ritene, traducere de dr.

Dumitru St\niloae, Editura Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1930, p. 143.
2  Sf. Grigorie de Nazianz, Poeme dogmatice, VIII, P.G. XXXVII, col. 452AB. 
3  Mg. N.V. St\nescu, Cunoa[terea lui Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa, `n

„Studii Teologice”, Anul X (1958), nr. 1-2, p. 16.



78 Teologie [i Via]\

spre des\vâr[ire este renun]area la cele vremelnice, adic\ nesoco-

tirea lumii materiale ca fiind realitatea ultim\, ci, pornind de la

aceasta, a merge dincolo de ea, spre Cel cu adev\rat existent4.

Dorin]a infinit\ de a poseda mai deplin frumuse]ea

~n Omilia a 4-a la Cântarea Cânt\rilor, Sfântul Grigorie asea-

m\n\ condi]ia originar\ a naturii umane aurului str\lucitor care se

aseam\n\ binelui imaculat5. ~n Omilia a 12-a, el reflecteaz\ asupra

caracterului extraordinar de frumos al tuturor lucrurilor create, `n-

tre care se num\r\ [i umanitatea care, f\cut\ frumoas\ prin ira-

dierea (qaidrov") vie]ii, este dotat\ cu o frumuse]e mai mare decât

a tuturor celorlalte6. Mai mult, la aceast\ condi]ie originar\ nu tre-

buie nimic ad\ugat sau dobândit; singurul lucru necesar este salv-

gardarea acestei condi]ii originare de iradiere. Totu[i, umanitatea

nu a ap\rat-o; [i din contra, aceast\ natur\ str\lucitoare a devenit

lipsit\ de culoare [i neagr\ prin amestecarea cu viciul7. C\derea

ascunde aceast\ lumin\.

~n Omilia a 15-a, asem\nând sufletul cu o gr\din\, Sfântul Gri-

gorie observ\ modul `n care sufletul fusese cultivat `n paradis; de-

colorarea naturii str\lucitoare se aseam\n\ devast\rii acestei gr\dini.

El spune c\, pentru a ajuta la recuperarea acestei gr\dini, Dum-

nezeu a coborât din nou cu plantele virtu]ilor, virtu]i care sunt

`ngrijite [i udate de fântâna Cuvântului. Din dou\ motive atrag

aten]ia la acest text care se concentreaz\ pe rolul virtu]ilor `n re-

cuperarea de pe urma devast\rii gr\dinii sau de pe urma `ntu-

nec\rii str\lucirii naturii noastre. Mai `ntâi, pentru c\ virtu]ile joac\

4  Sorin-Emanuel Pan\, Des\vâr[irea la Sfântul Grigorie de Nyssa, `n „Anuarul

Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti”, 2003, p. 291.
5 In Canticum canticorum, IV, Gregorii Nysseni Opera (prescurtat GNO),

6:100.16-18; Pentru opera Sfântului Grigorie de Nyssa, am consultat mai `ntâi Pa-

trologia Graeca (PG) a abatelui J.P. Migne, Paris, 1857-1866; `n afar\ de aceasta,

pentru referin]ele la textele Sfântului Grigorie de Nyssa din opera In Canticum

canticorum am folosit [i traducerea româneasc\ a p\rintelui profesor Dumitru St\-

niloae, publicat\ `n colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti” (PSB), vol. 29, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1982, pre-

cum [i edi]ia critic\ a lui H. Langerbeck, In Canticum canticorum, VI , GNO, Brill,

Leiden, 1960.
6  In Canticum canticorum, XII, GNO, 6:348.1-9.
7  Ibidem, II, GNO, 6:54.7-9.
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un rol important `n transformarea (sufletului) miresei `n lumin\. ~n

al doilea rând, textul introduce rolul ~ntrup\rii Domnului `n res-

taurarea acestei condi]ii pierdute a luminii8. 

~n Prefa]a sa la De vita Moysis, Sfântul Grigorie se refer\ la

textul de la Filipeni 3, 13, `n care Sfântul Apostol Pavel spune c\

se str\duie[te `ntotdeauna s\ ajung\ la lucrurile aflate `n fa]a sa. ~n

interpretarea Sfântului Grigorie, acest verset indic\ faptul c\ do-

rin]a uman\ de a-L vedea pe Dumnezeu nu `nceteaz\ niciodat\,

datorit\ infinit\]ii lui Dumnezeu. Fiin]ele umane pot surprinde sau

vedea numai lucrurile limitate, nu ceea ce nu are limite. C\utarea

nesfâr[it\ a lui Dumnezeu constituie miezul misticii Sfântului Gri-

gorie, iar cuvintele Sfântului Pavel din Filipeni 3, 13 joac\ un rol

cheie `n De vita Moysis (II.225, 242)9. ~nv\]atul francez Jean Da-

niélou consider\ acest proces al n\zuin]ei (ejpevktasi") o caracte-

ristic\ maxim\ a teologiei mistice a Sfântului Grigorie10.

~n perioada `n care scria De vita Moysis, Sfântul Grigorie de

Nyssa a compus [i omiliile asupra Cânt\rii Cânt\rilor (In Can-

ticum canticorum)11, care au aceea[i tem\ ca [i De vita Moysis:

`n\l]area nesfâr[it\ a sufletului spre Dumnezeu. ~n De vita Moysis,

Moise este paradigm\ a sufletului care se `nal]\ spre Dumnezeu,

`n timp ce `n In Canticum canticorum, Mirele este exemplul. Ca

[i `n De vita Moysis, textul paulin de la Filipeni 3, 13, care indic\

`n\l]area f\r\ sfâr[it, este un vers important. 

Poate cea mai izbitoare caracteristic\ a exegezei gregoriene

asupra Cânt\rii o constituie accentul pus de autor pe sim]urile spi-

rituale. El crede, `n consens cu Origen, c\ exist\ o coresponden]\

`ntre mi[c\rile [i deplas\rile sufletului [i organele de sim] ale

8  Martin Laird, Gregory of Nyssa and the Mysticism of Darkness: a Reconsi-

deration, n. 19, `n „Journal of Religion”, 79, 4, 1999, p. 600.
9  Pentru mistica Sfântului Grigorie, a se vedea: A. Louth, The origins of the

Christian mystical tradition. From Plato to Denys, Oxford, 1981, pp. 80-97; B.E. Da-

ley, „Bright darkness” and Christian transformation: Gregory of Nyssa on the dy-

namics of mystical union, `n „Studia Philonica”, nr. 8, anul 1996, pp. 83-98.
10  A se vedea monografia: Jean Daniélou, Platonisme et Théologie mystique. Essai

sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, Aubier, 1944. 
11  Pentru datarea acestei opere, a se vedea: F. Dünzl, Gregor von Nyssa’s

Homilien zum Canticum auf dem Hintergrund seiner Vita Moysis, `n „Vigiliae

Christianae”, 1990, pp. 371-381, [i Idem, Braut und Bräutigam. Die Auslegung des

Canticum durch Gregor von Nyssa, Tübingen, 1993, pp. 30-33.
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corpului [i devine curând evident c\ aceast\ concep]ie consoli-

deaz\ opinia pozitiv\ pe care o are vizavi de discursul sexualit\]ii

`n rolul s\u de descriptor al progresului sufletului spre Dumnezeu

[i al r\spunsului fa]\ de atrac]ia divin\. Relevan]a const\ `n aceea c\

r\spunsul nostru p\mântean la frumuse]e ne ofer\ o senza]ie furtiv\

a ceea ce ar `nsemna s\ transcendem aspectul aparent [i s\-L dis-

cernem pe Dumnezeu ca paradigm\ a frumuse]ii prin excelen]\12.

Din moment ce existen]a este un efort continuu de a se men-

]ine `n fiin]\, perfec]iunea sa const\ `ntr-un efort perpetuu spre

Dumnezeu. Acest efort este participarea spiritual\ `n Dumnezeu:

„Crea]ia se situeaz\ `n domeniul frumosului numai printr-o parti-

cipare `n tot ce este mai bun. Nu a `nceput s\ existe `ntr-un punct

sau altul, ci `n fiecare moment este perceput\ a fi `n stadiile sale

de `nceput, datorit\ cre[terii sale perpetue spre ceea ce este cel

mai mare bun”13. Motivul pentru aceast\ devenire infinit\ este chiar

infinitatea sursei14, cu care creatura `ncearc\ s\ se reuneasc\: „[…]
m\re]ia firii dumnezeie[ti nu e hot\rnicit\ de nici o margine [i nu

e vreun hotar `n cunoa[terea celor cercetate la care ar trebui s\ se

opreasc\ din mersul `nainte cel ce urm\re[te cele `nalte; ci c\ cel ce

alearg\, printr-o `n]elegere mai `nalt\, spre mintea (`n]elesul) de sus,

trebuie s\ se poarte astfel ca toat\ des\vâr[irea cunoa[terii, la care

poate ajunge firea omeneasc\, s\ i se fac\ `nceput al poftirii celor

mai `nalte”15. Orice ]int\ la care ajunge sufletul `n cunoa[tere, bu-

n\tate [i iubire se face `nceputul unei porniri spre alt\ ]int\, spre

un alt urcu[, pe care ]inta atins\ `l face s\ se arate. Orice sfâr[it e

un nou `nceput. Nici un `nceput nu se des\vâr[e[te `n sine, c\ci,

dup\ acest `nceput, va ajunge la alt `nceput [i orice `nceput des-

chide drumul spre un altul. Fiecare treapt\ atins\ face cu putin]\

urcu[ul la o alt\ treapt\. Fiecare e un alt `nceput, c\ci nici o

treapt\ nu mul]ume[te sau nu e ultima. Aceasta este de fapt l’eternel

commencement al lui Charles Peguy. Sufletul cre[te mereu `n Cel

12  Frances Young, Sexuality and Devotion: Mystical Readings of The Song of

Songs, `n „Theology and Sexuality”, vol. 7, nr. 14, 2001, p. 94.
13  Sf. Grigorie de Nyssa, Contra Eunomium, 8, P.G. XLV, col. 797A.
14  Hans Urs von Balthasar, Becoming and the Immanent Infinite of Gregory

of Nyssa. From, Presence and Thought - An Essay on the Religious Philosophy of

Gregory of Nyssa, tr. Mark Sebanc, Ignatius Press, San Francisco, 1995, pp. 37-39.
15  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia

a VI-a, `n col. „PSB”, vol. 29, pp. 194-195.
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nehot\rnicit [i acest proces se petrece cu sufletul cunosc\tor, pen-

tru c\ Cel `n Care `nainteaz\ nu e hot\rnicit. Aceast\ `n\l]are de la

o ]int\ la alta ]ine ve[nic, ea implicând nesfâr[irea oceanului dum-

nezeiesc, la a c\rui margine nu ajungem niciodat\, pentru c\ nu

are margine16. „Din moment ce Primul Bine este infinit `n natura sa,

comuniunea cu El din partea celui a c\rui sete este ostoit\ de El

va trebui s\ fie [i ea infinit\, capabil\ de a spori ve[nic.”17 Aceast\

putere este puterea de a fi mereu mai doritor, „pentru c\ Dum-

nezeu nu are sfâr[it. {i astfel, nu exist\ alt rezultat posibil. Dorin]a

celui care particip\ nu poate avea odihn\ (stavsi")”18, pentru c\ o

astfel de persoan\ s-a avântat `n nedeterminat [i `n infinit. Dorin]a

dup\ Dumnezeu este satisf\cut\ permanent [i totu[i niciodat\ satis-

f\cut\, pentru c\ satisfacerea dorin]ei duce la o [i mai mare sau mai

`nfl\c\rat\ dorin]\ dup\ Dumnezeu. Astfel avem defini]ia spiritului

creat: „Dorin]a etern\ de a poseda mai deplin frumuse]ea `nseamn\

poate perfec]iunea (teleiovth") naturii umane”19. Aceasta este o de-

fini]ie destul de dinamic\. Deocamdat\ este suficient s\ `n]elegem

c\ infinitatea spiritului creat se opune inevitabil infinit\]ii materiei, care

reprezint\ infinitatea num\rului, a goliciunii (kevnwa kaiV oujdevn), a

timpului [i, prin acestea, a finitului `nsu[i, a[a cum se opune el in-

finitului necreat, „care este etern, `ntotdeauna egal cu el `nsu[i,

deasupra `ntregii cre[teri [i `ntregului declin, incapabil de a primi

o nou\ bun\tate”20. 

