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SF+NTUL GRIGORIE AL NYSSEI

DESPRE TAINA POC|IN}EI {I A EUHARISTIEI 

CA TREPTE SPRE ~NDUMNEZEIRE

Diac. dr. Liviu PETCU

1. Via]a cre[tin\, „via]a filosofic\”, 
este o via]\ sacramental\, de contemplare [i slujire

Sfântul Grigorie de Nyssa consider\ via]a c\lug\reasc\ adev\-

rata filosofie, `ntrucât `i duce pe cei ce o practic\ la contemplarea

adev\rului, care este Dumnezeu Cel personal. Practican]ii adev\ratei

filosofii ajung la cunoa[terea adev\rului, `ns\ prin Duhul Sfânt, la

aceasta ajungând nu f\r\ o contribu]ie [i o preg\tire proprie1. ~n

mod evident, concep]ia Sfântului Grigorie despre via]a `n m\n\s-

tire reprezint\ doar o parte din viziunea sa mai comprehensiv\ asu-

pra Bisericii ca Trup al lui Hristos, unde exist\ multe membre cu

responsabilit\]i diferite. Viziunea Sfântului Grigorie asupra comuni-

t\]ii cre[tine ideale nu este cea conform c\reia fiecare persoan\ ar

trebui s\-[i tr\iasc\ via]a exact a[a cum [i-o tr\iesc asce]ii din m\-

n\stire, care duc „o via]\ filosofic\”. ~n timp ce preocuparea foarte

special\ [i foarte drag\ Sfântului Grigorie era via]a contemplativ\

a m\n\stirilor, preocup\rile lui fundamentale se asociaz\ no]iunii

sale de „om”, care formeaz\ „un om unic”: un Trup al lui Hristos,

Biserica, membrele ei fiind, fiecare, „un chip al Lui”. Din perspec-

tiva Sfântului Grigorie, chemarea divin\ de a-L urma [i imita pe

Hristos `ntâmpin\ fiecare suflet omenesc la propriu-i nivel; `ncu-

rajeaz\ fiecare persoan\ s\ tr\iasc\, dup\ virtute, `n pozi]ia [i slujba

de]inut\ `n serviciul Unicului Trup al lui Hristos, ca unul dintre

membrele Lui. }elul perfec]iunii sau des\vâr[irii este pentru fiecare

din noi – pentru ministru [i cizmar, `n mod egal – urmarea [i imitarea

1  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, notele explicative nr. 7 [i 8, `n col. „P\rin]i

[i Scriitori Biserice[ti” (PSB), vol. 29, EIBMBOR, Bucure[ti, 1982, p. 456.
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pe c\i multiple a lui Hristos, `n credin]\ [i prin `mp\rt\[irea de tr\i-

rea sacramental\ a Bisericii2.

~n viziunea gregorian\ asupra cre[tinismului, perfec]iunea nu

este doar pentru „filosofi”3 sau pentru asce]ii m\n\stirilor care, de

dragul iubirii lor pentru adev\rata ~n]elepciune, Hristos, se dedic\

„vie]ii filosofice”. Aceste persoane n\zuiesc la cunoa[terea divin\,

pentru a atinge „maturitatea intelectual\”, pe m\sur\ ce Hristos cre[te

`n ei; dar asta nu `nseamn\ o via]\ superioar\, din perspectiva cre-

din]ei. Credin]a este una singur\ `n Biseric\: este m\rturisit\ `mpre-

un\, ca un singur trup, cu o singur\ voce, `n numele inefabil al

Tat\lui, al Fiului [i al Sfântului Duh – `n numele cu care sunt boteza]i

cre[tinii. Mai mult, acei care conduc pe al]ii `n Biseric\ trebuie s\ se

str\duiasc\, din perspectiva Sfântului Grigorie, s\ ating\ des\vâr[irea.

~n concep]ia Sfântului Grigorie, „virtutea lui Moise” – precum

`ntreaga perfec]iune cre[tin\ – `nseamn\ asem\narea perfect\ cu

Dumnezeu prin slujire, [i nu prin cunoa[tere, ca „Arhetip divin”.

Arhetipul este cunoscut prin persoana lui Hristos, Care, prin ~ntru-

pare, a devenit Prototipul „omului nou” (Efes. 4, 24). ~n „forma slu-

jitorului” (Fil. 2, 7), Domnul era `ntre cei ai Lui ca „unul care slu-

je[te” (Lc. 22, 27). Chiar [i ca St\pân al slujitorilor Lui, El le slujea

acestor ucenici [i urma[i ai Lui – pe care `i putea numi chiar prieteni.

A[adar, conform `nv\]\turii Sfântului Grigorie, „via]a filosofic\” este

o via]\ de contemplare [i slujire, nu pentru un câ[tig personal sau o

beatitudine personal\, ci pentru binele comun al singurului Trup4.

2. Poc\in]a — cale c\tre `ndumnezeire

P\catul este o realitate, [i, din nefericire, una central\ a existen-

]ei umane, dar [i cea mai grav\ [i mai nefericit\. Via]a omului, dup\

c\derea protop\rin]ilor `n p\catul str\mo[esc, este o lupt\ virulent\

`mpotriva desp\r]irii de Dumnezeu prin p\cate [i patimi [i a unirii cu

El prin rug\ciune, fapte bune [i cultivarea virtu]ilor sfinte. ~n acest

sens, via]a uman\ se desf\[oar\ `ntr-o continu\ mobilitate, de multe

ori omul oscilând `ntre c\dere [i `n\l]are, `ntre abisurile p\catelor [i

2  Ari Ojell, One Word, One Body, One Voice: Studies in Apophatic Theology and

Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa, a Doctoral dissertation (article-

based), Helsinki, 2007, p. 185.
3  Folosind acest cuvânt, se referea deci la monahi.
4  Ari Ojell, op. cit., pp. 187-189.
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culmile virtu]ilor. „Dac\ zicem c\ p\cat nu avem, ne am\gim pe noi

`n[ine [i adev\rul nu este `ntru noi. Dac\ m\rturisim p\catele noas-

tre, El este credincios [i drept, ca s\ ne ierte nou\ p\catele [i s\ ne

cur\]easc\ pe noi de toat\ nedreptatea” (I In 1, 8-9). 

Mântuitorul Hristos, venind la râul Iordan, ~[i `ncepe misiunea Sa

printr-o exorta]ie ferm\ la poc\in]\, atunci când roste[te prima Sa pre-

dic\: „Poc\i]i-v\, c\ci s-a apropiat ~mp\r\]ia cerurilor” (Mt. 4, 17).

Acela[i `ndemn `l rostise [i ~naintemerg\torul S\u – Sfântul Ioan Bo-

tez\torul (Mt. 3, 2). Aceast\ Sfânt\ Tain\ a Poc\in]ei a fost instituit\

de Mântuitorul Hristos dup\ ~nvierea Sa din mor]i, textul pe care se

`ntemeiaz\ acest adev\r fiind consemnat `n Evanghelia dup\ Ioan:

„{i zicând acestea, a suflat asupra lor [i le-a zis: Lua]i Duh Sfânt, c\-

rora ve]i ierta p\catele, le vor fi iertate [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi

]inute” (In 20, 22-23). Cu toate c\ a fost instituit\ de Domnul Hristos

dup\ ~nvierea Sa prin cuvintele acestea, ea a fost anun]at\ de El mai

dinainte de ~nviere (Mt. 8, 10) [i chiar a fost s\vâr[it\ de ~nsu[i ~nte-

meietorul ei. El acorda Cel dintâi iertarea p\catelor persoanelor care

m\rturiseau credin]a `n El, cerând ajutorul Lui [i prin aceasta m\rtu-

risind implicit p\catele lor, acceptând totodat\ `ndemnul Lui de a nu

mai p\c\tui5. ~n preajma ~n\l]\rii Sale la cer, dat fiind c\ nu mai

putea acorda iertarea p\catelor `n mod vizibil, d\ putere ucenicilor

S\i ca s\ acorde aceast\ iertare, adic\ harul Sfântului Duh (In 20, 22)

sau puterea Lui ~nsu[i, lucrând `n ei prin Duhul Sfânt6. 

