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VIA}A {I OPERA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE 

— INSPIRA}IE PENTRU LUCRAREA PREO}ILOR1

Pr. Dr. Neculai DORNEANU

A[ mai dori s\ men]ion\m c\, atunci când ne-am referit la opera

Sf. Vasile cel Mare, am în]eles prin „oper\” atât sensul pe care cu-
vântul îl are în limba român\,2 cât [i sensul pe care acesta îl are în

limba mam\, latina,3 în care termenul „opera-ae” este coroborat cu
un altul, „opus- eris”. Astfel, când ne-am referit la opera acestui sfânt

p\rinte, ne-am gândit la ceea ce a scris, dar [i la întreaga sa activitate.

Ca o precuvântare a ceea ce va urma, l\s\m cuvintele Sf.

Vasile cel Mare s\ gr\iasc\:

„Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-a dat uzul vorbirii ca s\ des-
coperim unii altora sim]\mintele inimilor [i, dorit\ naturii noastre
comune, s\ facem cunoscute celorlal]i oameni gândurile noastre,
dându-le la iveal\, ca ni[te c\m\ri ascunse ale inimii. Dac\ am fi al-
c\tui]i numai din suflet, ne-am în]elege unii cu al]ii numai prin gândire;
dar pentru c\ sufletul nostru î[i z\misle[te gândurile în ascuns în trup,

1 Conferin]\ sus]inut\ în cadrul Conferin]elor preo]e[ti ale Arhiepiscopiei Ia-

[ilor, Protopopiatul Ia[i 2, 14 mai 2009.
2 Oper\ – 1. Ac]iune con[tient\ îndreptat\ spre un scop anume; rezultat al unei

activit\]i creatoare; lucrare, fapt\; 2. Lucrare original\ de art\, de [tiin]\; crea]ie

(artistic\); Totalitatea lucr\rilor unui artist sau ale unui om de [tiin]\, ale unui crea-
tor în general – cf. Dic]ionar explicativ al limbii române, Ed. a II-a, Editura Univers
enciclopedic, Bucure[ti, 1998, p.722 (cel\lalt sens al cuvântului oper\, de compo-

zi]ie muzical\, nici nu a intrat în aten]ia noastr\).
3 Termenul opera, - ae are mai ales un sens concret, însemnând: activitate,

munc\; silin]\,osteneal\; serviciu, slujb\; putin]\, dispozi]ie, timp liber.; opera,-ae
numai coroborat cu cel\lalt termen opus, -eris d\ sens apropiat percep]iei noastre

din limba român\ [i sprijin\ în]elegerea pe care noi o d\m cuvântului „oper\” ca lu-

crare creatoare dar [i ca activitate; astfel opus, - eris în în]elegere abstract\ poate

însemna printre altele: munc\, ocupa]ie, activitate; dar [i feluri de munc\ între care

lucrare literar\ sau oper\; în în]elesul propriu, acest cuvânt poate însemna, prin-

tre altele, lucrare terminat\, crea]ie, oper\, produs; feluri de lucr\ri: de cl\dire,
de oper\ de art\ [.a. cf. Gheorghe Gu]u, Dic]ionar Latin – Român, Ed. a II-a re-

vizuit\ [i ad\ugit\, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 2003, pp. 912, respectiv 917-918.
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ca sub o perdea, este nevoie de cuvinte [i de nume ca s\ facem cu-
noscute cele aflate în adâncul nostru. Când gândirea noastr\ e ros-
tit\, atunci este purtat\ de cuvânt ca o luntre, str\bate aerul [i trece
de la cel ce gr\ie[te la cel ce aude. Dac\ e t\cere adânc\ [i lini[te,
cuvântul popose[te în urechile ascult\torilor, ca într-un port lini[-
tit [i nebântuit de vânturi; dac\ `ns\ zgomotul f\cut de ascult\tori
sufl\ împotriva lui, ca o furtun\ cumplit\, atunci cuvântul naufra-
giaz\, risipindu-se în aer.

Face]i, a[adar, prin t\cere, lini[te cuvintelor mele. Poate c\ v\ vor
p\rea folositoare unele din gândurile aduse de cuvintele mele.

