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Treptele urcu[ului duhovnicesc [i rolul 

lor catehetic în Despre via]a lui Moise a 

Sfântului Grigorie de Nyssa

Lect. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Sfântul Grigorie de Nyssa s-a n\scut în jurul anului 335 în Cezareea
Capadociei, ca frate mai mic al Sfântului Vasile cel Mare. A primit educa]ia [i
instruc]ia elementar\ în familie. A fost o perioad\ profesor de retoric\, dar dup\
moartea so]iei sale, Teosebita, [i la îndemnul fratelui s\u mai mare se retrage la o
m\n\stire întemeiat\ de Sfântul Vasile pe malul râului Iris, în Pont, r\mânând
aici zece ani. În anul 371 este ales episcop de Nyssa (localitate situat\ în partea
extrem r\s\ritean\ a Capadociei). La 376 este condamnat de arieni [i depus din
treapt\. Reîntorcându-se dup\ o vreme, a fost primit triumfal, ajungând mitro-
polit de Sevasta. A trecut la Domnul în anul 395. Sinodul al II-lea ecumenic îl
nume[te „stâlp al ortodoxiei”.

Sfântul Grigorie de Nyssa, numit „P\rinte al P\rin]ilor” de c\tre Sinodul al
VII-lea ecumenic, a pus bazele în]elegerii dinamice [i optimiste a vie]ii omului
prin „epectaze”, a dep\[irii continue a spiritului uman.

Ideea sa fundamental\ este aceea c\ natura uman\ este f\cut\ pentru un
progres infinit, iar în]elegerea lui Dumnezeu, ca realitate niciodat\ deplin
cunoscut\, asigur\ o rezerv\ de progres nesfâr[it în cunoa[tere [i în bine pentru
credincios. Binele nu are hotar deoarece Dumnezeu, Care e una cu binele
personal des\vâr[it, nu are hotar, arat\ Pr. Prof. Dr. D. St\niloae.

Dintre scrierile Sfântului Grigorie de Nyssa, amintim: pe cele exegetice:
Despre crearea omului (lucrare care completeaz\ omiliile Sfântului Vasile cel
Mare la Hexaemeron); Despre via]a lui Moise; La titlurile Psalmilor (intro-
ducere la studiul Psalmilor); Tâlcuire la Cântarea Cânt\rilor (cincisprezece
omilii în care este interpretat cuprinsul acestei c\r]i în sensul nun]ii mistice a
sufletului cu Dumnezeu); Despre rug\ciunea domneasc\; scrieri dogmatico-
polemice: Contra lui Eunomie; Contra lui Apolinarie; Marele cuvânt catehetic;
Cuvânt despre dumnezeirea Fiului [i a Duhului Sfânt; scrieri ascetice: Despre
feciorie; Via]a Sfintei Macrina.

Lucrarea Despre via]a lui Moise poart\ ca subtitlu: Despre des\vâr[irea cea
dup\ virtute [i este adresat\ unui tân\r, Cezar, care îi ceruse un model de via]\
des\vâr[it\. Este greu de r\spuns la asemenea problem\, deoarece virtutea
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înseamn\ un progres continuu, arat\ Sf. Grigorie de Nyssa, dar desprindem
faptul c\ aceast\ lucrare este scris\ spre înv\]\tur\, spre a da un model celor care
doresc s\ urmeze cuvântul lui Dumnezeu. În Despre via]a lui Moise, scris\ în
jurul anului 390, Sf. Grigorie de Nyssa vorbe[te despre „b\trâne]ile albite”,
despre vârsta „p\rului de argint”.

Sf. Grigorie de Nyssa vede în toate faptele istorice ale lui Moise sensuri
spirituale mai înalte (anagogice) care descriu drumul duhovnicesc al oric\rui om
care voie[te s\ îl urmeze. Putem avea o idee despre treptele urcu[ului duhov-
nicesc, gândindu-ne la via]a aleas\ a oamenilor îmbun\t\]i]i, dintre care cel dintâi
este Moise.

Urcu[ul duhovnicesc al celui ce vrea s\ ajung\ la unirea cu Dumnezeu este
ar\tat ca f\cându-se în Hristos [i cu ajutorul lui Hristos; cultura filosofic\ este
folositoare numai în pruncia duhovniceasc\, dar dup\ înt\rirea credin]ei în El,
trebuie s\ se dispenseze de ea.