Poc\in]a, care este o form\ a bun\t\]ii lui Dumnezeu, se mai nu-

me[te [i „mâna lui Dumnezeu” care ridic\ din p\cate [i „al doilea

botez”, fiind o re`nnoire a Tainei Botezului, c\ci prin ea se realizeaz\

lucrarea de purificare a omului. Poc\in]a [i m\rturisirea p\catelor

re`nnoie[te sau actualizeaz\ harul Botezului, c\ci ne d\ posibilitatea

de a intra din nou `n comuniune cu Dumnezeu.

Prin poc\in]\, care este o cale de cur\]ire sufleteasc\, credincio[ii

ob]in iertarea p\catelor, evitându-le, prin `nfrânare, pe cele viitoare.

Poc\in]a este actul de autocritic\ [i de judecat\ al con[tiin]ei, aceasta

din urm\ fiind numit\ [i tribunalul lui Dumnezeu din om. 

~n scrierile ascetice, poc\in]a este privit\ sub dou\ aspecte: ca

Tain\, pe de o parte, iar pe de alt\ parte, ca lucrare permanent\ `n

suflet, men]inut\ prin rug\ciunea ne`ntrerupt\, alungarea duhurilor

5  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. III,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1997, p. 83.
6  Ibidem, p. 83.
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rele [i r\bdarea necazurilor, având convingerea c\ prin necazuri ne

putem cur\]i de p\catele trecute [i feri de tenta]iile viitoare.

Judec\]ii con[tiin]ei sau c\in]ei sunt supuse nu numai p\catele,
ci [i orice nedeplin\tate `n virtute; poc\in]a urmeaz\ deci atât p\ca-
telor, cât [i virtu]ilor nedepline. Astfel, ea devine o realitate ne`ntre-
rupt\ `n con[tiin]a noastr\. 

C\in]a adev\rat\ nu trebuie confundat\ cu dezn\dejdea, sau cu
o nemul]umire descurajant\, ci e o judecat\ care ne cheam\ la „[i
mai sus” decât ceea ce realiz\m, din punct de vedere moral, [i care
ne leag\ de Dumnezeu. Dac\ n-ar fi c\in]a, n-ar fi nici tendin]a de
autodep\[ire continu\ a omului7.

Cât prive[te termenii utiliza]i de Sfântul Grigorie pentru a de-
semna poc\in]a, ace[tia nu au con]inut juridico-peniten]ial, ci ei de-
semneaz\ câteva etape importante ale Tainei. Astfel, ea necesit\ o
m\rturisire (ejxagovreusi")8 care nu-[i are scopul `n sine, ci implic\
r\spunsul sau sfatul de la persoana c\reia ne confes\m, prin m\rtu-
risire omul sco]ând din sine tot ceea ce este nefolositor9. Taina cere
[i c\in]\ (metamevleia10), care implic\ dorin]a de schimbare a voin]ei,
a inten]iilor. Al treilea termen utilizat de Sfântul Grigorie pentru a
denumi Taina este metavnoia11, care `nseamn\ a gândi altfel decât
`n experien]a p\catului. Acest aspect este cel mai delicat, deoarece
orice p\cat se consum\ mai `ntâi `n gând12, [i de aici trebuie `nce-
put\ [i totala reconversie sufleteasc\ [i revirimentul spiritual, acestea
din urm\ ducând la un perpetuu festin duhovnicesc.

7  Pr. conf. dr. Ion Popescu, Mistica – pentru uzul studen]ilor teologi, curs
intern, mss., pp. 154-155.

8   jExagovreusi" = m\rturisire, enun], descoperire, revela]ie; cf. Anatole Bailly,

Dictionnaire Grec-Français, Hachette, Paris, 2000, p. 692.
9  Sfântul Grigorie de Nyssa, In Canticum canticorum, V, P.G. XLIV, col. 872B; cf.

Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni, Editura Emia, Deva, 2005,
p. 410. Pentru opera Sfântului Grigorie de Nyssa, am consultat mai `ntâi Patro-
logia Graeca (P.G.) a abatelui J.P. Migne, Paris, 1857-1866; `n afar\ de aceasta,
pentru referin]ele la textele Sfântului Grigorie de Nyssa am folosit [i traducerile
române[ti publicate `n colec]ia P\rin]i [i scriitori biserice[ti, vol. 29 [i 30, EIBM-
BOR, Bucure[ti, 1982, respectiv 1998.

10  Metamevleia = schimbare de opinie, de p\rere, regret, poc\in]\; cf. Anatole

Bailly, op. cit., p. 1262.
11  Metanoevw = a medita (reflecta) dup\ (o fapt\ rea sau un p\cat, `n acest

caz – n.n.); a-[i schimba opinia (gândirea), p\rerea; a regreta, a se poc\i etc.; cf.

Anatole Bailly, op. cit., p. 1263; Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Ca-

padocieni…, p. 410.
12  Marius Telea, op. cit., p. 410.
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Este binecunoscut faptul c\ Sfântul Grigorie al Nyssei, ca [i fra-
tele s\u, Sfântul Vasile cel Mare, a l\sat Bisericii o scrisoare canonic\13,
cuprinzând o serie de canoane peniten]iale. ~nv\]\tura despre poc\-
in]\ a Sfântului Grigorie este `n des\vâr[it acord cu cea a Sfin]ilor
P\rin]i: cu adânc\ `n]elegere fa]\ de firea p\c\toas\ a oamenilor [i
hot\rât contrar\ rigori[tilor. ~n scrisoarea sa pastoral\, Sfântul Gri-
gorie de Nyssa, bun cunosc\tor al tainelor dumnezeie[ti, dar [i al firii
umane, ofer\ duhovnicilor sfaturi cum s\ judece p\catele oamenilor
[i ce epitimii s\ le dea pentru isp\[irea lor, ca doctoria duhovni-
ceasc\ s\ vindece sufletele de p\cate (can. 1). P\catele mari, cum
sunt: idolatria, erezia, apostazia [i trecerea la iudaism, cer poc\in]\
via]a `ntreag\. Cei vinova]i de astfel de p\cate numai pe patul mor]ii
se vor `mp\rt\[i de „Tainele sfin]eniei”. 

„Fa]\ de cei c\zu]i de la credin]\ prin constrângere, se reco-
mand\ blânde]e (can. 2). Cei ce de bun\voie `[i m\rturisesc p\ca-
tele [i dau semn de `ndreptare vor primi canoane mai blânde, iar cei
ce sunt descoperi]i `n r\utate primesc epitimii aspre: pentru desfrâ-
nare nou\ ani; pentru adulter [i pentru celelalte nelegiuiri mai grave
timpul peniten]ei [i al trecerii prin cele patru trepte se va dubla
(can. 4). Uciderea cu voia se canonise[te cu câte nou\ ani `n fiecare
treapt\ de peniten]\. Când poc\in]a e intens\, `n fiecare treapt\
anii se pot reduce la 8, 7, 6, 5. Aceea[i prescurtare se va putea aplica
[i uciga[ilor f\r\ voie. ~n caz de moarte, se face `ndat\ `mp\rt\-
[irea, iar dac\ bolnavul se `ns\n\to[e[te, `[i continu\ timpul de ca-
nonire (can. 5). Patima l\comiei na[te furtul. Când aceasta se s\vâr-
[e[te cu v\rsare de sânge, se va pedepsi ca [i uciderea. Dac\ se
m\rturise[te preotului, vinovatul va trebui s\ fac\ s\racilor milos-
tenie, ca s\ se vindece de patim\ (can. 6). Jefuirea mormintelor se
pedepse[te cu epitimia desfrân\rii (can. 7); sacrilegiul se canonise[te
ca [i uciderea (can. 8). 