Solu]ia la paradoxul Sfântului Grigorie rezid\ `n urm\toarele:

dac\ perfec]iunea este de neatins, datorit\ mutabilit\]ii umane, ca-

pacitatea de cre[tere [i schimbare spre bine ori spre r\u a fiin]ei

umane este la fel de nelimitat\ precum fiin]a incomprehensibil\ a

lui Dumnezeu. Virtutea [i cunoa[terea uman\ vor fi `ntotdeauna,

`n toate circumstan]ele, inferioare lui Dumnezeu, dar `n iubire, `n

dorin]\, umanitatea are acel ceva care r\spunde [i corespunde in-

finit\]ii divine. Ceea ce transform\ fiin]ele umane `n mon[tri ai l\-

comiei [i ai ambi]iei, atunci când sunt orientate spre bun\t\]ile

16  Pr. prof. Dumitru St\niloae, notele explicative, nr. 127, p. 195, [i 164, p. 223,

`n col. „PSB”, vol. 29.
17  Hans Urs von Balthasar, Becoming and the Immanent Infinite of Gregory of

Nyssa…, pp. 37-39.
18  De vita Moysis, P.G. XLIV, col. 301AB.
19  Ibidem, col. 301C.
20  In Canticum canticorum, 6, P.G. XLIV, col. 885D.
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finite – anume, dorin]a lor insa]iabil\ pentru mai mult din binele

pe care `l caut\ –, devine, atunci când este concentrat pe adev\r,

pe Binele infinit, chiar motorul sfin]eniei lor. {i poate – de[i ma-

rele episcop nu o spune niciodat\ explicit – acesta este modul prin

care natura uman\ [i-L imagineaz\ [i ~l reproduce pe Dumnezeu;

prin bun\voin]a sa doritoare de „a uita ce se afl\ `n spate [i [...] a
insista pe chemarea ascendent\”, care este Dumnezeu. Numai prin

mutabilitatea sa infinit\, umanitatea poate imagina binele infinit.

Fericitul Augustin a[az\ chiar la `nceputul Confesiunilor sale binecu-

noscutele cuvinte Inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.

Sfântul Grigorie ar fi fost de acord – dac\ nu ar fi murit chiar `n

perioada `n care Augustin scria aceste cuvinte – cu condi]ia ca

acest „se va odihni `n Tine” s\ fie `n]eles ca saltul f\r\ sfâr[it al

credin]ei `n care dragostea ~l g\se[te, apoi ~l pierde, pentru a-L

g\si din nou pe Iubitul s\u divin21.

Tot `n In Canticum canticorum, mireasa, la un moment dat, ~l

nume[te pe Mirele ei ceresc „frumuse]ea care te duce la disperare”

(toV avevlpiston kavllo")22. Aici se face referire la sufletul care, c\u-

tându-L pe Dumnezeu, realizeaz\ c\ iube[te pe Cel neajuns [i ~l

dore[te pe Cel necuprins. „Sufletul, ie[ind dup\ cuvântul Lui [i c\u-

tând pe Cel neaflat, apoi chemând pe Cel neajuns de `n]elesul nu-

mirilor, afl\ de la p\zitori c\ iube[te pe Cel neajuns [i dore[te pe Cel

necuprins. Prin aceasta e b\tut [i r\nit `ntr-un fel oarecare de dez-

n\dejdea (th anelpistiva) de a nu ajunge pe Cel dorit, socotind

dorin]a sa f\r\ `mplinire [i sortit\ s\ nu se poat\ bucura de Cu-

vântul”23. Dar „i se smulge v\lul triste]ii, prin aceea c\ afl\ c\ ade-

v\rata bucurie de Cel dorit e s\ `nainteze pururea `n c\utarea Lui

[i s\ nu `nceteze niciodat\ din urcu[, dorin]a `mplinit\ n\scând

totdeauna alt\ dorire a Celui ce se afl\ deasupra. Deci, dup\ ce i

s-a luat v\lul dezn\dejdii [i a v\zut frumuse]ea nesperat\ [i necir-

cumscris\ a Celui dorit, ce e aflat\ `n toat\ eternitatea veacurilor

mereu mai mare, se `ntinde (teivnetai) cu un dor [i mai `nfocat

(sqodrotevrw povtw) [i veste[te Celui iubit […] sim]irea inimii sale,

21  R.A. Norris, The Soul Takes Flight: Gregory of Nyssa and the Song of Songs,

`n „Anglican Theological Review”, 80, 4, 1998, p. 531.
22  In Canticum canticorum, 12, P.G. XLIV, col. 1037C; cf. von Balthasar, Pré-

sence et pensée, Bauchesne, Paris, 1988, p. 78.  
23  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia

a XII-a, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 285.
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c\ adic\ primind s\geata aleas\ a lui Dumnezeu `n sine, a fost r\-

nit\, prin vârful credin]ei, `n inim\, primind `n ran\ s\geata iubirii.

Iar iubirea, dup\ cuvântul lui Ioan, este Dumnezeu”24. 

Un alt `n]eles al b\t\ilor [i r\nilor primite de mireas\ de la `n-

geri [i al smulgerii v\lurilor ei este c\ afl\ de la ei c\ nu poate s\

ajung\ s\ cuprind\ pe Cuvântul cel necuprins, c\ci nici ei nu pot

s\-L cuprind\. Aceasta pune un v\l de triste]e pe suflet, `ns\ acest

v\l e smuls de `ngeri, prin cuno[tin]a ce i-o dau c\ `ns\[i c\utarea

ne`ncetat\ a Lui [i urcu[ul neoprit spre El este o cunoa[tere a Lui

[i deci un motiv de bucurie. C\ci nu L-ar c\uta sufletul ne`ncetat

pe Dumnezeu, dac\ nu ar [ti de El, dac\, `ntr-un fel oarecare, El

nu S-ar face sim]it, `n sensul c\ dac\ nu Te-a[ fi g\sit, nu Te-a[ fi

c\utat, altfel spus, de nu Te-a[ fi g\sit `n parte, nu Te-a[ fi c\utat

`n plin\tate. ~n acest urcu[, „sufletul simte deci c\ tr\ie[te [i cu-

noa[te necuprinsul lui Dumnezeu. ~ntr-un fel, ~l cunoa[te `n mod

continuu nou, ca `ntr-o descoperire continuu nou\. Dar dac\ L-ar

cunoa[te cineva deplin, n-ar mai avea bucuria s\-L simt\ ca pe Cel

continuu nou, deci ca pe Cel niciodat\ deplin `n]eles. Sim]indu-i

pe `ngeri, [i sim]indu-i ca m\rgini]i, `[i d\ seama de nem\rginirea

lui Dumnezeu”25. ~n textul de mai sus al Sfântului Grigorie, `ntâl-

nim [i o alt\ expresie paradoxal\: „A v\zut frumuse]ea nesperat\

[i necircumscris\ a Celui dorit”. Altfel spus, a v\zut o frumuse]e

pe care nu sper\ s\ o mai vad\ [i a v\zut necircumscrierea lui

Dumnezeu sau a cuprins faptul c\ e necuprins. Astfel, nu numai

`n aceast\ via]\, ci [i `n via]a ve[nic\ frumuse]ea dumnezeiasc\ [i

necircumscrierea ei se arat\ mereu mai mare, dar [i lipsa spe-

ran]ei de a o vedea `ntreag\ spore[te. „Sim]irea frumuse]ii pe care

nu sper\ s\ o priveasc\ e mai mare decât toate frumuse]ile. ~ntr-un

fel, `]i dai seama de ea, dar `n altul, nu speri s\ o po]i sesiza. Orice

frumuse]e are, de altfel, ceva din acest caracter paradoxal: o vezi

[i nu o po]i defini sau vedea `n `ntregime; o vezi [i nu o po]i cir-

cumscrie nici cu sim]irea direct\, nici `n conceptele care traduc

aceast\ sesizare direct\, dar insuficient\”26. 

24  Ibidem, pp. 285-286.
25  Pr. prof. Dumitru St\niloae, not\ explicativ\, nr. 261, `n col. „PSB”, vol. 29,

p. 286.
26  Idem, notele explicative, nr. 262, 263, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 286.
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Fiecare treapt\ a urcu[ului spre Dumnezeu devine un punct de

plecare c\tre o alta, spre `mp\rt\[irea de frumuse]ea divin\ aflat\

mai sus: „[…] dup\ ce s-a `mp\rt\[it de bun\t\]i cât a putut, e atras\

iar\[i printr-un nou `nceput, ca [i când nu s-ar fi `mp\rt\[it `nc\ de

bun\t\]i, spre `mp\rt\[irea de frumuse]ea afl\toare mai sus, a[a `n-

cât, pe m\sura `naint\rii spre ceea ce `i apare `nainte, `i cre[te [i

dorin]a, [i din pricina m\rimii covâr[itoare a bun\t\]ilor ce se afl\

totdeauna deasupra, pare s\ `nceap\ pentru prima oar\ urcu[ul.