Lucrarea Despre via]a lui Moise este alc\tuit\ din dou\ p\r]i: în prima parte,
dup\ o scurt\ introducere, este expus\ via]a lui Moise, dup\ care, în a doua parte,
este cuprins\ tâlcuirea asupra evenimentelor [i faptelor prezentate în prima parte.

Sfântul Grigorie de Nyssa nu prezint\ în aceast\ scriere via]a lui Moise într-o
form\ biografic\, ci numai acele evenimente din via]a lui, pe care le poate folosi
ca interpretare a treptelor urcu[ului duhovnicesc. În centrul evenimentelor din
via]a lui Moise sunt a[ezate dou\ dintre ele: descoperirea lui Dumnezeu în rugul
aprins [i urcu[ul lui Moise pe Muntele Sinai pentru a aduce Tablele Legii (aici a
v\zut cortul cel nef\cut de mân\).

M. Blum citeaz\ din aceast\ oper\ a Sfântului Grigorie: „Când el (Moise) a
p\truns în dumnezeiasca Sfânt\ a Sfintelor, în acel nev\zut, el însu[i nu mai era
vizibil; prin aceasta eu cred c\ el înva]\ c\ pentru cel ce voie[te s\ fie unit cu
Dumnezeu e de trebuin]\ s\ treac\ peste tot ce e v\zut [i s\-[i ridice mintea ca pe
un vârf de munte în planul nev\zut [i necuprins [i s\ cread\ c\ dumnezeirea este
acolo unde nu ajunge cunoa[terea”.

Care sunt aceste trepte ale urcu[ului duhovnicesc?
Întâi sufletul trebuie s\ se retrag\ din str\lucirea în[el\toare a vie]ii lume[ti,

petrecând în singur\tate, a[a cum Moise se retrage, fiind mai mult timp p\stor.
F\când a[a, adic\ retr\gându-se din lume (poate fi vorba [i de o retragere a
omului în pustiul inimii sale), dup\ o vreme i se arat\ întâia lumin\ a credin]ei în
Dumnezeul Cel Adev\rat (revelarea lui Dumnezeu în rugul aprins). În aceast\
lumin\ cunoa[te c\ Dumnezeu este un EU, deci o persoan\, sau Persoana care are
adev\rata existen]\ („Eu sunt Cel ce sunt”). Astfel, omul nu vede în Dumnezeu o
esen]\ impersonal\, una cu lumea, în sens panteist.

O dat\ cu aceast\ descoperire, Dumnezeu d\ sufletului [i porunca de a merge
la fra]ii s\i, însufle]i]i de aceea[i dorin]\ de a-L cunoa[te [i a le spune c\ El este
Dumnezeul cel Unic [i Personal [i s\ ias\ de sub st\pânirea vr\jma[ului nev\zut,
spre a-I sluji numai Lui (a[a cum Moise este trimis la poporul lui Israel pentru a-l
scoate din robia egiptean\).

Acest suflet se face conduc\tor al fra]ilor s\i în fuga lor din aceast\ robie,
întocmai cum Moise conduce pe israeli]i spre „p\mântul f\g\duin]ei”. Dar pe
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lâng\ conducerea v\zut\ a celui ce a v\zut mai înainte de ei lumina, ei se bucur\
[i de conducerea nev\zut\ a lui Dumnezeu, sub forma unui stâlp de foc dumne-
zeiesc în întunericul nop]ii lor spirituale [i sub forma norului care-i ap\r\ de
ar[i]a poftelor pe care le-am satisf\cut odinioar\ [i pe care acum nu mai vor s\ le
satisfac\. Înaintând în aceast\ dep\rtare de via]a în p\cate, se mântuiesc de
duhurile ispititoare ale acestei vie]i, trecând prin apa tainic\ a Botezului (a[a cum
israeli]ii au trecut prin Marea Ro[ie) în care se îneac\ acele duhuri (dup\ cum s-au
înecat [i egiptenii). Apoi înainteaz\ în de[ertul înstr\in\rii de lume, iar când
asprimea acestei vie]i, golit\ de toate bucuriile lume[ti, devine insuportabil\, apa
vie]ii [i a înt\ririi în Hristos (apa izvorât\ din piatr\) le reface puterile. A[a ajung
aproape de muntele unde se afl\ Dumnezeu, aproape de în\l]imea duhovniceasc\
unde-L pot cunoa[te într-un mod mai cuprinz\tor. Dar la cuno[tin]a aceasta nu
pot ajunge decât cei ce au crescut duhovnice[te a[a de mult, c\ s-au dovedit
conduc\tori destoinici ai celorlal]i. Modelul lor, Moise, intr\ astfel pe vârful
Muntelui Sinai, în „întunericul” unde este Dumnezeu, adic\ la cuno[tin]a c\
Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o vedere sau într-o cuno[tin]\ hot\rnicit\, ci c\
El este nehot\rnicit [i cu cât urc\ cineva mai mult în cunoa[terea Lui, Îl simte sau
Îl cunoa[te ca pe un nehot\rnicit, în care sufletul nu se satur\ [i nu sfâr[e[te a
înainta niciodat\.