~n general, Sfântul Grigorie face o analiz\ psihologic\ a p\ca-
telor, dup\ originea lor din ra]iune, din pofte sau din mânie, apoi
le prescrie leacurile de vindecare.”14 

De aceea, canoanele lui sunt puse `n func]ie de cugetele [i de
sentimentele penitentului. Duhovnicul – priceput [i `n]elept – are
libertatea s\ le prescurteze sau s\ le aplice cu asprime, apreciind na-
tura p\catelor, consecin]ele lor mai mici sau mai mari [i intensitatea

13  P.G. XLV, coll. 221-236.
14  Pr. Ilarion Felea, Poc\in]a, Editura Scara, Bucure[ti, 2000, pp. 122-123.
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poc\in]ei celui c\zut `n diverse p\cate sau patimi ucig\toare de
suflet.

Cu iubire [i duio[ie p\rinteasc\ se adreseaz\ Sfântul Grigorie
peniten]ilor, lansându-le afabile exorta]ii la m\rturisire verbal\ [i
chemându-i sub tratamentul s\u duhovnicesc: „V\rsa]i `naintea mea
lacrimi amare [i multe [i voi v\rsa [i eu cu voi. Alipi]i-v\ cu triste]e
de un slujitor al Bisericii [i `ncrede]i-v\ `n el ca `ntr-un p\rinte […].
Preotul se `ntristeaz\ de p\catul fiului s\u duhovnicesc, cum s-a `n-
tristat Iacob la vederea hainei iubitului s\u Iosif. Trebuie s\ v\ `n-
crede]i `n cel ce v-a n\scut `n Dumnezeu mai mult decât `n cei ce
v-au n\scut trupe[te. Descoperi]i-i cu `ndr\zneal\ secretele cele mai
mari, descoperi]i-i tainele sufletului vostru, precum se descoper\
doctorului r\nile cele mai secrete. El va purta grij\ de s\n\tatea
voastr\”15. ~n alt loc, autorul nostru arat\ c\ doar acum este vremea
poc\in]ei [i de aceea nu trebuie s\ rat\m aceast\ [ans\ de mântuire:
„Judec\torul (Dumnezeu – n.n.) ne cere s\ facem poc\in]\, […]
str\danie care numai `n iad nu se mai `ntâmpl\”16.

~n concep]ia Sfântului Grigorie, poc\in]a este izgonitoare [i birui-
toare de demoni, fiind singura lupt\ pe care o avem de dus: „[…]
`mpotriva diavolului [i `mpotriva oric\rei izbeli[ti la care suntem ex-
pu[i, poc\in]a e singura lupt\ pe care o avem de dus, bine [tiind c\
cel care ajunge s\ se fac\ st\pân pe sine `nsu[i, acela se face birui-
tor pentru totdeauna asupra vr\jma[ului lui”17. 

~n ceea ce prive[te repetarea m\rturisirii p\catelor [i primirea
iert\rii lor, Sfântul Grigorie precizeaz\ urm\toarele: „Spun cei ce
cur\]\ aurul c\, dac\ s-a `nnegrit frumuse]ea str\lucirii lui prin vreo
materie mai murdar\ amestecat\ `n el prin adaos din afar\, cu-
loarea urât\ trebuie t\m\duit\ prin topirea `n foc [i lucrul acesta
trebuie f\cut de multe ori; [i la fiecare topire trebuie cercetat cu
cât s-a f\cut aurul mai bine colorat decât la cea dinainte; [i a[a, `n
toate cele urm\toare. {i s\ nu se `nceteze a se cur\]a materia prin
foc, pân\ când `nf\]i[area aurului nu-[i va m\rturisi cur\]ia [i lipsa de
pat\. Pentru ce am f\cut pomenire de aceasta, `ncepând tâlcuirea de
fa]\ a celor citite, ni se va face v\dit din `nsu[i `n]elesul celor scrise. 

15 Omilia despre cei ce judec\ pe al]ii cu asprime, apud Irineu Mih\lcescu,

Dogma soteriologic\, Bucure[ti, 1926-1928, p. 184; Pr. Ilarion Felea, Poc\in]a…,

p. 92. 
16  Sfântul Grigorie de Nyssa, In inscriptiones Psalmorum, XI, P.G. XLIV, col.

548D; PSB, vol. 30, p. 169.
17  Ibidem, XIII, P.G. XLIV, col. 562B; PSB, vol. 30, p. 178.



82 Teologie [i Via]\

La `nceput, firea omeneasc\ era ca aurul [i str\lucea prin ase-

m\narea cu Binele cel nep\tat. Dar s-a urâ]it la culoare [i s-a f\cut

neagr\ dup\ aceea, prin amestecarea r\ului `n ea, precum am auzit

de mireas\ spunând la `nceputul Cânt\rii18, c\ ne`ngrijirea viei a

f\cut-o neagr\. Dar Dumnezeu, Cel ce pe toate le `ntocme[te cu `n-

]elepciune, t\m\duind urâ]enia ei nu n\scoce[te o frumuse]e nou\

`n ea, care nu era mai `nainte, ci o aduce din nou la harul cel dintâi,

`ntorcând la starea de cur\]ie, prin desfacerea de r\ul adaos, pe cea

`nnegrit\ prin r\u. Precum deci me[terii pricepu]i `n aur, dup\ prima

topire, cerceteaz\ cât a `naintat `n frumuse]e materia ale c\rei pete

au fost mistuite de foc, [i f\cându-se a doua topire, dac\ n-a fost

cur\]it\ destul la prima, iau seama la frumuse]ea ad\ugat\, [i f\când

de multe ori la fel, iau seama mereu la adaosurile frumuse]ii prin-

tr-o prob\ `ngrijit\, a[a [i acum Lecuitorul aurului `nnegrit, f\când

sufletul str\lucit, prin leacurile folosite, ca printr-o topire, la `nceput

aseam\n\ frumuse]ea dobândit\ cu a unei c\l\rimi, iar acum `i re-

cunoa[te frumuse]ea ap\rut\ ca a unei fecioare”19. Prin cele spuse,

cuvântul `nva]\ c\ frumuse]ea dobândit\ din nou const\ `n a veni

aproape de izvorul Binelui [i `n a se apropia de `ns\[i frumuse]ea

adev\rat\, de la care s-a dep\rtat20. 

Firea omeneasc\ a fost f\cut\ `n stare s\ primeasc\ „cele voite

`n libertate [i s\ mearg\ spre ceea ce o duce pornirea liberei alegeri

[i dup\ aceea s\ se [i prefac\. Astfel, primind patima mâniei, se

face mânioas\; când ajunge st\pân\ pofta, se descompune `n pl\cere;

când i s-a `ndreptat pornirea spre la[itate [i fric\, precum [i spre

toate celelalte patimi, `mbrac\ chipurile fiec\reia dintre patimi, pre-

cum [i, dimpotriv\, primind `n sine `ndelunga r\bdare, cur\]ia, pa-

cea, nemânierea, ne`ntristarea, buna `ndr\znire, netulburarea, `ntip\-

re[te pecetea fiec\reia dintre acestea `n starea sufletului, lini[tindu-se

`ntru netulburare. Deci, odat\ ce virtutea e str\in\ de patim\, nu mai

pot fi amândou\ la un loc. C\ci cel ce s-a desp\r]it de `nfrânare

petrece numaidecât `n via]\ ne`nfrânat\; [i cel ce s-a scârbit de via]a

necurat\ a dobândit, prin `ntoarcerea de la patim\, ne`ntinarea. A[a

[i `n toate celelalte: smeritul s-a desp\r]it de mândrie, [i cel ce s-a

umflat de ̀ ngâmfare a lep\dat smerita cugetare. […] Precum `n cele ce

sunt potrivnice prin fire dep\rtarea unuia e una cu ar\tarea celuilalt,

18  E vorba despre cartea Cântarea Cânt\rilor din Vechiul Testament.
19  Idem, In Canticum canticorum, IV, P.G. XLIV, col. 832ABC; PSB 29, p. 158. 
20  Ibidem, col. 832D.
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a[a dat este c\ alegerea noastr\ e astfel c\ are puterea s\ se mode-

leze dup\ ceea ce voie[te […]”21. Omul se modeleaz\ dup\ ceea ce

alege `n chip liber. El `[i `nf\ptuie[te `ns\ chipul adev\rat doar

f\cându-l mai asem\n\tor cu modelul s\u, care este Binele suprem.