C\ci nici cel ce s-a ridicat nu va fi scutit de trebuin]a de a se ridica

mereu, nici celui ce alearg\ spre Domnul nu i se va `mpu]ina m\-

rimea distan]ei de str\b\tut, spre Dumnezeu27. C\ci pururea tre-

buie s\ se ridice oamenii [i niciodat\ nu trebuie s\ `nceteze a se

apropia prin alergare”28. Pe m\sur\ ce progreseaz\, sufletul ob]ine

constant o parte din ceea ce dore[te, f\r\ a fi `ndestulat niciodat\

[i cu o dorin]\ care spore[te ne`ncetat29. Fiind ve[nic `ndr\gostit de

Frumuse]ea sublim\, sufletul dore[te s\ se umple „de chipul `n-

su[i al Arhetipului [i s\-l vad\ fa]\ c\tre fa]\”30.

~n timp ce ia contact direct cu divinul [i este transformat dup\

asem\narea Lui, sufletului nu i se acord\ niciodat\ cunoa[terea

comprehensiv\ a lui Dumnezeu. Pentru el, sufletul nu ajunge ni-

ciodat\ la o unire final\ cu Dumnezeu; nu exist\ extaz final31. Su-

fletul tinde constant spre Dumnezeu, tânjind dup\ ceea ce este

27  F\când referire la acest text, p\rintele profesor Dumitru St\niloae, amintind

`n acest sens [i de teoria origenist\ care sublinia plictiseala la care ajunge sufletul `n

Dumnezeu – teorie respins\ de Sfântul Grigorie –, men]ioneaz\: „Orice treapt\ e

punct de plecare pentru un nou sui[, c\ci ea deschide vederea [i calea spre o

treapt\ mai `nalt\. {i a[a, niciodat\ nu se va `mpu]ina distan]a pe care sufletul tre-

buie s\ o parcurg\ spre Dumnezeu, oricât de sus ar fi ajuns, adic\ chiar dac\ ca-

lea parcurs\ [i l\sat\ `n urm\ se m\re[te mereu. Sfântul Grigorie respinge st\rui-

tor teoria origenist\ despre plictiseala la care ajunge sufletul `n Dumnezeu, fapt

care implic\ o m\rginire a fericirii pe care Dumnezeu o poate da” (nota expli-

cativ\ nr. 115, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 185).
28  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia V,

`n col. „PSB”, vol. 29, p. 185.
29  H.J.M. Turner, St Gregory of Nyssa as a Spiritual Guide for Today, `n

„Eastern Churches Review”, vol. VII, nr. 1, Oxford, 1975, p. 23.
30  Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni, Editura Emia, Deva,

2005, p. 69. 
31  Jean Daniélou, Introduction, la: From Glory to Glory, Scribner, New York,

1961, p. 59.
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dincolo de el. Prin urmare, culmea experien]ei religioase, chiar dup\

moarte, nu este marcat\ de satisfac]ie (covro"), ci de dorin]\ (e!rw").

„~ntotdeauna deasupra, `ntotdeauna mai mare 
decât mine `nsumi”

Prin participarea la Transcendent, sufletul uman cre[te conti-

nuu, ne`ncetându-[i niciodat\ `n\l]area. Cuvântul din Cântare

conduce sufletul sus, spre `n\l]imi, prin ascensiunile perfec]iunii,

spunând „Ridic\-te, vino”32. ~n De vita Moysis, Moise func]ioneaz\

ca paradigm\ a sufletului care se `nal]\ spre Dumnezeu, `n timp

ce `n In Canticum canticorum, Mirele este exemplul. Ca [i `n De

vita Moysis, Filipeni 3, 13, indicând `n\l]area f\r\ sfâr[it, este un

text important33.

Prin aceast\ participare la Transcendent despre care am vor-

bit, sufletul r\mâne continuu neclintit `n bine; `ntr-un anume sens,

mireasa este perpetuu creat\, schimbându-se mereu `n mai bine,

`n cre[terea sa spre perfec]iune. Nici nu este limitat\, nici nu poate

fi circumscris\ `n cre[terea sa spre bine; totu[i starea sa actual\ de

bun\tate, chiar dac\ deosebit de mare [i perfect\, reprezint\ nu-

mai `nceputul unei st\ri transcendente, mai bune. Cuvintele Apos-

tolului Pavel se verific\ astfel: a te `ntinde (ejpevktasew") spre ce `]i

st\ dinainte se asociaz\ la uitarea realiz\rilor din trecut (Filip. 3, 13).

Binele care este superior celui deja atins re]ine aten]ia celor care

particip\ la el, nepermi]ându-le s\ se `ntoarc\ spre trecut; bucu-

rându-se de ce este meritoriu, amintirea lor despre lucrurile infe-

rioare este [tears\34.

~ntre dorin]a f\r\ sa]ietate [i posesiunea f\r\ dorin]\, spiritul

creat realizeaz\ sinteza paradoxal\ a unei dorin]e care poate cre[te

numai `n bucurie, pentru c\ infinitatea obiectului iubit spore[te [i

re`ntinere[te (ajnaneavzousa) `n el pentru eternitate (eij" toV aji~dion)35

un dinamism care tinde (tovno") spre un sfâr[it ce nu poate fi atins36.

Astfel, convingerile mistice ale Sfântului Grigorie de Nyssa sunt

toate construite pe ideea dep\[irii perpetue a sinelui: „`ntotdeauna

32  Sf. Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, GNO, 157-159.2.13.
33  Ibidem, 39.13-20, 119.16, 174.14-16, 245.15-17, 326.19, 352.8-10, 366.15. 
34  Ibidem, 174.15.
35  Idem, Contra Eunomium, 8, P.G. XLV, 792D.
36  De vita Moysis, P.G. XLIV, col. 401AB.
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deasupra, `ntotdeauna mai mare decât mine `nsumi”. Via]a lui Moise,

Comentariul la Cântarea Cânt\rilor [i omiliile la Fericiri sunt toate

`n\l]\ri spirituale f\r\ un posibil sfâr[it (prin acest aspect, difer\ `n

mod esen]ial de ascensiunile Sfintei Tereza)37. Din moment ce

obiectul este infinit, c\l\toria spre el este [i ea infinit\. De aici `n-

colo, toate calculele limitate dispar. Odat\ ce sufletul a ajuns la un

nou vârf, este ca [i cum nu ar fi f\cut `nc\ nici primul pas38. „Prin

aceast\ dep\[ire, fiin]a uman\ devine pururea mai mare [i mai `nalt\

ca sine `ns\[i, crescând necontenit.”39 Omul nu se opre[te niciodat\

la starea `n care se afl\; prin aceasta, el se creeaz\ totdeauna prin

sporirea `n bine, cre[terea lui `n bine fiind nehot\rnicit\ de vreo

limit\: „C\ci totdeauna binele prezent, oricât ar p\rea c\ e de mare

[i de des\vâr[it, e `nceput al unuia de deasupra [i mai mare”40.

Un paradox fundamental `nconjoar\ no]iunea gregorian\ de

epectaz\, participarea fiin]ei create la infinitatea divin\. Acesta este

motivul pentru care, `n omilia a IV-a, mireasa este, simultan, [i la

odihn\ `n bra]ele Preaiubitului, [i `n\l]at\ ca o s\geat\. Sau `n omilia

a V-a, acesta este motivul pentru care mireasa este denumit\ „po-

rumbi]\”, datorit\ `n\l]imilor perfec]iunii pe care le-a atins, fiind,

`n acela[i timp, „invitat\ s\ devin\ din nou porumbi]\ prin trans-

formarea sa `n ceva mai bun”41. Epectaza dorin]ei este ca bazinul

unei fântâni, umplut\ continuu [i rev\rsându-se continuu. Umple-

rea [i rev\rsarea sunt simultane; a primi [i a da reprezint\ dou\

aspecte ale aceluia[i act.

Altfel spus, epectaza este cre[terea `n bine, prin har. Vorbind

despre cei care aveau `n adâncul lor dorul dumnezeiesc, Sfântul

P\rinte men]ioneaz\ c\ ei „nu se s\turau niciodat\ `n poftirea lor, ci

din tot ce le venea de la Dumnezeu spre a se bucura de Cel dorit

f\ceau materie ce hr\nea o [i mai puternic\ poftire”42. Natura uman\

37  Hans Urs von Balthasar, Becoming and the Immanent Infinite of Gregory of
Nyssa…, pp. 46-47.

38  In Canticum canticorum, 6, P.G. XLIV, col. 892B: „Afl\ c\ este departe de a

fi ajuns la sfâr[it, precum cei care nu au f\cut `nc\ nici primii pa[i [ov\ielnici”. 
39  In Canticum canticorum, 8, P.G. XLIV, col. 941B.
40  Ibidem, 6, P.G. XLIV, col. 885D.
41  Omilia a V-a, 120 (160, 6–9); cf. Martin Laird, The Fountain of His lips: De-

sire and Divine Union in Gregory of Nyssa’s Homilies on the Song of Songs, `n
„Spiritus: A Journal of Christian Spirituality”, vol. 7, nr. 1, 2007, p. 49.

42  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia I,

`n col. „PSB”, vol. 29, p. 126.
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se refer\, `n esen]a ei, la un „deasupra” [i de aceea „fiecare pas ce-l

face `n `n\l]imi duce totdeauna c\tre unul de deasupra”43. Este vorba

de scara pe care se urc\ continuu, aceast\ idee furnizându-i Sfân-

tului Ioan Sc\rarul titlul cunoscutei sale opere44. E o devenire con-

tinu\ pe treptele epectazelor. „Crescând `n energiile divine, sufletul

trece din slava `n care era `ntr-o slav\ mai `nalt\.”45

Des\vâr[irea dorin]ei sau epectaza continu\

Când marele Apostol Pavel prezint\ corintenilor viziunea sa

m\rea]\, pune sub semnul `ntreb\rii faptul dac\ se afla `n trup sau

nu. El depune m\rturie când sus]ine c\ nu [i-a atins (]elul), dar se

`ntinde (tânje[te) (ejpevkteinwmia) spre ceea ce se afl\ `n fa]a lui, ui-

tând ce a trecut pe lâng\ el (Filip. 3, 13). Este clar c\ Sfântul Pavel

singur [tia ce se afl\ dincolo de acel al treilea cer (Moise nu vor-

be[te despre al treilea cer `n cosmogonia sa). Dup\ ce aude miste-

rele de nedescris ale paradisului, Sfântul Pavel `nc\ va continua s\

urce [i nu `nceteaz\ nicicând s\ accead\. Nu a permis niciodat\ bi-

nelui deja `mplinit s\-i limiteze dorin]a46.

~n capitolul doi al c\r]ii De vita Moysis, Sfântul Grigorie ela-

boreaz\ tema progresului perpetuu `n raport cu infinitatea di-

vin\47. O men]iune cheie este urm\toarea: „Nu putem acorda consi-

dera]ie ideii de grani]\ a naturii infinite. Nu este `n natura a ceva

nez\g\zuit s\ fie cuprins. Dar fiecare dorin]\ de bine care este atras\

spre aceast\ `n\l]are se extinde continuu, pe m\sur\ ce c\l\torul pro-

greseaz\ prin efortul s\u spre bine [...]. Astfel, nici o limit\ nu va `n-

trerupe cre[terea `n `n\l]area spre Dumnezeu, din moment ce nu

poate fi identificat\ o limit\ a binelui”48.