Greu de prins este cuvântul adev\rului [i lesne poate sc\pa celor
ce nu sunt cu luare aminte. De aceea, Duhul a rânduit ca el s\ fie
scurt [i strâns, s\ spun\ mult în pu]ine cuvinte, ca prin scurtimea lui
s\ poat\ fi u[or de ]inut minte. C\ firesc este ca o cuvântare bun\ s\
nu-[i ascund\ ideile în cuvinte obscure, dar nici s\ aib\ idei de
prisos [i goale, care s\ nu atace tema în miezul ei.”4

1. Sf. Vasile cel Mare — o via]\ dedicat\ Sfintei Treimi

1.1. Repere biografice

Când la cei 40 de ani ai s\i Sf. Vasile cel Mare urca pe tronul
arhiepiscopal al uneia dintre cele mai importante eparhii din Asia
Mic\, Cezareea Capadociei, el nu mai era atât de mult dorit ca arhi-
episcop ca atunci când oamenii se bucurau de prezen]a [i predicile
lui dup\ ce Episcopul Eusebiu de Cezareea l-a hirotonit preot [i i-a
încredin]at în parte administra]ia episcopiei [i în totalitate rezolva-
rea problemelor misionare [i teologice.

La alegerea sa, Sf. Vasile cel Mare nu avea nimic din ceea ce mul-
]imile [i oamenii care gândesc dup\ trup caut\ la un leader, fie el [i
unul spiritual. La vârsta deplinei puteri trupe[ti, Sf. Vasile cel
Mare era ca un om netrupesc – „sl\bit din cauza posturilor, supt din
cauza vegherilor, aproape c\ numai avea trup, nici sânge”, scria în
cuvântul funebru pe care l-a rostit la înmormântarea sa prietenul s\u
de-o via]\ Sf. Grigorie de Nazianz.5 Mul]i din cei care-[i doreau un
episcop de „imagine” se împotriveau alegerii sale, pretextând starea
fragil\ a s\n\t\]ii. Uitaser\ deja faptele de milostenie [i deosebita

4 Sf. Vasile cel Mare, Omilie la cuvintele „Ia aminte la tine însu]i”, traducere de

Pr. D. Fecioru, în rev. „Mitropolia Olteniei”, nr. 1-2/1974, p. 55.
5 Apud. Adalbert Hamman, P\rin]ii Bisericii, Ed. Sapien]ia, Ia[i, 2005, p. 131.
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capacitate organizatoric\ pe care o dovedise în timpul foametei pe
care a trebuit s-o înfrunte poporul din Capadacia în anul 368; ui-
taser\ c\ dintre ei nimeni nu se ridicase pân\ atunci la un nivel in-
telectual recunoscut [i la Constantinopol [i la Atena, [i de cre[tini [i
de p\gâni, a[a cum o f\cuse Sf. Vasile cel Mare; uitaser\ c\, prin
pilda [i osteneala sa, începuse organizarea unui monahism care de-
venea pastoral [i nu se rezuma a r\mâne doar ascetic în sine; uita-
ser\ de scrierile sale care-l ar\tau un teolog des\vâr[it. Uitaser\ totul
doar pentru c\ n-avea carism\ fizic\ sau pentru c\ [tiau c\-L iubea
pe Dumnezeu [i credin]a ortodox\ atât de mult, încât nu accepta
nici un compromis de credin]\, aceasta într-o vreme a compromi-
surilor, a[a cum este orice vreme a încerc\rilor, de altfel...

Toate se gr\beau s\ le uite pentru c\ în fa]a lor aveau un om cu

trupul înduhovnicit – ei nu vedeau decât urmele suferin]elor tru-
pe[ti. Patrologul grec Stelianos Papadopoulos scrie frumos despre
acele momente care au dus, în septembrie 370, la alegerea unui
dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii cre[tine.6

De aceea, în anul 370, alegerea sa în scaunul Cezareei Capa-
dociei n-a fost o formalitate [i, f\r\ sprijinul puternic [i autoritar al
Episcopului Grigorie de Nazianz, tat\l Sf. Grigorie de Nazianz, poate
c\ sor]ii ar fi fost îndoielnici în acest sens.