Altfel, nu `[i transfigureaz\, ci `[i urâ]e[te, `[i desfigureaz\ chipul

omenesc, `ncât devine mai pu]in om22.

O arm\ foarte puternic\ `mpotriva p\catului, s\dit\ `n fire de

Dumnezeu, este sfiala, care nu numai c\ ne `ntoarce de la rele, dar

o ia [i `naintea gre[elilor, f\cându-l pe om s\ nu cad\ rob p\ca-

tului: „De obicei sfiala care se afl\ `n firea omului este o arm\ mare

[i puternic\ cu care `nl\tur\m p\catul. Cred c\ ea a fost anume

s\dit\ `n fire de Dumnezeu pentru ca aceast\ dispozi]ie sufleteasc\

s\ ne `ntoarc\ de la rele. Sentimentul sfielii este `nrudit cu cel al ru-

[inii [i au anumite tr\s\turi comune. C\ci prin ele amândou\ se pune

stavil\ p\catului, chiar dac\ cineva ar vrea s\ se foloseasc\ de dispo-

zi]ia aceasta a sufletului, pentru a p\c\tui. C\ci sfiala mai mult decât

frica a dus adesea la fuga de necuviin]e. ~ns\ [i ru[inea, care urmeaz\

dup\ mustr\rile f\cute `n urma gre[elii, este `n stare, ea singur\, s\

`ntoarc\ pe cel ce a p\c\tuit, ca s\ nu ajung\ iar\[i `n situa]ia de a fi

mustrat. Deosebirea dintre ru[ine [i sfial\ se poate defini [i descrie

a[a: ru[inea este o sfial\ mai tare, iar sfiala este o ru[ine mai slab\.

Aceste sentimente `[i arat\ [i deosebirea [i asem\narea `n culoarea

fe]ei celui care le simte. Sfiala se v\de[te printr-o mic\ ro[ea]\, c\ci

[i trupul este afectat `mpreun\ cu sufletul, printr-o predispozi]ie natu-

ral\, comun\ atât sufletului, cât [i trupului.

Când cineva simte sfial\, c\ldura din jurul inimii i se ridic\ `n

obraji [i devine vizibil\. Dar cel ce se ru[ineaz\ pentru v\direa gre-

[elii sale devine palid, cu pu]in\ ro[ea]\. C\ci paloarea fricii se ames-

tec\ cu ro[ea]a. Deci un sim]\mânt de acest fel poate s-o ia `nain-

tea gre[elilor, ca s\ nu mai cad\ `n acele fapte, a c\ror mustrare ar

produce omului ru[ine. Dac\ lucrurile stau astfel [i dac\ cuvântul

exprim\ adev\rul, patima ru[inii a fost pus\ `n fire ca s\ ne p\zeasc\

de gre[eli”23. Leacurile celor contrare sunt tocmai cele contrare,

altfel spus, remediile p\catelor sunt tocmai virtu]ile, fiecare p\cat sau

patim\ având ca remediu exact virtutea opus\: „[…] neprih\nirea

21  Ibidem, coll. 832D-833AB; PSB, vol. 29, pp. 158-159.
22  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, nota explicativ\ nr. 77, `n PSB, vol. 29, p. 159.
23  Sfântul Grigorie de Nyssa, In Ecclesiasten, III, P.G. XLIV, coll. 649D-652AB;

PSB, vol. 30, pp. 216-217.
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va stinge pornirea desfrânat\ [i p\tima[\ a cuget\rii; smerita cuge-

tare va mistui `ngâmfarea, modestia va t\m\dui boala mândriei; bu-

n\tatea iubirii va alunga din suflet o list\ lung\ de rele potrivnice.

C\ci din fa]a ei se retrage ura, pizma, mânia, mi[carea furioas\, iu]i-

mea, uneltirea, f\]\rnicia, pomenirea faptelor care ne-au sup\rat, do-

rin]a de r\zbunare, fierberea sângelui din jurul inimii, ochiul du[-

m\nos. Astfel, turma acestor rele e alungat\ de sim]irea iubitoare”24.

Sfântul Grigorie, relatând istoria evreilor [i [ov\ielile acestora `n

credin]\ [i virtute, zice c\ „[…] legea Duhului nu `ng\duie, dup\

porunca lui Moise, intrarea `n Sfânta Sfintelor celui ce nu-[i spal\

c\ma[a con[tiin]ei sale, dac\ s-a atins de vreun gând muritor [i

vrednic de osând\”25. 

Atunci când face referire la tinere]ea tumultuoas\ [i la tenta]iile

ei multiple, Sfântul Grigorie de Nyssa `l ofer\ ca paradigm\ a cu-

r\]iei pe fratele s\u Naucratios, care `[i domolea tinere]ea n\val-

nic\ prin osteneli, supunându-se cu zel [i râvn\ voin]ei materne,

dac\ se `ntâmpla (ca mama – Sfânta Emilia – n.n.) s\-i cear\

aceasta, des\vâr[indu-se pe dou\ c\i: cu osteneli `[i istovea tine-

re]ea, iar prin supunerea fa]\ de mam\ era bine c\l\uzit spre Dum-

nezeu, prin `mplinirea poruncilor divine26.

P\catul este, `ntr-adev\r, r\ul sub toate formele lui, fiind `n deza-

cord cu legile lui Dumnezeu, ale naturii [i ale vie]ii; cu toate acestea

`ns\, dac\ p\c\tosul se `ntoarce de la calea lui cea rea, Dumnezeu nu

mai ]ine seama de relele trecute [i-i arat\ marea Lui iubire de oa-

meni, d\ruindu-i bucuria sublimei iert\ri: „«C\ o mie de ani `n

ochii T\i, Doamne, sunt ca ziua de ieri, care a trecut» (Ps. 89, 4-5).

Ce `nv\]\tur\ lu\m de aici? C\ pentru cel ce s-a trezit [i revine ia-

r\[i la virtute, dup\ `ntoarcerea de la p\cat, ca o mie de ani i se pare

mul]imea relelor, iar lui Dumnezeu I se pare o nimica toat\, dac\

omul se `ntoarce. C\ci ochiul lui Dumnezeu prive[te mereu ceea ce

este prezent, ne]inând seama de cele trec\toare. St\ruin]a `n r\utate

este considerat\ de Dumnezeu ca o zi sau ca o sear\ a nop]ii care a

trecut [i a pierit, de[i este dispre]uit\ de cei ce p\c\tuiesc, ca [i cum

nu ar fi f\cut nimic. Dar de Dumnezeu este socotit\ ca o mul]ime

de ani. C\ci zice: «Nimicnicie vor fi anii lor» (Ps. 89, 5). Foarte ni-

merit [i `n `n]eles propriu nume[te Psalmistul gre[elile nimicnicie,

24  Idem, De Oratione dominica, IV, P.G. XLIV, col. 1164C; PSB, vol. 29, p. 433.
25  Idem, In Canticum canticorum, P.G. XLIV, col. 789A; PSB, vol. 29, p. 133.
26  Idem, De vita S. Macrinae, P.G. XLVI, col. 968C.
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c\ci, `n chip firesc, cel ce face r\u socote[te gre[eala ca nimic [i g\-

se[te o scuz\ pentru fiecare fapt\ rea”27. 