Sufletul care este introdus `n sanctuarul Cânt\rii Cânt\rilor are

ca scop unirea (anavkrasi") acestuia cu Dumnezeu. Acestei etape

`i corespunde „cea mai puternic\ dintre pl\cerile ce se mi[c\ `n om

43  Idem, De vita Moysis, P.G. XLIV, col. 401B.
44  Drd. Nicolae Fer, Cunoa[terea lui Dumnezeu [i ideea de epectaz\ la Sfân-

tul Grigorie de Nyssa, `n „Ortodoxia”, anul XXIII (1971), nr. 1, p. 95. 
45  Sf. Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, VI, P.G. XLIV, 948A.
46  Ibidem, GNO, 245.16.
47  Everett Ferguson, God’s infinity and man’s mutability, `n „The Greek Theo-

logical Review”, vol. XVIII, nr. 1-2, 1973, p. 66.
48  De vita Moysis, II, P.G. XLIV, col. 404CD.
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(adic\ pasiunea dragostei) pentru descrierea `n chip de ghicitur\ a

dogmelor: ca prin aceasta s\ `nv\]\m c\ sufletul care prive[te spre

str\lucirea negr\it\ a frumuse]ii dumnezeie[ti trebuie s\ aib\ atâta

dragoste fa]\ de aceea, cât\ dragoste are trupul fa]\ de ceea ce-i este

`nrudit [i de aceea[i fire, dar mutând pasiunea spre nep\timire; c\ci

stingându-se toat\ sim]irea omeneasc\, mintea arde numai cu du-

hul din puterea dragostei, `nc\lzit\ fiind de focul acela pe care a

venit Domnul s\-l arunce pe p\mânt”49. Cântarea Cânt\rilor de-

scrie etapele ce preced unirea deplin\ a sufletului cu Dumnezeu,

adic\ starea de logodn\ ce anticipeaz\ marea nunt\ dintre „`mp\-

r\teas\”50 [i Cel Preaiubit.

Iubind, [i astfel continuându-[i urcu[ul s\u perpetuu spre Dum-

nezeu, sufletul este `nvrednicit „s\ vad\ `n chip descoperit fa]a Celui

ce gr\ie[te [i s\ primeasc\ cuvântul de la El ~nsu[i, nemaivorbind

acela prin al]ii”51. Prin cuvântul primit direct de la cineva [i nu prin

altul primim [i puterea [i sim]irea legat\ de acel cuvânt, de cuvân-

tul lui. Cu atât mai mult, când primim cuvântul direct de la Fiul lui

Dumnezeu ~ntrupat, primim ceva din sim]irea [i din puterea Lui,

`ndreptate spre noi, primim pe Duhul Lui cel Sfânt. ~n cuvântul

Lui e prezent Cuvântul dumnezeiesc ca ipostas `ntrupat plin de

iubire fa]\ de noi [i de putere dumnezeiasc\. Nu mai auzim nu-

mai un glas, care ne cheam\, nelegat de Persoana de unde porne[te,

ci vedem spiritual fa]a Celui ce ne vorbe[te, sim]ind prezen]a Lui. ~l

sim]im pentru c\ este [i s\l\[luie[te `n noi, unit cu noi, `ndumne-

zeindu-ne, f\cându-ne capabili de acest dialog52. 

Atingând acest stadiu al `n\l]\rii spirituale, am putea avea impre-

sia c\ dorin]a sufletului este satisf\cut\, deoarece el aspira s\ fie unit

cu Cel Preaiubit [i acest lucru `l vedem acum `ndeplinit. „C\ci cine

n-ar spune c\ sufletul `n\l]at atât de mult n-a ajuns la vârful des\-

vâr[irii?”53 ~ns\ aceast\ impresie ne este imediat spulberat\, deoarece

49  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia I,

`n col. „PSB”, vol. 29, p. 124.
50  Ibidem, omilia a X-a, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 248; „`mp\r\teasa” este sufletul

(`n limba greac\, yuchJ este de genul feminin) ajuns la treapta unirii cu Dumnezeu;

cf. Pr. D. St\niloae, nota 248, eodem loco; a se vedea Chi[cari Ilie, op. cit., p. 598.
51  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia

a VI-a, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 194.  
52  Chi[cari Ilie, op. cit., p. 600.
53  Ibidem, omilia a VI-a, p. 193.  
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apare aici o realitate nou\, esen]ial\ pentru `n]elegerea teologiei

Sfântului Grigorie de Nyssa [i a teologiei mistice, `n genere: anume

c\ pl\cerea lucrurilor divine nu face decât s\ sporeasc\ `nsetarea

sufletului. C\ci „marginea celor atinse `nainte se face `nceputul c\-

l\uzirii spre cele de deasupra”54, iar cele dobândite pân\ acum se

dovedesc a fi numai „`nceputul urcu[ului”55. Pentru c\ „niciodat\

dorin]a celui ce urc\ nu se opre[te la cele cunoscute, ci sufletul,

urcând printr-o alt\ dorire mai mare spre alta mai de sus, `ntr-o

urcare necontenit\, `nainteaz\ de-a pururi, prin cele [i mai `nalte,

spre Cel nehot\rnicit”56.

Astfel, „[...] se cuvine s\ fericim sufletul pentru acestea, ca pe

unul ce a ajuns `n urcu[ul spre `n\l]ime la treapta cea mai de sus

`ntre cele dorite. C\ci ce fericire mai mare s-ar putea cugeta, decât

a vedea pe Dumnezeu? Dar [i aceasta fiind un sfâr[it al celor str\-

b\tute `nainte, se face `nceput al n\dejdii celor aflate mai sus”57,

c\ci „nu `nceteaz\ s\ intre (sufletul – n.n.) prin `naintare la cele

mai `nalte [i s\ ias\ necontenit din cele ajunse”58. Deci, tot urcu[ul

spre Dumnezeu este o ie[ire [i o intrare continu\, o ie[ire din sta-

rea `n care ne afl\m [i o intrare `n alta, mai `nalt\. Nu e simpl\ `na-

intarea `n aceea[i stare, de[i faptul c\ st\rile se continu\ spre acela[i

bine tot mai `nalt d\ celui ce intr\ [i iese [i o statornicie. ~ntr-un fel

„suntem nemul]umi]i cu starea `n care ne afl\m de câtva timp, pen-

tru c\, cunoscându-i marginile, nu ne mai este satisf\cut\ setea

noastr\ de nem\rginire. Voim ceva nou, voim s\ ie[im din m\rgi-

nire. Dar noul `n care intr\m e din alt punct de vedere `nrudit cu

starea `n care am fost. Binele, iubirea, e mereu nou [i mereu acela[i.

E un nou paradox: schimbarea [i st\ruin]a. Omul e mereu nou [i

mereu acela[i `n `naintarea vie]ii lui, mai ales când `nainteaz\ `n

cele bune. Numai cel r\u e monoton sau `n el monotonia cople-

[e[te noutatea”59.  

Sufletul nostru ~l caut\ mereu pe Dumnezeu. Sfântul Grigorie
de Nyssa spune c\ sufletul nostru ~l caut\ pe Dumnezeu cum ~l

54  Ibidem.
55  Ibidem, omilia a V-a, p. 173.  
56  Ibidem, omilia a VIII-a, p. 223; cf. Chi[cari Ilie, op. cit., p. 600.  
57  Ibidem, omilia a VI-a, p. 194.
58  Ibidem, omilia a XI-a, p. 277.
59  Pr. prof. Dumitru St\niloae, nota explicativ\, nr. 248, `n col. „PSB”, vol. 29,

p. 277.



90 Teologie [i Via]\

caut\ mireasa pe mire. „C\ci Dumnezeu singur, cu adev\rat, are
dulcea]a [i dorirea [i iubirea. Gustarea continu\ din Dumnezeu
devine pricin\ a unei dorin]e [i mai mari, pentru c\ intensific\ pofta
prin participarea la bunuri”60. „Sufletul care prive[te `n sus spre Dum-
nezeu [i `n]elege aceast\ dorin]\ bun\ pentru frumuse]ea Sa etern\
experimenteaz\ continuu o dorin]\ mereu nou\ pentru ceea ce-i st\
dinainte, aici dorin]a neatingându-[i niciodat\ satisfacerea deplin\.”61

Pentru c\ „orice `mp\rt\[ire de El nu face decât s\ ne sporeasc\
dorin]a pentru o `mp\rt\[ire [i mai mare de bun\tatea Lui”62. Do-
rin]a miresei „cre[te pe m\sur\ ce ajunge `ntr-un stadiu superior de
dezvoltare”63. ~mp\rt\[irea face ca dorin]a s\ fie mai intens\, iar cre[-
terea dorin]ei este propor]ional\ cu `mp\rt\[irea64. Dorin]a nu este
satisf\cut\ niciodat\, pentru c\ obiectul s\u este infinit. De altfel, nici
nu este bine pentru natura spiritual\ a omului ca aceast\ dorin]\
s\ fie satisf\cut\. Moise a dorit s\-L vad\ pe Dumnezeu „nu dup\
puterile sale”, ci dup\ fiin]a real\ a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu
nu ar satisface o rug\minte care ar duce la sfâr[itul dorin]ei omu-
lui fa]\ de El65.

Mai curând, pe m\sur\ ce progreseaz\, sufletul ob]ine constant
parte din ceea ce dore[te, f\r\ a fi `ndestulat niciodat\ [i cu o do-
rin]\ care spore[te ne`ncetat66. Sufletul care ~l caut\ pe Dumnezeu
este sporit prin `n\l]imea aceasta sublim\. Nu se cunoa[te cum ar
trebui s\ se cunoasc\, dup\ cum spune Pavel (1 Cor. 8, 2), nici nu
consider\ sufletul c\ a `n]eles, ci alearg\ spre ce se afl\ `nainte, tin-
zând spre ce este a[ternut `nainte (Filip. 3, 13). Cântarea ofer\ aceste
cuvinte Mirelui: „Deschizând mânerele z\vorului, am deschis iubi-
tului meu”. {i adaug\ ea: „Iubitul meu nu mai era. Sufletul meu a
`naintat la cuvântul s\u”67. Mirele ne `nva]\ aici c\ singura cale de
a `n]elege puterea care transcende `ntreaga `n]elegere este s\ nu r\-
mânem neclinti]i `n vreo idee fix\ despre el, ci s\ ne mi[c\m me-
reu spre `nainte [i niciodat\ s\ nu st\m f\r\ s\ tindem `nainte68.