Moise s-a n\scut pe când legea tiran\ poruncea ca pruncii de parte b\rb\-
teasc\ s\ fie uci[i. Tiranului îi place s\ vin\ la via]\ partea femeiasc\ sau sim]irea
trupeasc\ [i p\tima[\, spre care este mânat\ s\ se rostogoleasc\ firea omeneasc\,
în timp ce cre[terea p\r]ii b\rb\te[ti, a celei care poate s\ se r\zboiasc\ cu tiranul
[i s\ se r\scoale împotriva st\pânirii lui, îi este nepl\cut\. Putem fi proprii no[tri
p\rin]i, n\scându-ne pe noi în[ine a[a cum voim din voin]a noastr\ spre un chip
pe care vrem s\-l alegem, fie de b\rbat, fie de femeie, modelându-ne prin ra-
]iunea virtu]ii sau a p\catului. A[adar, cine vrea s\ pun\ începutul unei vie]i întru
virtute s\ se nasc\ spre sup\rarea tiranului (a diavolului).

P\rin]ii care nasc pruncul de parte b\rb\teasc\ sunt interpreta]i de Sf.
Grigorie ca fiind gândurile în]elepte [i ocrotitoare. Când acestea v\d odrasla cea
bun\ luat\ de valurile lumii, o asigur\ împotriva scufund\rii, f\cându-i un „co[”.
Co[ul acesta este alc\tuit din diferite t\bli]e, care sunt interpretate ca fiind
educa]ia alc\tuit\ din diferite înv\]\turi [i care ]ine pe cel purtat de ea deasupra
valurilor vie]ii.

Fiica faraonului poate fi în]eleas\ ca fiind cultura filosofic\. A[a cum a fost
cunoscut Moise de aceasta, putem s\ accept\m cultura filosofic\, dar pân\ la o
vârst\. Dup\ cum Moise nu s-a desp\r]it de maica sa cea adev\rat\, a[a [i noi s\
nu ne desp\r]im de Biseric\.

Lupta dintre evreu [i egiptean poate fi în]eleas\ astfel: omul care se afl\ între
slujirea la idoli [i dreapta credin]\, între desfrânare [i cur\]ie, nedreptate [i
dreptate, trebuie s\ ajute virtutea, omorând pe cel care se împotrive[te (p\catul),
a[a cum dreptatea ucide nedreptatea. Dac\ noi suntem prea slabi ca s\ d\m putere
drept\]ii [i cel r\u învinge prin argumentele lui [i respinge st\pânirea adev\rului,
s\ alerg\m cât mai repede la înv\]\tura mai bun\ [i mai înalt\ a tainelor. Prin
Sfintele Taine dobândim nu numai puterea care ne înt\re[te împotriva p\catelor,
ci [i o cuno[tin]\ mai înalt\ a lui Dumnezeu, prin credin]\.
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Prefacerea toiagului în [arpe nu trebuie s\ tulbure pe iubitorii de Hristos.
Însu[i Adev\rul prin glasul Evangheliei nu se fere[te de astfel de chip, ci spune:
„Precum Moise a ridicat [arpele în pustie, a[a trebuie s\ se înal]e Fiul Omului”
(Ioan 3,14). Precum toiagul lui Moise pref\cut [arpe a înghi]it ceilal]i [erpi c\rora
le d\deau via]\ vr\jitorii egipteni, a[a Hristos S-a întrupat ridicând p\catul lumii.
La fel, [arpele în\l]at de Moise în pustiu, prin care se vindecau cei mu[ca]i de
[arpe, privind la el, este o preînchipuire a lui Hristos.