Sfântul Grigorie ne relev\, `n cele din urm\, [i folosul adev\-

ratei poc\in]e: „Este bine ca propria `nv\]\tur\ a Bisericii s\ duc\ la

virtute, prin m\rturisirea gre[elilor. C\ci prin m\rturisire ne putem

pune `n siguran]\ propriul suflet, utilizând arma ru[inii. Dac\ cineva,

din nem\surat\ lenevie, face o indigestie [i, ajungând la inflama]ii,

trebuie s\ fie vindecat prin opera]ie sau cauterizare, cel vindecat va

considera boala ca pe un `nv\]\tor care s\-l instruiasc\ `n buna rân-

duial\, pentru tot restul vie]ii, când vede urma opera]iei sau a caute-

riz\rii pe trupul s\u. Tot a[a cel care `[i descoper\ propriul eu prin

m\rturisirea faptelor sale ascunse este `n]elep]it pentru tot restul vie]ii

prin amintirea ru[inii p\]ite `n cursul m\rturisirii f\cute”28. 

~n secolul al IV-lea, iertarea p\catelor era public\, `ns\ Sfântul

Grigorie nu ne mai precizeaz\ dac\ [i m\rturisirea era public\. Cu

toate acestea, „Apoftegmele ne relateaz\ c\ la P\rin]ii pustiei se prac-

tica m\rturisirea p\catelor `n tain\, iar `ntrucât P\rin]ii Capadocieni

au fost `n strânse rela]ii cu P\rin]ii pustiei, suntem `ndrept\]i]i s\ cre-

dem c\ `n Biserica din Capadocia, `n secolul al IV-lea, m\rturisirea

p\catelor se f\cea `n tain\ sau era pe cale de a se s\vâr[i ̀ n tain\. Sfân-

tul Grigorie de Nyssa nu face `ns\ nici o m\rturisire `n acest sens”29.

3. Euharistia — hrana nemuririi oferit\ omului 
spre `ndumnezeire

Sfintele Taine, `n special Botezul [i Euharistia, sunt mijloace [i

condi]ii sine qua non ale `ndumnezeirii. Ele „fac posibil\ intrarea

liber\ [i personal\ a omului `n comuniunea cu slava divin\ pe care

Logosul lui Dumnezeu a d\ruit-o naturii umane asumându-i-o”30.

Euharistia pare a fi principala metod\ pentru acest proces. „Mai

presus de toate, prin Euharistie, cre[tinul este f\cut una cu [i `n

Hristos […] ca s\ primeasc\ fructul eternit\]ii.”31

27  Idem, In inscriptiones Psalmorum, VII, P.G. XLIV, col. 460C; PSB, vol. 30,

pp. 149-150.
28  Idem, In Ecclesiasten, III, P.G. XLIV, col. 652B; PSB, vol. 30, p. 217.
29  Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni…, p. 411.
30  Georgios I. Mantzaridis, The Deification of Man, Crestwood, St. Vladimir’s

Seminary, New York, 1984, p. 42; pentru mai multe detalii, a se vedea pp. 41-60.
31  Kallistos Ware, Orthodox Way, St. Vladimir's Seminary Press, 1995, p. 109.
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Dezvoltând ideea, putem sublinia c\, pentru a se uni prin cre-
din]\ cu Hristos, pentru a se des\vâr[i [i `ndumnezei, omul nu are
nevoie numai de cur\]irea sufletului, ci [i trupul s\u trebuie hr\nit
pentru dobândirea vie]ii ve[nice cu hrana nemuririi. Trupul ajunge
pe o anumit\ cale s\ se `mp\rt\[easc\ [i s\ se uneasc\ cu Acela care
confer\ mântuirea. Mijlocul este Sfânta Euharistie, prin care se resta-
bile[te s\n\tatea [i nemurirea pierdut\ prin c\derea omului `n p\cat. 

To]i trei capadocienii (Sfin]ii Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz
[i Grigorie de Nyssa) men]ioneaz\ rolul Euharistiei `n `ndumnezeire,
dar numai Sfântul Grigorie de Nyssa `l elaboreaz\. ~n perspectiva sa
realist\ asupra Sfintei Euharistii, `l anticipeaz\ pe Sfântul Chiril al
Alexandriei, de[i Sfântul Grigorie `[i bazeaz\ conceptul pe alte nu-
an]e `n hristologie. Divinitatea `ndumnezeie[te carnea (trupul) la
~ntrupare prin unirea cu aceasta (acesta); aceast\ carne sau acest
trup, la rândul s\u, `ndumnezeie[te credincio[ii prin unirea cu ei
când este primit\ (primit) prin Sfânta Euharistie32.

Când se `ntoarce la Euharistie, `n capitolul 37 al Marelui cuvânt

catehetic, Sfântul Grigorie extinde `ndumnezeirea trupului lui Hristos,
prin ~ntrupare, la restul omenirii, `ntr-o manier\ similar\, prin ac]iu-
nea Euharistiei. Uniunea divinului [i umanului `n Hristos confer\
trupului credinciosului via]\ adev\rat\. Sfânta Euharistie este pre-
cum o doctorie sau ca un antidot `mpotriva otr\virii p\catului33, care
a p\truns `n trupul omenesc: „[…] [i trupul `[i are un mod al lui de
a ajunge la p\rt\[ie [i la unire deplin\ cu Mântuitorul s\u. C\ci dup\
cum cei care vor s\ dea impresia c\ s-au otr\vit iau `n ascuns un
antidot pentru a nimici lucrarea primejduitoare a otr\vii – dar [i
antidotul trebuie s\ treac\ prin `ntreg corpul, ca [i otrava, pentru
c\ numai trecând peste tot nimice[te efectul otr\vii – tot a[a noi,
dup\ ce odat\ am gustat din stric\ciunea `ns\[i a firii, sim]im dorin]a
dup\ Cel care pe toate le une[te, pentru ca, o dat\ luând `n noi acest
leac, s\ alunge, prin efectul s\u contrar, influen]a primejdioas\ a
otr\vii de mult timp `nr\d\cinat\ `n trupul nostru.

Ce leac poate fi acesta? Nu altul decât acel Trup minunat care
a biruit moartea [i s-a f\cut izvor al vie]ii noastre”34. 

32  Norman Russell, The Doctrine of Deification in The Greek Patristic Tra-

dition, Oxford, 2006, p. 233.
33  Diac. Constantin Voicu, Probleme dogmatice `n opera „Marele cuvânt ca-

tehetic al Sf. Grigorie de Nyssa”, `n „Ortodoxia”, anul XIII (1961), nr. 2, p. 225.
34  Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic sau despre `nv\]\mântul

religios, cap. 37, `n PSB, vol. 30, p. 338.
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~ntrucât omul este fiin]\ psiho-somatic\, constând din dou\ p\r]i,

din suflet [i trup, contopite laolalt\, el are trebuin]\ atât de hran\

spiritual\ prin credin]\, cât [i de cea material\, plin\ de Duhul Sfânt.

De aceea Mântuitorul a instituit Sfânta Euharistie: pentru a ne da po-

sibilitatea de a participa la trupul S\u `n\l]at la demnitatea divin\,

c\ci cei ce vor s\ se mântuiasc\ trebuie s\ se pun\ `n leg\tur\ cu

~ndrum\torul vie]ii, atât prin suflet, cât [i prin trup: „(…) acest trup,

f\cut nemuritor prin puterea lui Dumnezeu, odat\ introdus `n noi,

schimb\ [i transform\ `ntreg trupul nostru dup\ m\sura Aceluia.