Pân\ la acest moment sfânt al hirotonirii sale întru arhiereu,
Sf. Vasile cel Mare avea deja o reputa]ie care era cunoscut\ în în-
treaga lume cre[tin\.

Despre via]a, opera [i activitatea Sf. Vasile cel Mare, avem la dis-
pozi]ie mai multe materiale, între care locul de frunte îl ocup\ Pa-
negiric la Sf. Vasile cel Mare, scris de Sf. Grigorie Teologul.7 Repere
importante ne ofer\ [i Studiul introductiv semnat de P\rintele Du-
mitru Fecioru la volumul Sf. Vasile cel Mare, Scrieri, Partea întâi 8 . 

N\scut în jurul anul 330 (dup\ unii, în 329), Sf. Vasile cel Mare
provenea dintr-o familie cre[tin\ cu tradi]ie, r\mânând [i cel mai
important membru ai ei – „gloria întregii familii”, cum avea s\-l

6 Stelianos Papadopoulos, Via]a Sfântului Vasile cel Mare, Traducere de Diac.

Cornel Coman, Ed. Bizantin\, Bucure[ti, 2003, 333 pagini
7 Sf. Grigorie Teologul, Panegiric la Sf. Vasile cel Mare, tradus de Pr. Nicolae

Donos, tip\rit ini]ial la Hu[i, în 1931 [i retip\rit în anul 2009 la Bucure[ti, la Edi-

tura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
8 Pr. D. Fecioru, Introducere (de fapt un magistral studiu introductiv) în volu-

mul Sf. Vasile cel Mare,Scrieri, Partea întâi, Editura Institutului Biblic [i de Misiune

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 7-68.
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numeasc\ sfântul s\u frate, Grigorie de Nyssa.9 Tat\l, Vasile, [i mama,
Emilia, au r\mas în memoria familiilor cre[tine ca o familie cre[tin\
exemplar\. Din cei nou\ sau zece copii care i-au n\scut, patru au
fost trecu]i în rândul sfin]ilor (Sf. Macrina cea Tân\r\, Sf. Vasile cel
Mare, Sf. Petru al Sevastiei [i Sf. Grigorie de Nyssa). 

Dup\ educa]ia primit\ în familie de la tat\l s\u, retorul Vasile [i

de la bunica dinspre mam\, Sf. Macrina cea B\trân\, tân\rul Vasile

va studia pe rând în Cezareea Capadociei (342-346), în Constanti-

nopol (346-350), [i, ca o încununare, în Atena (350-356). Revine în

Cezareea Capadociei în 356, unde practic\ un timp scurt retorica

[i-[i dobânde[te o binemeritat\ faim\. Cel târziu în 358, datorit\ in-

fluen]ei pildei de vie]uire [i a insisten]elor Sfintei Macrina cea Tâ-

n\r\, Sf. Vasile renun]\ la via]a public\ [i se hot\r\[te s\ se închine

vie]ii monahale, fapt pentru care î[i vinde averea [i se d\ruie[te de-

plin vie]ii ascetice.10 În acest sens, va întreprinde o c\l\torie mai lung\

în care va vizita [i vie]ui cu eremi]ii din Egipt [i }ara Sfânt\, o ade-

v\rat\ c\l\torie de studiu care va fi folosit\ din plin atunci când va

începe reorganizarea monahismului dup\ o serie de reguli pe care

le-a instituit împreun\ cu prietenul s\u, Sf. Grigorie de Nazianz. Re-

vine în 358 în Cezareea Capadociei, unde se pare c\ a fost botezat

de Episcopul Dianius, apoi întemeiaz\ pe malul râului Iris, în Pont, o

m\n\stire de c\lug\ri pe care o organizeaz\ potrivit principiilor sale

de via]\ comunitar\ a monahilor, în scop pastoral. În 362 revine în

Cezareea, pentru a-l sprijini pe Episcopul Eusebiu al Cezareei mai

ales în lupta împotriva ereticilor arieni [i nu numai. Este hirotonit

preot în 364, iar în toamna anului 370 este ales episcop al Ceza-

reei Capadociei. Va pleca la Domnul la 1 ianuarie 379, zi în care

este cinstit ca sfânt [i în calendarul Bisericii Ortodoxe.