„Neamul broa[telor cel resping\tor la vedere [i g\l\gios” este asem\nat
cuget\rilor rele din inima noastr\. Aceste broa[te locuiesc în casele celor care
vie]uiesc asemenea egiptenilor, dup\ voia lor proprie, înclinat\ spre p\cat.

Sfântul Grigorie de Nyssa vede în minunile f\cute prin Moise „minunile
virtu]ilor”, valabile pentru orice om credincios, care pot deveni biruin]e ale
tuturor celor care le practic\. Virtu]ile zdrobesc pe diavol [i fac s\ se înmul]easc\
cei ce v\d puterea lor [i cred c\ sunt lucrate cu puterea lui Dumnezeu. Nu
Dumnezeu învârto[eaz\ inima lui Faraon, El nu pred\ pe unii patimilor, ci ei
în[i[i se învârto[eaz\ [i se predau acestor patimi pentru c\ nu primesc harul lui
Dumnezeu care s\ le înmoaie inima. Este subliniat\ semnifica]ia moral\ a
minunilor. Minunea a fost în via]a lui Moise o fapt\ sau o stare moral\ [i lumina
v\zut\ de evrei era „lumina virtu]ii”, iar întunericul v\zut de egipteni era
întunericul faptelor p\c\toase. De multe ori Sfântul Grigorie de Nyssa men]io-
neaz\ întâmpl\ri minunate ca fapte istorice. Alteori vede minunile ca fiind
pricinuite de fapte [i st\ri morale sau pe acestea urmând minunilor.

Ca un adev\rat înv\]\tor [i sf\tuitor al celor tineri, dar [i al tuturor celor care
doresc s\ urmeze calea duhovniceasc\ a virtu]ilor, Sfântul Grigorie st\ruie asupra
lucrurilor mai greu de în]eles, cum ar fi moartea celor întâi-n\scu]i ai egiptenilor:
„C\ci dac\ cineva se m\rgine[te numai la privirea istoriei, cum va descoperi
în]elesul vrednic de Dumnezeu în cele ce s-au petrecut?”. {i arat\ în continuare
c\ prin moartea pruncilor egipteni Dumnezeu nu a s\vâr[it o nedreptate, ucigând
prunci f\r\ vin\: „C\ci prin stârpirea începutului dispare ceea ce ar fi putut urma,
cum înva]\ Domnul prin Evanghelie, cerându-ne limpede s\ stârpim primii
n\scu]i ai p\catelor, adic\ poruncindu-ne s\ nimicim pofta cea rea [i mânia ca s\
nu ne mai temem nici de întin\ciunea preacurviei, nici de urâciunea uciderii”.

Vedem c\ toate aceste sfaturi ilustrate prin simbolurile vie]ii lui Moise sunt
raportate la Hristos: „Dar aceast\ stârpire nu s-ar împlini, dac\ nu s-ar fi v\rsat în
fa]a intr\rilor noastre sângele Aceluia care alung\ pe pierz\torul (diavolul)”.

Sfântul Grigorie de Nyssa ne face s\ în]elegem mai bine cele relatate cu
privire la via]a lui Moise [i la fuga evreilor din Egipt, trecând de la o semnifica]ie
la alta; am putea spune, mergând de la un simbol la altul, [i în acest sens folose[te
expresii [i fraze cum ar fi: „Dar s\ mergem mai departe cu cuvântul. O dat\ ce
din cele cercetate pân\ aici am înv\]at c\ Moise…”; „Dar mie mi se pare c\ nu e
bine s\ trecem peste aceast\ porunc\ f\r\ s\ afl\m în]elesul mai înalt al ei”;
„Tâlcuirea aceasta mai înalt\ ne este u[urat\ [i de cele ce urmeaz\, care vor fi
tâlcuite de cuvântul nostru” etc.