60  Sf. Grigorie de Nyssa, De anima et resurrectione, P.G. XLIV, col. 105BC.
61  Idem, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 1003D-1036A.
62  Ibidem, P.G. XLIV, col. 777B.
63  Ibidem, P.G. XLIV, col. 876B.
64  Jean Daniélou, Platonisme..., p. 295.
65  De vita Moysis, II, P.G. XLIV, col. 404A; cf. Everett Ferguson, op. cit., p. 72.
66  H.J.M. Turner, op. cit., p. 23.
67  In Canticum canticorum, GNO, 5.5-6.
68  Ibidem, 352.19.



91Spiritualitate patristic\

Sufletul ~l caut\ pe Dumnezeu [i `n]elege c\ dorin]a pentru iu-

bire nestric\cioas\ aduce `ntotdeauna o nou\ dorin]\ pentru Trans-

cendent [i nu este niciodat\ astâmp\rat\ de sa]ietate. Un astfel de

suflet nu `nceteaz\ niciodat\ s\ tind\ spre ceea ce se afl\ `n fa]a lui,

`ndep\rtându-se de starea lui prezent\ [i `ndreptându-se spre ce `l

a[teapt\ `naintea lui. Orice este m\re] [i minunat pare inferior `n

compara]ie cu ceea ce `i urmeaz\, din moment ce ceea ce desco-

per\ Mirele este mai minunat decât descoperirile de dinainte ale mi-

resei. Astfel, Sfântul Apostol Pavel a murit `n fiecare zi (1 Cor. 15, 13)

pentru c\, `n toate momentele, el s-a `mp\rt\[it de o nou\ via]\,

fiind mort pentru trecut [i uitând lucrurile anterioare.

Concluzionând, putem sublinia c\, dac\ des\vâr[irea deplin\

este Dumnezeu, Care e nem\rginit „urmeaz\ `n mod necesar c\ [i

dorul celui ce caut\ s\ participe la El va fi tot pe m\sura nesfâr-

[itului [i nu va cunoa[te odihn\”69.

Teologia Sfântului Grigorie — o teologie a insatisfac]iei, 
a eternei frustr\ri [i a disper\rii?

Cu cât sufletul credinciosului `nainteaz\ `n unirea cu Dumnezeu,

se simte tot mai nesatisf\cut `n dorin]a sa, pentru c\ Dumnezeu e

infinit [i r\mâne `ntotdeauna inaccesibil `n fiin]a Sa; oricât ar avansa

`n cunoa[terea Lui, fiin]a lui Dumnezeu `i r\mâne nedescoperit\,

`ns\ nu doar omului, ci [i `ngerilor.

Tot ceea ce a dobândit sufletul stârne[te „dorin]a de a cunoa[te

bun\t\]ile superioare, dar pricinuiesc `n suflet [i o `ntristare, f\-

cându-ne, `ntr-un oarecare fel, s\ ne lipsim de n\dejdea de a cu-

prinde cele necuprinse”70, c\ci, a[a cum am precizat [i mai sus,

Dumnezeu fiind infinit, este inaccesibil `n fiin]a Sa. Iar „acestea

sunt cele care ne duc la `ntristare, f\cându-ne s\ dezn\d\jduim”71.

Exist\ o triste]e a creaturii, care [tie c\ nu-L va vedea niciodat\ `n

mod deplin pe Dumnezeu cum este `n Sine: „{i `n m\sura `n care

noi `n]elegem c\ acest Bine dep\[e[te `ntreaga noastr\ cuno[tin]\,

69  Sf. Grigorie de Nyssa, De vita Moysis, P.G. XLIV, col. 319A; cf. Marius Telea,

Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni, Editura Emia, Deva, 2005, pp. 68-69. 
70  Idem, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, V, `n col. „PSB”, vol. 29,

p. 173.
71  Ibidem, P.G. XLIV, col. 860D; PSB 29, p. 174.
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plânsul trebuie s\ creasc\ `n noi `n[ine, din cauz\ c\ acest bine e

atât de imens”72.

Aceast\ situa]ie `l face pe Hans Urs von Balthasar, care consi-

der\ c\ filosofia Sfântului Grigorie de Nyssa este una a insatisfac]iei

[i a disper\rii, s\ se `ntrebe, la un moment dat, dac\ aceast\ do-

rin]\ etern\, care este bucuria suprem\ la care o creatur\ poate avea

acces, nu face cumva ca aceast\ metafizic\ a devenirii s\ ne lase

nesatisf\cu]i `ntr-o oarecare m\sur\? Aceast\ dorin]\, de[i mereu

potolit\ de Dumnezeu, este `n sine ca o sete, care ne las\ complet

usca]i [i `nfierbânta]i73. Apelul c\tre Dumnezeu, de[i Dumnezeu r\s-

punde f\r\ `ncetare, r\mâne, `ntr-o oarecare m\sur\, nerezolvat:

Vocavi ipsum et non audiit me74. „Ciudat lucru: suntem nesatisf\-

cu]i de aceast\ metafizic\ care absolutizeaz\ lucrul cel mai funda-

mental `n noi: insatisfac]ia.”75 Iar mai departe, acela[i von Balthasar

afirm\: „G\sim de fapt la sfâr[itul acestei filosofii a chipului ceva care

seam\n\ cu o resemnare [i care nu ar fi altceva decât o form\ `n-

dulcit\ a «disper\rii» [i a «triste]ii»”76. Aceast\ dorin]\ etern nesatis-

f\cut\ ar ascunde, sub forma unei nostalgii crescânde, disperarea

unei con[tiin]e.

Balthasar sugereaz\ c\ aceast\ metafizic\ a devenirii [i dorin]ei

gre[e[te doar pentru c\ se bazeaz\ pur [i simplu pe o analiz\ a na-

turii realit\]ii creaturale. Dar este important s\ realiz\m c\ Sfântul

Grigorie nu are o asemenea metafizic\: ejpevktasi" este, `n gândirea

lui, un fir dintr-o ]es\tur\, care nu poate fi desf\cut de restul aces-

teia. Von Balthasar continu\ vorbind despre filosofia chipului [i a

iubirii la Sfântul Grigorie. Dar `n opera Sfântului Grigorie, filosofia

devenirii [i dorin]ei nu e niciodat\ singur\, ci e doar un mod pen-

tru Sfântul Grigorie de a vorbi despre experien]a `ntunericului divin

f\cut\ `n suflet. Ea „exprim\ faptul c\ Dumnezeu nu poate fi cu-

prins, c\ sufletul nu poate ajunge la o cunoa[tere definitiv\ a lui

72  Idem, De Beatitudinibus, III, P.G. XLIV, col. 1225CD. Ideali[tii alemanzi pre-

iau aceast\ tem\, dar `ntr-un mod mult mai sumbru: privesc triste]ea creaturii ca fiind

cauzat\ de faptul c\ nu poate fi Dumnezeu (Schelling); cf. Hans Urs von Balthasar,

Présence et Pensée…, p. 75, apud Chi[cari Ilie, op. cit., p. 611.
73  Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, IV, p. 363.
74  P.G. XLIV, col. 893A-C.
75  Hans Urs von Balthasar, Présence et Pensée…, pp. 75-76. 
76  Ibidem, p. 99; cf. Chi[cari Ilie, op. cit., p. 611.
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Dumnezeu, c\ dorul s\u dup\ Dumnezeu nu va fi niciodat\ satis-

f\cut pe deplin: experien]a lui Dumnezeu f\cut\ de suflet `l va inspira

mereu s\ n\zuiasc\ spre mai mult. Dar aceasta nu `nseamn\ c\

Dumnezeu e departe de suflet [i nu poate fi atins niciodat\. Din con-

tra, `n `ntuneric Dumnezeu Se face prezent sufletului, iar sufletul

este unit cu El. ~nv\]\tura despre ejpevktasi" exprim\ o latur\ a ex-

perien]ei lui Dumnezeu f\cut\ de suflet: caracterul ei inepuizabil,

imposibilitatea oric\rei sa]iet\]i. Dar Sfântul Grigorie are cel pu]in

trei teme care exprim\ experien]a prezen]ei lui Dumnezeu pentru

suflet `n `ntunericul divin: oglinda sufletului, sim]urile duhovnice[ti

[i s\l\[luirea Cuvântului”77. 

Nu exist\ nici o urm\ de frustrare `n `ntâlnirile divine ale lui

Moise sau ale miresei din Cântare. Nu exist\ un sens al insatis-

fac]iei c\ aceast\ comuniune a lor cu Dumnezeu se amplific\ la

fiecare nou\ `ntâlnire. Pur [i simplu, aceasta se `ntâmpl\ când o

creatur\ finit\ ~l `ntâlne[te pe Dumnezeu Cel ve[nic. Sfântul Gri-

gorie prezint\ o schi]\ succint\ a acestei ontologii a dorin]ei `n omi-

lia a VI-a a scrierii In Canticum canticorum.

Pentru Sfântul Grigorie, a fi uman `nseamn\ a fi `nr\d\cinat `n

paradox. A fi uman este a fi finit [i, `n acela[i timp, a participa la

Transcendent. Aceasta pune bazele fiin]ei umane ca un tip de para-

dox, „o staz\ avântat\”, „o odihn\ etern mi[c\toare”78. Sfântul Gri-

gorie extrage implica]iile pentru suflet ale acestui fenomen: „este

creat pururi, `n timp ce se modific\ pururea `n mai bine, `n cre[-

terea sa `n perfec]iune [...]. Totu[i, starea sa prezent\ de bun\tate,

chiar dac\ este deosebit de bun\ [i perfect\, reprezint\ numai `n-

ceputul unui stadiu transcendent mai bun”79. ~n omilia a V-a, Sfân-

tul Grigorie afirm\: „Cu cât sufletul particip\ mai mult `n Dum-

nezeu, cu atât recunoa[te mai bine c\ Dumnezeu `i transcende la

fel de mult ca `nainte”80.

77  Andrew Louth, Originile tradi]iei mistice cre[tine. De la Platon la Dionisie

Areopagitul…, pp. 129-130. 
78  A se vedea J. Warren Smith, Passion and Paradise: Human and Divine

Emotion in the Thought of Gregory of Nyssa, Herder & Herder, New York, 2004,

pp. 214-216.
79  Omilia a VI-a, 127 (174, 7-13); cf. Martin Laird, The Fountain of His lips…,

p. 49.
80  Omilia a V-a, 119 (158, 17-19 ); cf. Ibidem, p. 49.
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Referitor la aceast\ tem\ a eternei frustr\ri, se mai poate na[te

o `ntrebare: care este semnifica]ia neg\rii de Sfântul Grigorie a uni-

unii finale cu Dumnezeu? Este aceast\ teorie a progresului etern

al sufletului nimic altceva decât descrierea unei uniuni dinamice,

active [i eterne cu Dumnezeu? Pentru c\ nu exist\ controvers\ `n

a sus]ine c\ uniunea cu Dumnezeu nu ar putea fi niciodat\ static\.