Prin via]a sa, în care a îmbinat credin]a cu [tiin]a, slujirea

preo]easc\ cu slujirea social\, dar, mai ales prin modul în care a

[tiut s\ propov\duiasc\ [i s\ apere credin]a Ortodox\ în Sfânta Treime,

Sf. Vasile cel Mare s-a v\dit pe deplin un slujitor al adev\ra-

tului Dumnezeu, pe Care L-a iubit cel dintâi [i dup\ Care [i-a

iubit aproapele ca pe sine însu[i.

Ca preo]i, putem s\-i urm\m hot\rârea cu care a ap\rat Biserica

de eretici, a înv\]at credincio[ii s\ tr\iasc\ drept credin]a adev\rat\,

9 Grigorie de Nyssa, Via]a Sfintei Macrina, Traducere [i Cuvânt înainte de Ioan

P\trulescu, Ed. Amarcord, Timi[oara, 1998, p. 48.
10  Vezi, Ibidem, pp. 32-33.
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s-a îngrijit de s\racii sau de p\c\to[ii lumii acesteia, în primul rând

pentru mântuirea lor [i apoi pentru cele necesare vie]ii acesteia.

Via]a Sf. Vasile este o pild\ vie pentru oricine vrea s\ fie un slu-

jitor al lui Dumnezeu, fie cleric, din fa]a sfântului altar, fie laic, în

misiunea fireasc\ a Bisericii.

2. Opera Sf. Vasile cel Mare — un exemplu al credin]ei 
lucr\toare prin iubire

2.1. Sf. Vasile cel Mare — pild\ de slujitor [i rug\tor sfânt 

Persoana Sfântului Vasile cel Mare, Ierarh [i P\rinte al Bisericii,

a înm\nunchiat calit\]i multiple. A fost deplin înv\]at în [tiin]ele laice

ale timpului, dar a fost [i un teolog cre[tin de înalt\ ]inut\, a fost un

ascet cu greu de urmat [i întrecut în nevoin]ele sale, dar, totodat\, a

fost [i un om al cet\]ii, lucrarea administrativ\ [i implicarea poli-

tic\ nefiindu-i str\in\, s-a format ca pustnic în ]inuturile aspre ale pus-

tiei, dar a [tiut, când a fost nevoie, s\ tr\iasc\ în mijlocul oamenilor

f\r\ a se dep\rta de rug\ciune [i nevoin]\, a întreprins lucr\ri practice

exemplare, dar a l\sat [i unele dintre cele mai puternice rug\ciuni

de dezlegare a celor st\pâni]i de duhurile necurate, s-a ocupat ca

nimeni altul de nevoile trupe[ti [i suflete[ti [i ale oamenilor obi[-

nui]i, dar [i ale asce]ilor, ale monahilor [i monahiilor, pentru cei din

urm\ l\sând reguli de vie]uire monastic\ de care întreaga Ortodo-

xie se sluje[te [i ast\zi.

 Sf. Vasile cel Mare a tr\it în mijlocul oamenilor cu trupul, dar

duhul s\u pregusta deja vie]uirea celor binecuvânta]i în Împ\r\]ia

cerurilor – a fost omul complet, pentru c\, în trup fiind, a vie]uit în-

gere[te, pentru c\ a folosit cultura p\gân\ pentru a-i aduce pe p\-

gâni la credin]a cre[tin\, pentru c\ a îmbinat rug\ciunea cu lucra-

rea practic\, pentru c\ a [tiut s\ rodeasc\ dragostea filantropie.

Pentru preo]ii de mir, opera, activitatea în întregime a Sf. Va-

sile cel Mare este o pild\ de care ne putem sluji în activitatea pasto-

ral\ în cele trei aspecte esen]iale ale ei: sfin]itoare, înv\]\toreasc\ [i

conduc\toare sau administrativ\, aspecte la care, succint, vom face

referire mai jos.