Astfel, în ceea ce prive[te faptul c\ mielul din care s-a scurs sângele, care
alung\ pe nimicitorul egiptenilor, trebuie mâncat în grab\, f\r\ preg\tiri speciale,
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într-un mod cu de-am\nuntul prezentat de Scriptur\, Sfântul Grigorie de Nyssa
spune c\: „Din toate acestea e v\dit c\ litera are un în]eles mai înalt [i c\ legea nu
descrie simplu un mod de mâncare. Altceva ni se arat\ prin acestea”. {i arat\ mai
departe care este, de fapt, în]elesul spiritual al modului în care trebuie consumat
mielul sacrificat: „S\ ne socotim în via]a de fa]\ ca trec\tori, c\ci de cum ne
na[tem suntem împin[i f\r\ voie spre ie[irea din ea”.

Faptul c\ la ie[irea din Egipt, Moise a poruncit poporului s\ ia din bog\]iile
egiptenilor, arat\ Sfântul Grigorie de Nyssa, nu înseamn\ un îndemn la nedrep-
tate. Ci iar\[i, nu trebuie s\ în]eleag\ cineva aceasta dup\ liter\, ci „s\ c\ut\m
în]elesul mai înalt al întâmpl\rii, care e mai potrivit decât cel literal”: „Cuvântul
porunce[te celor ce aleg via]a în libertate, prin virtute s\-[i dobândeasc\ [i
bog\]ia culturii cu care se împodobesc cei str\ini de credin]\!”. Din aceast\ per-
spectiv\, bog\]ia Egiptului reprezint\ morala, filosofia, geometria, astronomia, [i
toate câte se studiaz\ de c\tre cei din afara Bisericii. În acest caz, Sfântul Grigorie
îl indic\ ca model pe Sfântul Vasile cel Mare care „a [tiut s\ dobândeasc\ bog\]ia
Egiptului în vremea tinere]ii lui [i apoi s\ o d\ruiasc\ lui Dumnezeu [i s\
împodobeasc\ cu aceast\ bog\]ie cortul adev\rat al Bisericii”.

Sfântul Grigorie de Nyssa descrie alternativ chipul lui Moise [i al israeli]ilor,
ordinea în care înainteaz\ omul, în general, spre comuniunea cu Dumnezeu prin
eliberarea de p\cat. În Moise ni se d\ chipul c\l\uzitorului sau al p\rintelui
duhovnicesc, iar în israeli]i, chipul celor c\l\uzi]i. Din momentul în care cel
c\l\uzit s-a rupt de via]a robit\ de p\cat [i a pornit pe calea virtu]ii, nu mai este
ajutat numai de c\l\uzitor sau de un înger, ci Însu[i Dumnezeu i se face c\l\uzitor.

Cu privire la trecerea prin Marea Ro[ie este precizat faptul c\ apa este v\zut\
atât ca simbol al vie]ii spirituale, dar [i ca stihie care îneac\, c\ci atunci când
puterea lui Dumnezeu se une[te cu ea pentru a na[te pe cel ce crede la o via]\
nou\, ea devine apa botezului; când este l\sat\ în lucrarea ei fireasc\, de-a îneca
pe cineva, ea devine adânc pierz\tor. Deoarece în fiecare lucru creat sunt mai
multe aspecte simbolice [i unele dintre ele se întâlnesc în mai multe lucruri,
Sfântul Grigorie de Nyssa, alegând adeseori din aceste aspecte pe unul, îl
combin\ cu un aspect simbolic identic.

Toiagul lui Moise este numit când „toiagul credin]ei”, când al virtu]ii, când
toiagul puterii lui Dumnezeu. Apa pe care au g\sit-o israeli]ii nefiind bun\ de
b\ut din pricina am\r\ciunii, a fost îndulcit\ de Moise prin aruncarea unui lemn
în ea. Sfântul Grigorie explic\ faptul c\ la început via]a f\r\ patimi pare grea [i
f\r\ gust, desp\r]it\ fiind de pl\cerile trupe[ti, dar dac\ prime[te cineva taina
Învierii, care [i-a avut începutul prin lemn (cruce), sim]irea lui este mângâiat\ de
o dulcea]\ pl\cut\ [i astfel via]a virtuoas\ i se face mai dulce [i mai iubit\, fiind
plin\ de n\dejdea celor viitoare. Având în vedere c\ israeli]ii au g\sit un loc
r\corit de [aptezeci de finici înal]i [i dou\sprezece izvoare cu ap\ curat\ [i
pl\cut\, urm\rind fiecare stadiu al c\l\toriei israeli]ilor condu[i de Moise, Sfântul
Grigorie arat\ c\ taina lemnului prin care apa virtu]ii se face bun\ de b\ut celor
înseta]i ne duce la înv\]\tura Evangheliei, cele dou\sprezece izvoare fiind
preînchipuirea celor doisprezece Apostoli, iar cei [aptezeci de finici cea a uce-
nicilor trimi[i în toat\ lumea spre propov\duirea cuvântului Evangheliei.