~n timp ce numero[i erudi]i ar prefera s\ sublinieze c\ aceast\ doc-

trin\ nu este una a eternei frustr\ri, exist\ o tensiune de net\g\duit

`n doctrina Sfântului Grigorie, `ntre dorin]a sufletului de a se uni cu

Dumnezeu [i incapacitatea sufletului de a se uni cu El complet. ~n-

trebarea este cum se poate interpreta [i evalua insisten]a Sfântului

Grigorie pe ideea c\ Dumnezeu r\mâne etern dincolo de suflet81.

Aceast\ „constant\ cre[tere `n perfec]iune” nu are nimic de-a face

cu dorin]a de a te sim]i frustrat sau necorespunz\tor (dat\ fiind o

preg\tire corespunz\toare) `n descoperirea [i comunicarea cu Dum-

nezeu, ci reprezint\ doar implica]ia unirii persoanei finite cu un

Dumnezeu infinit. {i Sfântul Apostol Pavel a furnizat cheia biblic\ la

toate acestea. Dup\ ce a ascultat tainele de nespus ale paradisului,

Apostolul Pavel a continuat s\ se deplaseze mai sus [i nu a `ncetat

s\ se `nal]e82.

Aceast\ dorin]\ etern nesatisf\cut\ pare a introduce o problem\,

aceea a disper\rii `n via]a spiritual\83. 

Teologul german Hans Urs von Balthasar este de p\rere c\ nu

se poate nega c\ o dimensiune a acestei doctrine este chiar aceea

c\ sufletul r\mâne nesatisf\cut pe deplin [i ne`mplinit: dup\ cum

scrie Sfântul Grigorie, sufletului „nu i se acord\ niciodat\ deplina

satisfac]ie”84. Acest aspect al doctrinei Sfântului Grigorie l-a f\cut pe

Hans Urs von Balthasar s\ se `ntrebe dac\ aceast\ doctrin\ nu se asea-

m\n\ uneia a „eternei frustr\ri”.

81  Kathryn Rombs, Gregory of Nyssa’s Doctrine of Epektasis: Some Logical Im-

plications, `n „Studia Patristica”, vol. 37, Peeters, Leuven, 2001, pp. 288-289.
82  Omilia a VIII-a, 161 (245, 19-20); cf. Martin Laird, The Fountain of His lips...,

p. 49.
83  Everett Ferguson, op. cit., p. 72.
84  Comm. Cant. 43; cf. Kathryn Rombs, Gregory of  Nyssa’s Doctrine of Epektasis:

Some Logical Implications, `n „Studia Patristica”, vol. 37, Peeters, Leuven, 2001,

p. 292.
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De aceea, chiar când a vorbit despre triste]ea sufletului, care

duce uneori pân\ la pierderea n\dejdii, Sfântul Grigorie a ad\ugat

imediat: „Dar trebuie s\ `ncerc\m, punându-ne n\dejdea `n Dum-

nezeu, Cel ce d\ cuvânt celor ce «binevestesc cu putere mult\», s\

unim (contemplarea) urm\toare cu vederile cuprinse mai `nainte,

`ntr-un [ir ne`ntrerupt”85. Triste]ea sufletului nu trebuie confundat\ cu

epectaza. Dorin]a poate la un moment dat na[te triste]e, dar aceasta

nu `nseamn\ c\ via]a duhovniceasc\ este un progres `n triste]e, c\ci

fericirea nu poate fi conceput\ ca stând al\turi cu triste]ea. Sufletul

care `nainteaz\ [i care `[i con[tientizeaz\ micimea sa `n fa]a lui

Dumnezeu are doar la un moment dat sl\biciunea de a-[i pierde

n\dejdea `n puterile proprii [i, implicit, `n puterea lui Dumnezeu.

Sfântul Grigorie nu recomand\ persistarea `n aceast\ stare, ci `l

sf\tuie[te pe cel care trece prin criza dezn\dejdii s\ `ncerce, punân-

du-[i n\dejdea `n Dumnezeu86. 

Trebuie remarcat faptul c\, de[i afirm\m importan]a deosebit\

a epectazei `n via]a duhovniceasc\ [i c\ e o condi]ie natural\ a su-

fletului, ea nu poate fi separat\ de celelalte aspecte ale procesului

de des\vâr[ire. Epectaza este `n gândirea Sfântului Grigorie, a[a

cum am precizat deja, ca un fir ro[u care nu poate fi separat de

85  Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, V, `n col. „PSB”, vol.  29, p. 174.
86  Pentru a `n]elege aceste aspecte ale misticii gregoriene, semnificativ\ este

explica]ia pe care Sfântul Grigorie o d\ celei de-a treia fericiri: „Ferici]i cei ce plâng,

c\ aceia se vor mângâia” (Mt. 5, 4). El consider\ c\ aici nu e vorba numaidecât de

cei ce plâng din c\in]\, ci din dorul continuu spre cer [i de „faptul c\ sufletul, pri-

vind spre binele adev\rat, nu se las\ scufundat `n am\girea de acum a vie]ii; c\ci nu

poate tr\i f\r\ lacrimi cel ce `n]elege cu adev\rat lucrurile…” (Sf. Grigorie de Nyssa,

Despre fericiri, III, traducere de pr. D. St\niloae, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 354).

Pentru c\ „cel ce a izbutit s\ vad\ cu adev\rat binele, dar pe urm\ a cunoscut s\-

r\cia firii omene[ti va sim]i o nenorocire `n suflet s\ nu fie `n binele acela [i-[i va

face din via]a de aici o via]\ de plâns” (Ibidem, p. 351). Dar arat\ de ce nu tre-

buie s\ concepem o metafizic\ a triste]ii, pentru c\ „de aceea Cuvântul ferice[te

plânsul: nu pentru c\ `l socote[te fericit `n el `nsu[i, ci pentru ceea ce vine din el”

(Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, III, p. 355.), a[a `ncât „nu plânsul `l laud\ Cu-

vântul, ci cuno[tin]a binelui, c\reia `i urmeaz\ p\timirea `ntrist\rii pentru motivul

c\ nu mai are `n via]a de fa]\ ceea ce dore[te” (Ibidem, p. 351); cf. Chi[cari Ilie,

op. cit., p. 613.
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restul ]es\turii87. Astfel c\ nu se poate vorbi nici pe departe de o

„metafizic\ a insatisfac]iei”88.

De fapt, tratând aceast\ problem\, Sfântul Grigorie men]io-

neaz\ de la `nceput c\ „`nc\ n-am p\[it pe vârful muntelui, ci ne

afl\m `nc\ la poalele `n]elesurilor”89. Deci este vorba doar de o etap\

a urcu[ului duhovnicesc, al c\rui final este mângâierea care vine din

`mp\rt\[irea cu Mângâietorul; c\ci Duhul este Cel ce ne face s\ do-

bândim, `nc\ de aici, mângâierea vie]ii viitoare `n Dumnezeu; Du-

hul este adierea aerului de la ]\rmul de dincolo de mare, aer care

ne duce `ntr-acolo90.

S-a pus [i se pune `ntrebarea: nu reprezint\ o dezam\gire s\

nu-]i atingi niciodat\ scopul, s\ „te afli mereu pe drum”? Vedem

aici un paradox, dar unul fidel experien]ei spirituale. Fiecare `m-

p\rt\[ire este o `mp\rt\[ire real\ [i putem s\ ne sim]im realiza]i sau

`mplini]i; [i totu[i, nu ne putem opri. Exist\ atât satisfac]ie, cât [i

dorin]\ din ce `n ce mai mare. Când Moise a cerut s\-L vad\ pe

Dumnezeu „fa]\ `n fa]\”, Sfântul Grigorie explic\ mai `ntâi c\ ce-

rerea sa a fost (`ntr-un sens) satisf\cut\, [i totu[i Moise a fost adus

la disperare pentru c\ i s-a spus c\ ceea ce a cerut este imposibil

vie]ii umane. Mai `ndr\zne] `nc\, dumnezeiescul Grigorie rezolv\

ulterior paradoxul satisfac]iei [i dorin]ei printr-un alt paradox: „Vo-

cea divin\ a satisf\cut ce i s-a cerut prin ceea ce a fost refuzat”91. Lui

Moise i s-a permis s\-L vad\ pe Dumnezeu („din spate”), dar nu i

s-a promis `ncetarea dorin]ei sale pentru Dumnezeu. Deci, aici se

observ\ o `mp\rt\[ire. Privind altfel problema, satisfac]ia const\ `n

87  A. Louth, Originile tradi]iei mistice cre[tine. De la Platon la Dionisie Areo-

pagitul…, p. 129.
88  Faptul c\ tragismul dep\rt\rii de Dumnezeu este o atitudine specific\ teo-

logiei occidentale o m\rturise[te Vladimir Lossky, ad\ugând: „Atitudinea eroic\ a

marilor sfin]i ai cre[tinismului occidental, prad\ mâhnirii unei separa]ii tragice de

Dumnezeu […] nu este cunoscut\ `n spiritualitatea Bisericii R\s\ritene”. Vladimir

Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit, apud A. Louth, Originile tradi]iei

mistice cre[tine. De la Platon la Dionisie Areopagitul…, p. 244. 
89  Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 348; Sfântul Gri-

gorie `ntrebuin]eaz\ `n comentariul s\u la Fericiri imaginea sc\rii, ale c\rei trepte

sunt constituite din virtu]ile tot mai `nalte, cf. Pr. D. St\niloae, Introducere la Sf.

Grigorie de Nyssa, Scrieri (I), `n col. „PSB”, vol. 29, p. 18.
90  Pr. D. St\niloae, nota 57 la Despre fericiri, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 356.  
91  Sf. Grigorie de Nyssa, De vita Moysis, II, P.G. XLIV, col. 404A.  
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continuarea c\ut\rii. „~n acest mod, mireasa este, `ntr-un anume

sens, r\nit\ [i `nfrânt\, datorit\ frustra]iei create de ceea ce dore[te,

acum c\ se gânde[te c\ pasiunea sa pentru Cel\lalt nu poate fi `m-

plinit\ sau satisf\cut\. Dar v\lul durerii sale este `ndep\rtat când

afl\ c\ adev\rata satisfacere a dorin]ei sale const\ `n continuarea

neobosit\ a c\ut\rii [i `n\l]area sa neab\tut\; astfel, ea vede c\ `m-

plinirea dorin]ei sale va genera continuu o dorin]\ [i mai mare pen-

tru Transcendent”92.

Sufletul doritor de Dumnezeu descoper\ `ntotdeauna, din ce `n

ce mai mult, din Obiectul dorin]ei. Aceast\ observa]ie este fidel\

vie]ii spirituale, prin aceea c\ se deschid perpetuu noi drumuri,

odat\ cu fiecare `n\l]ime cucerit\ `n progresul c\tre Dumnezeu.