Dup\ cum, dac\ organismul nostru `nghite un medicament d\un\tor

s\n\t\]ii, `ntreg trupul se sl\b\noge[te, tot a[a, prin cuminecare, acel

Trup nemuritor transform\ `ntreaga f\ptur\ a noastr\ `n f\ptur\

dumnezeiasc\”35. Sfântul Grigorie, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel,

care nume[te pe Domnul mâncare [i b\utur\ duhovniceasc\, zice:

„Prin acestea el las\ s\ se `n]eleag\ c\ firea omeneasc\ nefiind de

un singur fel, ci partea `n]eleg\toare fiind amestecat\ cu partea sim-

]itoare, exist\ [i o hran\ proprie fiec\rei p\r]i din cele ce se g\sesc

`ntru noi, [i anume o hran\ sensibil\, care `ntre]ine trupul, [i o

hran\ duhovniceasc\, adic\ spiritual\, care d\ sufletului nostru o

bun\ `nf\]i[are”36. 

Sfânta Euharistie este Taina prin care credincio[ii ortodoc[i, sub

chipul pâinii [i al vinului, primesc Trupul [i Sângele adev\rat al lui

Iisus Hristos, pentru o adev\rat\ [i real\ `mpreunare cu El, primind

astfel arvuna vie]ii ve[nice `nc\ din via]a aceasta. Mântuitorul a f\g\-

duit s\ ofere spre hran\ celor credincio[i Preacurat Trupul [i Sângele

S\u pentru a dobândi via]\ ve[nic\, atunci când a zis: „Eu sunt pâinea

cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine m\nânc\ din pâinea aceasta

viu va fi `n veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru via]a lumii

este trupul Meu. Deci iudeii se certau `ntre ei, zicând: Cum poate

Acesta s\ ne dea trupul Lui s\-l mânc\m? {i le-a zis Iisus: Adev\rat,

adev\rat zic vou\, dac\ nu ve]i mânca trupul Fiului Omului [i nu

ve]i bea sângele Lui, nu ve]i avea via]\ `n voi. Cel ce m\nânc\

trupul Meu [i bea sângele Meu are via]\ ve[nic\, [i Eu `l voi `nvia

`n ziua cea de apoi. Trupul este adev\rat\ mâncare [i sângele Meu, ade-

v\rat\ b\utur\. Cel ce m\nânc\ trupul Meu [i bea sângele Meu r\mâne

`ntru Mine [i Eu `ntru el” (In 6, 51-56).

35  Idem, Oratio catehetica magna, XXXVII, P.G. XLV, col. 93AB; PSB, vol. 30,

p. 338.
36  Idem, Despre des\vâr[ire, c\tre monahul Olimpiu, `n PSB, vol. 30, p. 465.
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Cina cea de Tain\ nu este o prefigurare a jertfei de pe Golgota,

ci `ns\[i tr\irea real\, anticipat\ [i nesângeroas\ a patimii Sale mân-

tuitoare. Importan]a ei este covâr[itoare, deoarece „f\r\ Cina cea de

Tain\ n-am fi [tiut c\ Domnul a instituit pe baza mor]ii [i ~nvierii Sale

Euharistia, prin care s\ r\mân\ cu noi [i s\ vin\ `n noi totdeauna

ca Domnul Cel jertfit [i `nviat”37. Sfânta Euharistie este Cina cea de

Tain\, `n care Hristos Se jertfe[te `ntr-un chip nesângeros. Aceast\

jertfire real\ a Lui `n Sfânta Euharistie nu `nseamn\ c\ El Se r\stig-

ne[te a doua oar\, v\rsându-i iar sângele; prezen]a lui Hristos `n

Sfânta Liturghie ca jertf\ real\ se realizeaz\ prin faptul c\ El `[i re-

tr\ie[te, `n ve[nicia Sa, ca un prezent continuu, frângerea trupului [i

v\rsarea sângelui pe cruce pentru noi: „~nf\]i[area prezent\ a mor]ii

lui Hristos `[i are temeiul `ntr-o retr\ire continu\ de c\tre Hristos Cel

viu [i transfigurat a dispozi]iei Sale din momentul jertfei pe cruce

pentru noi, retr\ire `n care este [i o identitate, dar [i o deosebire `ntre

ceea ce s-a s\vâr[it sau s-a p\timit o dat\ de c\tre o persoan\ [i re-

tr\irea prezent\”38.

Logosul ~ntrupat jertfe[te [i Se jertfe[te, d\ruindu-ne [i nou\, prin

`mp\rt\[irea de Trupul [i Sângele Lui, puterea dumnezeiasc\ de jertf\.

Astfel, unirea noastr\ cu Hristos, inhabitarea aceasta reciproc\ – a lui

Hristos `n noi [i a noastr\ `n Hristos – transpare ca tevlo"-ul (scopul)

prin excelen]\ al Sfintei Liturghii.

Domnul Hristos este prezent real `n Sfânta Euharistie cu trupul

S\u jertfit. Prin prezen]a Sa real\ `n Sfânta Euharistie, Hristos ne `m-

p\rt\[e[te nou\, prin Duhul Sfânt, starea de d\ruire [i de `ndumne-

zeire a firii Sale umane, ca rod al jertfei Sale de pe Cruce: „~n Sfânta

Euharistie este concentrat\ toat\ mântuirea noastr\, pentru a ne-o

`nsu[i personal. Euharistia, unindu-ne cu Hristos, ne face asemenea

Lui, imprimând [i `n noi starea capabil\ de jertf\, puterea `nvierii

[i a slavei ve[nice”39. Sfânta ~mp\rt\[anie „este taina care une[te iu-

birea, jertfa [i comuniunea, rev\rsându-le, des\vâr[ibil, `n cei ce se

unesc cu Hristos”40.

37  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., p. 66.
38  Idem, Spiritualitate [i comuniune `n Liturghia ortodox\, Editura Mitropoliei

Olteniei, Craiova, 1986, p. 222.
39  Idem, Teologia Euharistiei, `n „Ortodoxia”, anul XXI (1969), nr. 3, p. 344.
40  Idem, Fiin]a Tainelor `n cele trei confesiuni, `n „Ortodoxia”, anul VIII (1956),

nr. 1, p. 5.
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Sfântul Grigorie al Nyssei men]ioneaz\ c\ trupul omenesc poate

dobândi nemurirea, aceasta nefiind posibil\ decât dac\ trupul nostru

se `mp\rt\[e[te de nestric\ciune41; or, el nu se poate `mp\rt\[i de

aceasta, decât dac\ trupul, f\cut de Dumnezeu nemuritor, p\trunde

`n trupul nostru transformându-l `n natura lui proprie (de trup unit

cu Dumnezeirea – n.n.). Trebuie s\ cunoa[tem42 cum trupul Cuvân-

tului, trupul f\cut nemuritor de Dumnezeu, fiind trupul Logosului,

poate p\trunde `n trupurile credincio[ilor r\spândi]i pe toat\ supra-

fa]a p\mântului. {i aceast\ problem\ s-ar rezolva dac\ Cuvântul ar

avea un trup alc\tuit din pâine, pe care absorbind-o noi, ea s-ar

transforma `n trupul nostru, iar acest trup al Cuvântului nemuritor,

transformat `n felul acesta `n trupul nostru, `l va face pe om nemu-

ritor. {i aceasta are loc `n Sfânta Euharistie43. Deci Sfânta Euharistie

aduce `mp\rt\[irea `n trup a tuturor credincio[ilor, pentru ca prin

unirea cu Cel nemuritor s\ se `mp\rt\[easc\ [i omul de nemurire44.