81TEOLOGIE {I MISIUNE

Mana cereasc\ care este în acela[i timp de mai multe feluri [i de un singur fel
(la vedere este de un singur fel, dar însu[irea este de mai multe feluri) se face
potrivit\ fiec\ruia dup\ dorin]a lui. Prin hrana adev\rat\, de care vorbe[te istoria
în acest chip, se în]elege c\ pâinea care s-a coborât din cer nu este ceva f\r\ trup,
c\ci Cel netrupesc se face Trup, iar Trupul acesta nu a avut nevoie nici de
s\mân]\, nici de stropire, ci p\mântul r\mânând cum era s-a umplut de aceast\
hran\ dumnezeiasc\, de care se împ\rt\[esc cei ce fl\mânzesc. Prin aceast\
minune este vestit\ taina s\vâr[it\ cu Fecioara Maria. Ea este în acela[i timp [i o
preînchipuire a dumnezeie[tii Euharistii. Sfântul Grigorie de Nyssa vede în
minunile legate de man\ nu numai un chip al Euharistiei, ci [i un chip al celor ce
trebuie observate de noi în via]a obi[nuit\. El alterneaz\ aceste dou\ în]elesuri
legate de man\. Nu po]i lua Trupul Domnului într-o m\sur\ mai mare decât î]i
este capacitatea pe care ai dobândit-o pentru a-L primi. L\comia produce vier-
mele pentru c\ ea adun\ bunuri materiale de prisos, supuse stric\ciunii.

Urcând pe Muntele Sinai, Moise Îl „vede” pe Dumnezeu în întuneric. În chip
firesc se na[te întrebarea: cum i se arat\ în întuneric Dumnezeu, dup\ ce a
înaintat atât de mult în virtute? Sfântul Grigorie face deosebirea între întunericul
dinainte de cunoa[terea cea dintâi a lui Dumnezeu [i întunericul în care intr\
dup\ înaintarea în lumina cunoa[terii Lui, ar\tat\ în rugul aprins [i în stâlpul de
foc, [i de aceea folose[te pentru întunericul de la început termenul de „bezn\”, iar
pentru cel superior cunoa[terii termenul de „tenebre”. Acest întuneric de dincolo
de lumin\ nu înseamn\ o lips\ a cuno[tin]ei, ci o înaintare în aceast\ cunoa[tere.
Moise prime[te aici înv\]\turi despre Dumnezeu, ceea ce arat\ c\ locul în care se
afla nu era gol, ci era înc\rcat de prezen]a lui Dumnezeu. Aceste înv\]\turi pe
care le prime[te Moise în întunericul de pe Sinai, prin cele zece porunci, se refer\
la Dumnezeu, la via]a virtuoas\. Esen]a înv\]\turii despre Dumnezeu coincide cu
experien]a c\ Dumnezeu, aflându-Se în întuneric, nu poate fi prins de nici o
margine, nu poate fi prins în nici o imagine, în nici o asem\nare. C\ întunericul
în care a intrat Moise nu e un gol, o dovede[te nu numai faptul c\ el „aude” înv\-
]\tura poruncilor, ci [i faptul c\ „vede” cortul nef\cut de mân\. Cele patruzeci de
zile petrecute de Moise în acest cort pot reprezenta ve[nicia înaint\rii a celui care
s-a des\vâr[it prin virtute. Cortul pe care îl vede Moise în întunericul de pe
Sinai cuprinde totul, dar Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde ra]iunile tuturor, iar
f\cându-Se trup, cuprinde cele create pe baza ra]iunilor aflate în El din veci.
Cuvântul lui Dumnezeu, n\scut din veci din Tat\l, Se na[te în timp ca om, dar nu
dintr-o necesitate intern\, ci din iubire fa]\ de om.