Ce s-a câ[tigat deja devine un punct de plecare pentru noi desco-

periri. Fiecare degustare de Domnul este un imbold pentru o de-

lectare [i mai mare. „Pururi Fântâna/Izvorul bun\t\]ilor atrage spre

Sine pe cei ce `nseteaz\, precum zice Izvorul `n Evanghelie: «De

`nseteaz\ cineva, s\ vin\ la Mine s\ bea» (In 7, 37). C\ci `n aceasta

nu a dat un hotar nici setei, nici pornirii spre El, nici pl\cerii de a

bea, ci, cu `ntinderea poruncii `n veci, une[te [i `ndemnul de a

`nseta, [i de a bea, [i de a avea pornirea spre El93. Iar celor ce au

apucat s\ guste [i au aflat c\ bun e Domnul, gustarea li se face ca

un `ndemn spre `mp\rt\[ire de [i mai mult. De aceea, niciodat\

nu lipse[te celui ce urc\ `ndemnul ce i se face, care `l atrage ne-

contenit spre ceea ce e mai mare.”94

Revenind la aser]iunile lui Hans Urs von Balthasar, se pare c\

nimeni nu a ap\rat mai mult `nv\]\tura Sfântului Grigorie de aceast\

acuza]ie a „eternei frustr\ri” decât Jean Daniélou. El argumenteaz\

c\ intui]ia p\trunz\toare a Sfântului Grigorie spune c\ sufletul uman

este, prin natura sa, o fiin]\ dinamic\, activ\, care se afl\ mereu `n

mi[care, `nainte sau `napoi. De aici rezult\ c\, `n via]a ve[nic\, `n

92  Idem, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 1037BC; cf. Everett Fer-

guson, op. cit., p. 73.
93  P\rintele profesor Dumitru St\niloae, comentând acest text, precizeaz\ ur-

m\toarele: „Porunca [i `ndemnul Domnului: s\ vin\ la Mine [i s\ bea, e dat\ pen-

tru ve[nicie. Deci nici setea nu se va potoli vreodat\. Ci `n cel ce bea sau `n cel ce

gust\ se treze[te dorin]a de a bea [i de a gusta mai mult. {i izvorul e nesecat [i mereu

d\ ceva nou din el” (nota explicativ\ nr. 165, `n col. „PSB”, vol. 29, p. 224).
94  In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 941D; „PSB” 29, pp. 223-224.
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care sufletul se poate deplasa doar `nainte, sufletul se mi[c\ „din

slav\ `n slav\”, [i astfel, se mi[c\ de la un moment de satisfac]ie la

altul. De[i sufletul nu ~l poate `n]elege pe Dumnezeu dintr-odat\,

a[a cum Se cunoa[te Dumnezeu ~nsu[i, sufletul este condus de dra-

goste s\ caute Binele divin `n eternitate. ~n afirmarea progresului

etern `n Dumnezeu, Daniélou insist\ c\ acesta este exact `n\l]imea

a ceea ce ar putea experimenta fiin]a uman\.

Totu[i este important s\ nu neg\m niciodat\ caracterul incom-

prehensibil sau incomprehensibilitatea lui Dumnezeu pentru suflet

`n scrierile Sfântului Grigorie. Este crucial pentru Sfântul Grigorie

faptul c\ Dumnezeu r\mâne totdeauna de neatins pentru suflet `n

mod deplin, chiar `n ascensiunea acestuia „din slav\ `n slav\”. Iu-

birea nes\]ioas\ a sufletului pentru Dumnezeu este r\spunsul Sfân-

tului Grigorie la problemele c\derii sufletului [i la perspectiva re-

duc]ionist\ a lui Eunomie asupra lui Dumnezeu [i a cunoa[terii

noastre asupra Lui. ~n De vita Moysis, Sfântul Grigorie explic\ fap-

tul c\ sufletul poate dispera uneori, pentru c\ nu poate s\-L vad\ pe

Dumnezeu a[a cum [i-ar dori95. Dar, `n ultim\ instan]\, este bine

[i drept ca Dumnezeu s\ r\mân\ etern ascuns sufletului. Sfântul

Grigorie scrie: „Vederea adev\rat\ a lui Dumnezeu const\ `n aceasta,

ca acel care `[i `nal]\ privirea spre Dumnezeu s\ nu `nceteze nicio-

dat\ `n aceast\ dorin]\. Pentru c\ spune (Dumnezeu): «Nu-mi po]i

vedea fa]a, pentru c\ omul nu m\ poate vedea [i apoi s\ tr\iasc\»”96.

Sufletul nu poate s\ vad\ niciodat\ direct fa]a lui Dumnezeu, con-

form Sfântului Grigorie. Acest divin „nu” adresat sufletului este as-

pectul `nv\]\turii Sfântului Grigorie care indic\ r\spunsul cel mai

puternic al acestuia adversarilor s\i, care [i-ar fi dorit ca sufletul s\-L

vad\ pe Dumnezeu fa]\ `n fa]\ cu pre]ul dureros al unui Dumnezeu

finit [i al unui suflet c\zut97.

Dup\ cum am v\zut, consecin]a logic\ a acestei doctrine este

aceea c\, pentru Sfântul Grigorie, Dumnezeu r\mâne etern dincolo

de suflet. Cum `n]elegem [i evalu\m insisten]a Sfântului Grigorie

asupra imposibilit\]ii sufletului de a r\mâne `ntr-o staz\ final\ `n cu-

noa[terea deplin\ a lui Dumnezeu? Pentru Sfântul Grigorie, sufletul

95  Via]a lui Moise, II, 220; cf. Kathryn Rombs, op. cit., p. 292.
96  Ibidem, II, 233, vol. cit.
97  Kathryn Rombs, op. cit., p. 292.
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tinde spre `ntunericul divin, pierzându-[i propria putere de a ve-

dea doar pentru a se bucura de un mod mai m\re] de a percepe

prezen]a lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, Dumnezeu satisface

sufletul. Dar eshatologia Sfântului Grigorie este rezumat\ `ntr-un

paradox, acela c\ satisfac]ia noastr\ nu va fi niciodat\ satisf\cut\.

Dup\ cum declar\ `n De vita Moysis: „Aceasta este vederea ade-

v\rat\ a lui Dumnezeu: s\ nu fii niciodat\ satisf\cut `n dorin]a de

a-L vedea”98. F\r\ aspectul negativ al acestui paradox, faptul c\ vom

tânji etern spre ceva ce nu putem poseda deplin nu ar constitui un

paradox.

Ar mai putea exista o `ntrebare referitoare la acest subiect:

aceast\ dorin]\ etern nesatisf\cut\ nu ascunde, sub forma nem\r-

turisit\ a unei nostalgii crescânde, disperarea unei con[tiin]e care

refuz\ de a m\rturisi e[ecul ei? Se [tie c\, `n unirea cu Dumnezeu,

sufletul este tot mai nes\tul [i mai nesatisf\cut `n dorin]a sa,

pentru c\ Dumnezeu e infinit [i `i r\mâne totdeauna inaccesibil `n

fiin]a Sa: „Acestea sunt cele ce ne duc la `ntristare, f\cându-m\ s\

dezn\d\jduiesc […]”99.

~n opera Sfântului Grigorie, „filosofia devenirii [i a dorin]ei”100

nu este niciodat\ tratat\ `n mod solitar, ci doar `n cadrul dis-

cursurilor privitoare la experien]a sufletului omenesc `n `ntune-

ricul divin [i `n unirea mistic\ a miresei Cânt\rii Cânt\rilor cu

Mirele ei. Ea exprim\ doar faptul c\ Dumnezeu nu poate fi cu-

prins niciodat\, ceea ce d\ sufletului posibilitatea de a `nainta la

infinit `n cunoa[terea Lui [i de a fi mereu aprins de dorin]a de a fi

cuprins tot mai mult de harul S\u. 

Dar aceasta nu `nseamn\ c\ Dumnezeu st\ departe de suflet [i

nu poate fi atins niciodat\. Dimpotriv\, sufletul, de la un moment

dat, avanseaz\, mai mult decât `n urcu[ul spre Dumnezeu, `n

unirea cu Dumnezeu, Care i Se face cunoscut `n `ntuneric101. 

Atunci când spune c\ dorin]a sufletului cre[te, se l\rge[te, Sfân-

tul Grigorie `n]elege prin aceasta c\ natura `ns\[i este l\rgit\ tot

98  Sf. Grigorie de Nyssa, Via]a lui Moise, II. 239; cf. Kathryn Rombs, op. cit.,

p. 292.
99  Idem, In Canticum canticorum, V, P.G. XLIV, col. 860D.
100  Aceasta este sintagma cu care von Balthasar a denumit conceptul de epectaz\.
101  A. Louth, Originile tradi]iei mistice cre[tine. De la Platon la Dionisie Areo-

pagitul…, p. 129.
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mai mult: „C\ci sufletul se face necontenit mai mare ca sine, prin `m-

p\rt\[irea de Cel mai presus de sine [i nu `nceteaz\ de a cre[te”102.

Participând la Dumnezeu, sufletul se umple tot mai mult de razele

dumnezeirii, altfel spus, i se comunic\ `n mod tot mai `mbel[ugat

energiile divine sfinte [i sfin]itoare, care fac ca natura uman\ s\ nu

cunoasc\ limite `n cre[terea sa: „Izvorul bunurilor ]â[nind ne`ncetat,

natura celui ce particip\ […] face din tot ceea ce prime[te o cre[-

tere a propriei sale m\riri”103. Acest text ne permite a sesiza leg\-

tura intim\ dintre natur\, dorin]\ [i participare. Participarea la Dum-

nezeu dilat\ natura [i prin aceasta `[i intensific\ dorul sau mi[ca-

rea spre ceea ce e `nainte, fiindc\ „ceea ce a r\mas necuprins e de

nesfâr[ite ori mai mult decât ceea ce s-a cuprins”104. Astfel, expe-

rierea divinului exclude disperarea, pentru c\ „dorin]a nepotolit\

nu e decât natura `ns\[i, care cre[te `n fiecare clip\”105 [i care devine

mereu nou\ prin participarea sa la Dumnezeu: „Când dar sufletul

simplu, uniform [i devenit cu totul asem\n\tor cu Dumnezeu, a

g\sit Acel bun […], atunci el cre[te [i se une[te cu el prin iu-

bire”106. Natura uman\ cre[te `n har prin iubire, c\ci iubirea o face

s\ tind\ mereu `nainte. Dumnezeu c\tre care sufletul se urc\ nu

este un infinit interminabil, nici numai o prezen]\ `n energii, ci

mai mult, un Dumnezeu viu, un izvor de iubire. Sufletul se une[te

cu Dumnezeu, cunoscându-L prin iubire. Astfel, cunoa[terea de-

vine iubire107, c\ci Dumnezeu e cunoscut ca [i prin iubire. 