Pe p\mânt, Cuvântul `[i `ntre]ine trupul cu ajutorul pâinii. Fiecare

dintre noi, atunci când vede pâine, vede `ntr-un anumit fel `nsu[i

trupul omenesc. A[a se explic\ faptul c\ pâinea, odat\ transfor-

mat\ `n Trupul Cuvântului prin mistuire, este pref\cut\ imediat `n

Euharistie45. Pâinea [i vinul sunt transformate prin harul sfin]itor al

Cuvântului, la rug\ciunile preotului [i ale credincio[ilor46, `n trup [i

sânge nemuritor. Fiul lui Dumnezeu S-a amestecat cu natura pie-

ritoare spre a `ndumnezei omenirea, c\ci „cel ce m\nânc\ se face

asemenea cu chipul mânc\rii”47. Hristos Se `mparte ca o s\mân]\ la

to]i credincio[ii [i se amestec\ cu trupurile lor, `mp\rt\[indu-le de

nemurire [i nestric\ciune: „Dumnezeu, Cel ce S-a ar\tat, S-a unit cu

firea noastr\ cea stric\cioas\ pentru a `ndumnezei `n acela[i fel ome-

nirea, prin primirea ei la p\rt\[ia cu divinitatea, din aceast\ pricin\

El Se `mparte ca o s\mân]\ la to]i credincio[ii, potrivit unui plan al

harului, tocmai prin acest Trup compus din pâine [i vin, [i se conto-

pe[te cu trupul credincio[ilor, pentru ca aceast\ unire cu Trupul cel

41  Sfântul Grigorie de Nyssa, Oratio catehetica magna, XXXVII, P.G. XLV, col. 93C.
42  Ibidem, col. 93B, 93CD.
43  Diac. Constantin Voicu, Probleme dogmatice…, pp. 225-226.
44  Sfântul Grigorie de Nyssa, Oratio catehetica magna, XXXVII, P.G. XLV, col. 93B.
45  Ibidem, col. 96C [i col. 97A.
46  Ibidem, col. 97A.
47  Idem, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor, omilia XV, `n PSB, vol. 29,

p. 318.
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nemuritor s\ permit\ omului s\ participe [i el la nestric\ciune”48.

~ndumnezeirea continu\ `n cei care particip\ la trupul sl\vit al lui

Hristos [i-[i ridic\ ochii „c\tre ciorchinele din care sângele curge

peste noi”. Trupul `ndumnezeit al lui Hristos este plin de energiile

vii ale Duhului Sfânt [i credinciosul, „umplut de sângele Celui care

a f\cut s\ ]â[neasc\ din nou izvorul pietrei”, se `ndumnezeie[te prin

aceast\ unire tainic\49. Hristos une[te trupul S\u cu trupurile credin-

cio[ilor, pentru ca, prin uniune cu ceea ce este nemuritor, [i omul s\

se poat\ `mp\rt\[i de neputreziciune50. Prin Sfânta Euharistie, trupu-

rile noastre particip\ la neputreziciune, prin unirea cu trupul lui

Hristos, pentru c\ numai `n acest mod poate fi transmis\ altora slava

nemuririi, care apar]ine de drept doar lui Hristos51. Sfânta Euharistie

le permite bunilor credincio[i s\ participe la efectul `ndumnezeitor

al ~ntrup\rii, al Jertfei [i al ~nvierii Domnului. Norman Russell, `n-

tr-una dintre lucr\rile sale52, men]ioneaz\ un lucru de-a dreptul in-

solit poate pentru destui teologi occidentali: „~mp\rt\[irea noastr\

de dumnezeirea lui Hristos prin Euharistie ne face superiori `ngerilor”.

~n privin]a schimb\rii produse `n pâine [i vin prin efectul binecu-

vânt\rii [i a faptului c\ trupul lui Hristos, `mp\rt\[it de unii credin-

cio[i, poate fi `mp\r]it (distribuit) fiec\ruia dintre ace[tia f\r\ s\ se

`mpart\ (divid\), Sfântul Grigorie aduce o explica]ie pur filosofic\.

F\când o u[oar\ divaga]ie, este imperios necesar s\ preciz\m c\,

`n concep]ia patristic\, trupul Domnului Hristos se `mparte dar nu

se desparte, `n sensul c\ se distribuie, dar nu se divide.

Sfântul Grigorie examineaz\ [i efectele nutri]iei `n corpul ome-

nesc. Acesta n-are, s\ zicem a[a, o substan]\ proprie, ci este teatrul

unei afluen]e [i a unei scurgeri continue de hran\. Tocmai aceast\

mi[care ne`ncetat\ `l alc\tuie[te [i `l sus]ine. ~ns\ baza hranei este

pâinea sau vinul, ale c\ror stihii nu au decât s\-[i schimbe forma, pen-

tru a deveni trup. Am putea spune c\ pâinea [i vinul sunt trupul `n

virtualitatea lui, sub rezerva unei schimb\ri de form\, care le con-

fer\ calit\]i noi. ~n timpul vie]ii Sale de muritor, trupul lui Hristos

a fost supus acestei legi. Pâinea [i vinul au devenit trupul S\u,

48  Idem, Oratio catehetica magna, XXXVII, P.G. XLV, col. 97B; PSB, vol. 30,

pp. 340-341.
49  Idem, De vita Moysis, P.G. XLIV, col. 413AB. 
50  Sfântul Grigorie de Nyssa, Oratio catechetica magna, XXXVII, P.G. XLV, col. 97B.
51  Ibidem, col. 97.
52  The Doctrine of Deification…, p. 300.
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divinizat prin prezen]a Cuvântului pe care l-a `mbr\cat53. Pentru om,

„hrana mai obi[nuit\ e pâinea. Tot a[a, pentru a men]ine `n noi ume-

zeala necesar\ [i pentru a ne `ntre]ine, avem ca b\utur\ nu numai apa,

ci adeseori mai ad\ug\m pe lâng\ ea [i ceva vin spre a da trupului

o c\ldur\ mai mare. Desigur, când vorbim de aceste elemente, ne

gândim la puterea pe care o dau trupului, ca s\ se men]in\ `n via]\;

dar odat\ intrate `n stomac, ele se prefac `n sânge [i carne, pref\-

cându-se prin puterea de asimilare `n hran\ a organismului nostru”54.

{i chiar dac\ intrând [i ie[ind din trup „hrana aduce o oarecare `n-

t\rire corpului prin care a trecut, cu atât mai mare va fi participarea

acelei hrane (Sfânta Euharistie – n.n.) care r\mâne [i se p\streaz\ `n

veci neschimbat\ [i care ]ine viu [i pe cel `mpreun\ cu care tr\ie[te”55. 

Sfânta Euharistie, pâinea cea spre fiin]\, intr\ `n toat\ fiin]a
noastr\ – suflet [i trup – [i nu iese (nu este dat\) afar\. Iar sfin-
]irea pâinii [i a vinului `n Taina Euharistiei produce `n ele schim-
barea formei pe care o determin\ func]iunile fizice `n trupul lui
Hristos. Gra]ie acesteia, pâinea [i vinul devin imediat trupul [i sân-
gele lui Hristos56. „Ar fi gre[it s\ vorbim aici de transsubstan]iere,
c\ci Sfântul Grigorie se gânde[te la o schimbare de form\, nu de
substan]\. ~ns\ prin importan]a pe care o atribuie formei, el elu-
deaz\ dificultatea de a explica schimbarea substan]ei. Aceast\ doc-
trin\ a exercitat o influen]\ decisiv\ asupra teologiei r\s\ritene.
Sfântul Ioan Damaschinul o ia ca baz\ de plecare, dar o dep\[e[te
`n precizie [i `ndr\zneal\. ~ntr-adev\r, Sfântul Ioan afirm\, pe de o
parte, identitatea deplin\ dintre elementele sfin]ite [i trupul [i sângele
lui Hristos, pe de alta, el declar\ c\ pâinea [i vinul devin, prin
sfin]ire, trupul istoric al lui Hristos, chestiune pe care Sfântul Grigorie
de Nyssa nici nu o remarc\, dar, `nc\ o dat\, aceste teorii provin din
doctrina Sfântului Grigorie, iar la Sinodul de la Niceea (787) doctrina
Sfântului Ioan Damaschinul a devenit doctrina Bisericii r\s\ritene”57.