În chivotul leg\mântului se aflau acoperite legea lui Moise, care reprezenta
Cuvântul lui Dumnezeu, nedescoperit înc\ în mod direct, toiagul înflorit al lui
Aaron sau firea noastr\ ref\cut\, care se va ar\ta dup\ descoperirea direct\ a
Cuvântului lui Dumnezeu, [i n\strapa cu man\, care înseamn\ Trupul lui Hristos
care ni se va împ\rt\[i dup\ Întruparea Lui. Acestea închipuiau cele ascunse [i
necuprinse ale lui Dumnezeu sau, mai bine zis, ale planului lui Dumnezeu cu
lumea pe care nici heruvimii nu le cuno[teau înc\, de[i str\juiau deasupra locului
unde erau a[ezate sau în jurul lui Dumnezeu.

Dumnezeu este dup\ firea Sa nehot\rnicit, neînchis de vreo margine, „c\ci
dac\ ar socoti cineva pe Dumnezeu ca având vreo margine, ar fi numaidecât de
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trebuin]\ s\ cugete împreun\ cu marginea [i ceea ce e dincolo de ea. C\ci ceea ce
este m\rginit sfâr[e[te numaidecât în ceva, a[a cum marginea celor de pe uscat
este cerul [i a celor din ap\, apa… ar fi de trebuin]\, dac\ Dumnezeu ar fi gândit
între margini, s\ fie înconjurat de ceva, de o fire str\in\, iar înl\n]uirea judec\]ii
cere ca ceea ce ne înconjoar\ s\ fie mai larg decât ceea ce este înconjurat”.

Sfântul Grigorie de Nyssa, referindu-se la „locul” de lâng\ Dumnezeu, nu a
închis ceea ce a spus între ni[te margini (pentru c\ nu are m\sur\ ceea ce este f\r\
cantitate), ci prin folosirea unui chip scris împrejur [i m\surat conduce pe cel ce
str\bate drumul virtu]ii spre ceea ce este nesfâr[it [i nehot\rnicit. Vorbind despre
a[ezarea pe stânc\, Sfântul Grigorie arat\ c\ acela[i lucru este [i stare [i mi[care,
f\r\ îndoial\ c\ în mod obi[nuit cel ce urc\ nu st\, [i cel ce st\ nu urc\, dar aici „a
sta” înseamn\ „a urca”, adic\ cu cât cineva r\mâne mai înt\rit [i mai neclintit în
bine cu atât str\bate mai mult drumul virtu]ii, în timp ce cel care este nestatornic
alunec\ în „temelia” gândurilor sale, având nesigur\ starea lui în bine, purtat
fiind de valuri, îndoindu-se [i schimbându-se în p\rerile sale despre lucruri,
neputând înainta niciodat\ spre în\l]imea virtu]ii.

Dac\ cineva, precum spune psalmistul, „[i-a tras picioarele din adâncul
curg\tor [i le-a sprijinit pe piatr\” (iar piatra este Hristos) cu cât se înt\re[te mai
mult în bine [i se face mai neclintit, cum ne sf\tuie[te Sfântul Apostol Pavel, cu
atât str\bate mai repede drumul, folosindu-se de statornicia lui.

Amintind de „înc\perea din stânc\”, Sfântul Grigorie de Nyssa asigur\ c\
„cel ce a ispr\vit alergarea [i a p\zit credin]a, acela va fi împodobit cu cununa
drept\]ii de c\tre mâna conduc\torului luptei”. Aceast\ slav\ este numit\ de c\tre
Sfânta Scriptur\ în chip felurit: „desf\tarea raiului”, „cort ve[nic”, „loca[ al Tat\lui”,
„sânul Patriarhului”, „]ara celor vii”, „apa odihnei”, „Ierusalimul cel de sus”.
Acela[i în]eles îl are [i intrarea lui Moise în stânc\: dat fiind faptul c\ Sfântul
Apostol Pavel a în]eles prin „piatr\” pe Hristos [i toat\ n\dejdea bun\t\]ilor este
în Hristos, cel ce a ajuns „în bine” se afl\ numaidecât în Hristos, Cel ce cuprinde
tot binele.