Aceast\ lege este expus\ de Sfântul Grigorie chiar de la `ncepu-

tul Comentariului la Cântarea Cânt\rilor: „Bucuria (ajpovlausi")108

de Dumnezeu care rena[te continuu (`n sufletul purificat) este

punctul de plecare (ajqormhv) a unei dorin]e mai mari (meivzono"
ejpiqumiva"), f\când dorin]a (povqo") mai intens\ (sqodrovtero") prin

102  Sf. Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, V, P.G. XLIV, col. 876A.
103  Idem, De anima et resurrectione, P.G. XLVI, col. 105BC; cf. Marius Telea,

op. cit., p. 71.  
104  Idem, In Canticum canticorum, V, P.G. XI, col. 1000A; cf. drd. Nicolae Fer,

op. cit., p. 93.
105  Marius Telea, op. cit., p. 71.  
106  Sf. Grigorie de Nyssa, De anima et resurrectione, P.G. XLVI, col. 93C; cf.

Marius Telea, op. cit., p. 71.  
107  Ibidem, P.G. XLVI, col. 96C.
108  Jean Daniélou, Platonisme…,  p. 310.



101Spiritualitate patristic\

participarea (metousiva) la bunuri”109. Avem aici termenii pe care `i

vom reg\si `n analiza ce urmeaz\. Suntem `n ordinea metousiva, a

unirii. O unire progresiv\. Pe m\sur\ ce Dumnezeu Se comunic\

(ajeiV metecovmenou"), cre[te dorin]a sufletului. Pl\cerea, bucuria, `n-

destularea, departe de a produce sa]ietate (covro"), ca `n `ndestu-

l\rile sensibile, produce, dimpotriv\, o sete mai mare. 

Sfântul Grigorie ne arat\ unele dintre aceste suflete ale dorin]ei:

Moise, Ilie, Ioan, Petru [i Pavel [i al]i apostoli, c\rora manifest\rile

(qeofaveiva) divine „le-au aprins o dorin]\ mai ardent\ (sfodrovtero").

Astfel, sufletul unit cu Dumnezeu (sunaptomevnh) nu cuno[tea sa]ie-

tatea (ajcorevstw") `n pl\cerea sa. Cu cât era mai plin de pl\cere, cu

atât mai ardent\ se f\cea for]a dorin]ei.

Experien]a110 infinitului divin exclude disperarea, pentru c\ do-

rin]a nepotolit\ nu e decât natura uman\ `ns\[i, care cre[te `n fie-

care clip\, devine nou\ prin participarea sa la unirea cu Dumnezeu:

„Când dar sufletul simplu, uniform [i devenit cu totul asem\n\tor

cu Dumnezeu a g\sit Acel bun […], atunci el cre[te [i se une[te

cu El prin iubire”111. Natura uman\ cre[te `n har prin iubire, c\ci

iubirea o face s\ tind\ mereu `nainte. Dumnezeu, c\tre Care su-

fletul se urc\, nu este numai un infinit interminabil, nici numai o

prezen]\ `n energii, ci mai mult, un Dumnezeu viu, un izvor ]â[-

nitor de iubire112.

Deci, `n urcu[ul c\tre Dumnezeu, sufletul nu este lipsit de sa-

tisfac]ii, ci este mereu satisf\cut, `ns\, `n fiecare moment al satisfa-

cerii, o nou\ dorin]\ cre[te. Sfântul Grigorie, `ntr-un pasaj din Cân-

tarea Cânt\rilor (5, 4), vorbe[te despre fereastra sufletului ca de-

spre o „deschiz\tur\ mic\, `ngust\ [i strâmt\, prin care n-a `nc\put

~nsu[i Mirele, ci de-abia mâna Lui; dar prin ea a p\truns `n\untru

[i s-a atins de cea care dorea s\-L vad\ pe Mire, din care aceasta

numai a câ[tigat, c\ a cunoscut c\ mâna aceasta este a Celui dorit”113.

109  Sf. Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 777B.
110  P.G. XLIV, 778C-D; cf. Jean Daniélou, Platonisme…, p. 311.
111  Sf. Grigorie de Nyssa, De anima et resurrectione, P.G. XLVI, col. 93C.
112  Louis Bouyer, Jean Leclercq, François Vandebouche, Louis Cognet, His-

toire de la spiritualité chrétienne, partea I: Louis Bouyer, „La spiritualité du Nou-

veau Testament et des Pères”, Aubier, Éditions Montaigne, 1960, p. 349, apud

drd. Nicolae Fer, op. cit., pp. 93-94.
113  Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, XI, `n

col. „PSB”, vol. 29, p. 266.  
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Mai departe, gânditorul capadocian precizeaz\ c\ atunci „când a n\-

d\jduit, asemenea lui Moise, c\ i se va ar\ta spre cunoa[tere fa]a

~mp\ratului, Cel dorit trecuse, `ncât a sc\pat de `n]elegerea mire-

sei […]. Dar nu p\r\sind sufletul ce-L urmeaz\, ci tr\gându-l spre

sine”114.

~n viziunea gregorian\, virtutea „este atât osteneala, cât [i re-

compensa celor care au ob]inut-o”115. Dorin]a de Dumnezeu este

bucurie, iar c\utarea este vederea lui Dumnezeu. Aici rezid\ poate

r\spunsul suprem la problema disper\rii `ntr-un sistem `n continu\

expansiune. Cuvântul de `ncheiere ar trebui s\-i apar]in\ Sfântului

Grigorie: „Descoperirea este c\utarea continu\ `ns\[i, pentru c\

no]iunea de c\utare [i cea de descoperire nu sunt diferite. Ci recom-

pensa cercet\rii este c\utarea `ns\[i”116.

Conchizând, putem spune c\ Sfântul Grigorie de Nyssa limpe-

ze[te aceast\ aparent\ problem\ despre care vorbe[te von Balthasar,

subliniind adeseori c\ via]a `mpreun\ cu Dumnezeu nu e static\,

nici plicticoas\, tern\ sau monoton\, ci `i ofer\ plenitudinea exis-

ten]ei, fiind mereu mai seduc\toare, mai de dorit, `mplinind, bucu-

rând [i transfigurând continuu fiin]a credinciosului: „Sufletul care

vede pe Dumnezeu [i prime[te `n sine dorul cel bun dup\ frumu-

se]ea nestric\cioas\ are necontenit o poft\ nou\ spre ceea ce e

deasupra, nesl\bindu-[i niciodat\ dorul prin s\turare117. De aceea

nu `nceteaz\ de a se `ntinde spre cele dinainte [i de a ie[i din aceea

`n ce este [i de a p\trunde mai `n\untru, unde `nc\ nu a fost. {i ceea

ce i se arat\ lui mereu mai minunat [i mai mare, socote[te mai

114  Ibidem, XII, pp. 276-277.  
115  Idem, De Beatitudinibus, IV, P.G. XLIV, col. 1245C.
116  Idem, In Ecclesiasten, VII, P.G. XLIV, col. 720C; cf. Everett Ferguson,

op. cit., p. 74.
117  Sufletul nu se poate s\tura niciodat\ de `naintarea `n bine, ci doar de s\-

vâr[irea r\ului se satur\. ~i pare r\u de s\vâr[irea lui, pe când de s\vâr[irea bine-

lui nu-i pare r\u niciodat\. Aici e vizat\ [i „teoria platonic-origenist\ despre s\tu-

rarea sufletelor de bine `n preajma lui Dumnezeu [i despre coborârea de acolo

pentru a ie[i din plictiseala acelei s\tur\ri, ceea ce le pricinuie[te o nou\ `ncor-

porare. Binele este nesfâr[it. E nesfâr[it pentru c\ el const\ `n comuniunea iubitoare

dintre persoane, [i `n primul rând `ntre persoana noastr\ [i Persoana dumneze-

iasc\, de nesfâr[it\ bun\tate [i nesfâr[it nou\ `n formele de manifestare ale bu-

n\t\]ii Ei d\ruitoare” (Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, nota explicativ\ nr. 257, `n

col. „PSB”, vol. 29, p. 284). 
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prejos de ceea ce urmeaz\, pentru faptul c\ ceea ce se afl\ `n chip

necontenit este ne`ndoielnic mai frumos decât ceea ce a atins `na-

inte. E ceea ce se `ntâmpl\ [i lui Pavel, care murea `n fiecare zi

(I Cor. 15, 15), fiindc\ mereu trecea la o via]\ nou\, f\cându-se

necontenit mort fa]\ de ceea ce a trecut [i dând uit\rii cele str\b\-

tute `nainte”118. 

Putem sublinia, bazându-ne pe cuvintele Sfântului Grigorie al

Nyssei, care, cu al]i termeni [i `ntr-un mod mai concis, explic\ acest

ne`ncetat progres duhovnicesc, precizând c\ „m\re]ia firii dumne-

zeie[ti nu e hot\rnicit\ de nici o margine [i c\ nu e vreun hotar al

cunoa[terii `n `n]elegerea celor cercetate, dup\ care ar trebui s\ se

opreasc\ din mersul `nainte cel ce urm\re[te cele `nalte, ci c\ cel

ce alearg\, printr-o `n]elegere superioar\, spre mintea (`n]elesul) de

sus, trebuie s\ se poarte astfel ca toat\ des\vâr[irea cunoa[terii, ac-

cesibil\ firii omene[ti, s\ i se fac\ `nceput al poftirii celor `nalte”119.

118  Sf. Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, XII, `n P.G. XLIV, col. 1036A;

„PSB”, vol. 29, p. 284.
119  Ibidem, VI, P.G. XLIV, col. 892AB. ~n acest sens, „cunoa[terea lui Dumnezeu

este un proces dinamic”, cum zice Berdiaev; cf. N.V. St\nescu, op. cit., pp. 16-17.
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The Theology of becoming and desire in Gregory of Nyssa

Deac. Ph.D. Liviu PETCU

Like Martin Laird said in his study (The Fountain of His lips:

Desire and Divine Union in Gregory of Nyssa’s Homilies on the Song

of Songs), Gregory’s development of Paul’s insight into a funda-

mental characteristic of the spiritual life is usually seen as a coun-

terweight to Origen’s view that the fall of the soul was due to sa-

tiation or boredom in contemplating God. In turn, Gregory deve-

loped his view that the experience of God can never satiate the

soul, but causes the growth of the desire for God. While indeed

Origen’s ideas may have underlain Gregory’s understanding of

epektasis, the latter develops them much further. Grounded in an

ontology of desire, the concept of epectasy pervades the Homilies

on the Song of Songs.

The finite desire is grounded in infinite being and goodness. The

more the soul participates in it, the more he recognizes that he trans-

cends her as much as before. Union with God does not satiate his

desire but liberates, sustains, and enlarges it.

This “constant growth in perfection” has nothing to do with de-

sire, being frustrated or inadequate (given adequate training) to

finding and communing with God; it is simply the implication of

the union of finite being with an infinite God. And Paul has pro-

vided the Scriptural key to it all: after hearing the unutterable mys-

teries of paradise, Paul still continued to move higher and did not

cease to ascend.