~ns\ Sfântul Grigorie vorbe[te [i de preg\tirea bunului cre[tin
`nainte de primirea Sfintei ~mp\rt\[anii, precizând urm\toarele: „~m-
p\rt\[irea cu o asemenea mâncare [i b\utur\ nu trebuie s\ se fac\

53  Diac. Constantin Voicu, Problematica teologiei…, p. 246.
54  Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic sau despre `nv\]\mântul

reli-gios, cap. 37, `n PSB, vol. 30, p. 339.
55  Idem, „Preliminarii”, `n Despre pruncii mor]i prematur, c\tre Hierios, `n PSB,

vol. 30, p. 417.
56  Diac. Constantin Voicu, Problematica teologiei…, p. 246.
57  Ibidem, p. 247.
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f\r\ o adânc\ cercetare [i f\r\ o `n]eleg\toare deosebire, deoarece
Sfântul Apostol Pavel a zis: «Mai `ntâi s\ se cerceteze fiecare pe sine
[i numai astfel s\ m\nânce din pâine [i s\ bea din pahar, c\ci cel ce
m\nânc\ [i bea `n chip nevrednic m\nânc\ [i bea spre pierderea
lui `nsu[i» (I Cor. 11, 28-29). 

De altfel [i Sfântul Evanghelist Luca mi se pare c\ a gândit ace-
la[i lucru când a ar\tat c\ `n timpul Patimii celei de tain\, Iosif,
sfetnicul cel cu bun chip, a luat cu giulgiu curat [i nep\tat trupul
Domnului, punându-l `ntr-un mormânt nou [i curat. A[a c\ ceea ce
ni s-a vestit prin Sfântul Apostol Pavel ne poate sluji de adev\rat\
lege, iar ceea ce ni s-a v\dit atât de frumos de evanghelistul Luca
ne poate fi o adev\rat\ porunc\, pentru ca `ntotdeauna s\ primim
Sfântul Trup al Domnului cu suflet curat, iar dac\ se va g\si `n noi
vreo pat\, s\ o [tergem mai `ntâi cu apa lacrimilor”58. 

Sfânta Euharistie este hran\, dar [i mijlocul unei mai mari do-
rin]e dup\ Dumnezeu. Intrând `n credincios, `l transform\, [i prin
el atinge `ntr-un fel [i pe ceilal]i. Deci, Sfânta Euharistie are [i o func]ie
extensiv\: „Cel care se `mp\rt\[e[te se umple de daruri, care sunt
lucr\toare. ~mp\rt\[it [i plin de puterea lui Hristos euharistic, cre[-
tinul str\luce[te spre ceilal]i, ca mirosul unei mânc\ri parfumate”59.
Cunoscând c\ Hristos este numit de Sfântul Apostol Pavel „piatr\”,
ne va fi de un mare folos, fiindc\ „ne va ajuta s\ ne `nt\rim via]a
noastr\ `n virtute [i s\ r\mânem neschimba]i `n ea, st\ruind neclin-
ti]i `n r\bdare de-a lungul suferin]elor [i ar\tându-ne puternici [i
hot\râ]i cu sufletul, `mpotriva oric\rei n\v\liri a p\catului. C\ci nu-
mai prin aceasta [i prin altele de felul acesta vom putea fi [i noi ca
piatra, c\utând s\ `nf\ptuim `n via]a noastr\ cea schimb\toare [i ne-
schimbabilitatea [i nemutabilitatea St\pânului nostru”60.

Sfânta Euharistie cur\]\ sufletele noastre, le sfin]e[te, le `ndum-
nezeie[te, le transfigureaz\, le `nal]\, le hr\ne[te mistic, primind s\-
mân]a nestric\ciunii [i a `nvierii. Hristos Se face tuturor toate: „C\ci
pentru cei slabi [i moi El devine pâine, care `nt\re[te inima omu-
lui, iar pentru cei obosi]i de grijile acestei vie]i, [i pentru aceasta `n-
seta]i, El devine vin, care `nvesele[te inima omului”61. ~ntr-un cuvânt,

58  Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre des\vâr[ire, c\tre monahul Olimpiu, `n

PSB, vol. 30, p. 466.
59  Idem, In Ecclesiasten, VIII, P.G. XLIV, col. 740A; cf. Marius Telea, Antropo-

logia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni…, p. 405.
60  Idem, Despre des\vâr[ire, c\tre monahul Olimpiu, `n PSB, vol. 30, p. 466.
61  Ibidem, p. 465.
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natura noastr\ uman\ este `mpletit\ cu Hristos, primind darurile Lui,
atât de necesare `ndumnezeirii. Tain\ a comuniunii, Sfânta Euharistie
e aceea care constituie Biserica ca trup extins al lui Hristos, c\ci uni-
rea deplin\ `n care ne atrage Hristos cu Sine, prin prelungirea Sa cu
trupul [i sângele S\u `n noi, `nseamn\ [i o unire a noastr\ cu ceilal]i
oameni, `n care S-a extins Hristos. Se des\vâr[e[te `n sensul acesta
lucrarea de `ncorporare a oamenilor `n Hristos, ca membri ai Bisericii,
`nceput\ prin Botez [i `nt\rit\ prin Mirungere, c\ci Euharistia `ncheie
procesul `ndrept\rii, `nnoirii [i sfin]irii ini]iale a fiec\ruia dintre noi62.

Conchizând, subliniem faptul c\, la Sfântul Grigorie, perfec]iu-
nea `n virtute `nseamn\ `n special o slujire perfect\ ca slujitor al lui
Dumnezeu `n diseminarea Tainelor divine de care s\ se `mp\rt\[easc\
toate membrele Trupului unic, `n via]a sacramental\ a Bisericii.

62  Marius Telea, Antropologia Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni…, p. 405; Pr. prof.

univ. dr. Dumitru Gh. Radu, Repere morale pentru omul contemporan, Editura

Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 227.
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The Mystery of Penance and the Eucharist 
as Steps towards Deification 

in the Doctrine of St. Gregory of Nyssa

Deac. PhD. Liviu PETCU

Gregory's spiritual teaching has been the subject of more in-

tensified study since the Second World War. Several scholars have

seen in Gregory a major exponent of the doctrine of deification,

but in fact he appeals to the doctrine less. Like Norman Russell said,

deification for the bishop of Nyssa refers primarily to the trans-

formation of the flesh assumed by the Son at the Incarnation (and,

by extension, to the operation of the sacraments), and secondarily

to man's participation in the divine perfections. But „deification”

is not his favored approach. He prefers in general to speak of

„participation” in the divine attributes and of the attainment of

„likeness” to God. Man transcends his nature by becoming a son

of God. It is the sacramental gift bestowed by baptism, rather than

any ascent of the soul through philosophy, which Gregory seems

to have in mind in this passage. Man does not transcend his na-

ture by his own ascetical effort. 

The Eucharist is also called in the Church „Holy Communion”,

„the Sacrament of the Altar”, „the Blessed Sacrament”, „the Lord's

Supper” and other names. In the thirty-seventh chapter of the Great

Catechetical Oration, Gregory extends the deification of Christ's body

in the Incarnation to the rest of humanity in a similar fashion

through the operation of this second sacrament. Saint Gregory of

Nyssa would later describe the Eucharist as a sacrifice, specifi-

cally an unbloody sacrifice. The Eucharistic mystery bears an ob-

jective Real Presence. The bread and wine are believed to become

the genuine Body and Blood of the Christ Jesus (a mode of thought

supported by such verses as John 6:55) through the operation of

the Holy Spirit. The union of divine and human in Christ endowed

his flesh with true life.