Mâna lui Dumnezeu care acoper\ gura scobiturii din stânc\ este puterea
f\c\toare a tuturor, adic\ Cel Unul-N\scut prin care toate s-au f\cut, care e [i loc
al celor ce alearg\ spre El [i calea alerg\rii, dup\ cum El Însu[i spune, f\cându-se
[i stânc\ celor neclinti]i [i „cale” celor ce se odihnesc. Mâna lui Dumnezeu se
atinge de cel ce a[teapt\ glasul dumnezeiesc stând pe piatr\, se roag\, Îi urmeaz\
Lui. Domnul, Care a gr\it atunci lui Moise, dup\ ce S-a f\cut El Însu[i plinitorul
Legii Sale, le spune ucenicilor S\i la fel, dezv\luind în]elesul celor spuse odi-
nioar\ „prin ghicitur\”, zicând: „De voie[te cineva s\-mi urmeze Mie…” (Matei
10, 21). Deci El nu spune „De voie[te cineva s\ mearg\ înaintea Mea”. Cel ce
urmeaz\ vede spatele celui dinaintea lui. Moise care se str\duie[te s\ vad\ pe
Dumnezeu în]elege c\ a vedea pe Dumnezeu înseamn\ a urma Lui.

Trecerea lui Dumnezeu înseamn\ conducerea de c\tre El a celui ce-I ur-
meaz\, deoarece nu poate ajunge altfel în chip sigur la El cel ce nu cunoa[te
calea, decât urmând Celui ce-L c\l\uze[te. Deci Cel ce c\l\uze[te arat\ calea prin
aceea c\ merge înaintea celui ce-L urmeaz\. Cel ce se abate în mi[carea sa într-o
latur\ sau alta nu î[i îndreapt\ privirea spre fa]a c\l\uzitorului, î[i croie[te o alt\
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cale, neurmând pe cea ar\tat\ lui de c\tre îndrum\tor. De aceea se spune celui
c\l\uzit: „Fa]a Mea nu o vei vedea”, adic\: nu trece în fa]a Celui ce te c\l\uze[te,
fiindc\ în acest caz î]i va fi drumul împotriva Lui, iar binele nu merge împotriva
binelui, ci îi urmeaz\. Prin cel ce merge împotriva binelui, Sfântul Grigorie
în]elege pe cel ce se a[az\ în fa]a lui, pentru c\ p\catul prive[te împotriva virtu]ii.
Moise nu prive[te contrar lui Dumnezeu, ci prive[te cele dinapoi ale Lui, c\ci cel
ce prive[te împotriv\ nu va tr\i. De aceea hot\r\[te glasul dumnezeiesc: „Fa]a
Mea îns\ nu vei putea s-o vezi, c\ nu poate vedea omul fa]a Mea [i s\ tr\iasc\”
(Ie[ire 33, 20).

Adev\rata des\vâr[ire este a nu ne desp\r]i de via]a p\c\toas\ din teama de
pedeaps\, asemenea robilor, nici a lucra binele în n\dejdea r\spl\tirii, câ[tigând
via]a virtuoas\ printr-un schimb negustoresc, ci ridicându-ne peste toate, deci
chiar peste cele rânduite nou\ prin f\g\duin]\, s\ ne înfrico[\m de un singur
lucru: de c\derea din prietenia cu Dumnezeu.
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The steps of the spiritual ascension and their catechetic role in 
Saint’s Gregory of Nyssa The Life of Moses

In the study above, The steps of the spiritual ascension and their catechetic role in

Saint’s Gregory of Nyssa The Life of Moses, Lect. Dr. Carmen Bolocan analyses the

great importance of the book The life of Moses in the patristic theology and also in the

catechetical discourse of the Church. The ides of an infinite progress, present in the

Saint Gregory’s theology, is one meant to give a new insight to the human ascension

toward God. So, the religious education is not only knowing dates and issues, but is a

spiritual and ontological ascent, natural to all the human persons, toward the love of

the Most Holy Trinity.   

Regarded form such a theological perspective, the life of Moses is a continuous

strive to approach the mysteries of Christ and the Kingdom of love, given by Christ.

Moses id, then, a symbol and an icon of the Christian believer, being saved through

the water and entering through the hardships of the earthly life into the intimacy of

God, by faith. 

This symbolic view is not only a prophetic way of the history but, also expresses

the plan of God for the universe and the freedom of God as the eternal answer to the

freedom of the human person. The history is an open book, where Christ, the Eternal

Word of the Father had written His words (logoi) in the tables of flesh of the human-

kind. The symbol itself is the way, the only access way to the great Mystery of time,

which is the Incarnation of the Word into the Church.     