Sf. Vasile cel Mare nu s-a gr\bit s\ devin\ preot, la fel cum nu s-a

gr\bit nici s\ se boteze. Abia la 29 de ani, la deplin\ maturitate, pri-

me[te botezul de la Episcopul Dianius al Capadociei, care îl hirotese[te
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cite], iar dup\ al]i biografi, [i diacon11, iar preot a fost hirotonit mai

târziu, în anul 362 de episcopul Eusebiu al Cezareei.12 Alegerea ca

episcop al Cezareei Capadociei va avea loc în septembrie 370, iar

între cei care l-au hirotonit s-a aflat, cu siguran]\, [i Episcopul Gri-

goriei de Nazianz, tat\l Sf. Grigorie Teologul.13 

În Via]a celui între sfin]i a P\rintelui nostru Vasile cel Mare,
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei,14 aghiograful anonim a con-
semnat, probabil bazându-se pe alte surse, c\ Sf. Vasile cel Mare a
fost botezat în }ara Sfânt\, în râul Iordan, de episcopul Meletie al
Ierusalimului, c\ dup\ un an a fost hirotonit diacon de arhiepis-
copul Meletie al Antiohiei [i c\ mai apoi a fost hirotonit preot de
episcopul Ermoghen al Cezareei. Important pentru noi este fap-
tul c\ toate hirotoniile pe care le-a primit Sf. Vasile cel Mare au
fost valide, fiind s\vâr[ite de arhierei care p\strau credin]a
ortodox\.

Cine cite[te Via]a celui între sfin]i a P\rintelui nostru Vasile cel
Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei va descoperi am\nunte
deosebite pe care Sfânta Tradi]ie le-a p\strat [i transmis despre lu-
crarea preo]easc\ a Sf. Vasile cel Mare, lucrare în care Duhul Sfânt
l-a împodobit [i cu harisma facerii de minuni. 

În slujirea arhiereasc\, Sf. Vasile cel Mare a împletit preo]ia cu
teologia, misiunea cu tr\irea, pastora]ia cu administra]ia, totul spre
folosul celor p\stori]i [i pentru propov\duirea adev\ratei credin]e
cre[tine, ortodoxe.

Sf. Vasile este pentru noi, preo]ii, un adev\rat reper în tr\irea [i
ap\rarea credin]ei ortodoxe [i ne inspir\ într-o manier\ concret\,
pastoral\. Acest aspect a fost subliniat astfel de actualul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române: „Credin]a tr\it\ în fapt\ de arhiepisco-
pul Cezareei Capadociei ne ajut\ s\ dep\[im cercul strâmt al con-
sumerismului contemporan [i s\ în]elegem dimensiunea spiritual\
a postului [i a d\rniciei materiale. De[i a tr\it în veacul al IV-lea,
Sf. Vasile este contemporanul nostru prin mesajul profund [i ac-
tual privind valoarea infinit\ a persoanei umane, lumea ca dar [i
limbaj al în]elepciunii lui Dumnezeu – Creatorul, valoarea sacr\ a

11 Stelianos Papadopoulos, op, cit, p. 78.
12 Ibidem, p. 141.
13 Sf. Grigorie Teologul, Panegiric la Sf. Vasile cel Mare, Editura Institutului Bi-

blic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2009, p. 110.
14 ***, Vie]ile Sfin]ilor pe luna Ianuarie, Ed. Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, 1993,

pp.19-20.
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familiei credincioase [i virtuoase, lumina sfin]itoare a vie]ii monahale,
datoria permanent\ a fiec\rui cre[tin de a lucra pentru unitatea Bi-
sericii, responsabilitatea cre[tinului în via]a social\ pentru a promova
dreptatea [i întrajutorarea, pacea [i cooperarea spre binele comun.”15

Sf. Vasile este prezent în slujirea noastr\ liturgic\, la cel mai înalt

nivel de tr\ire, prin Sf. Liturghie care îi poart\ numele. El a dat forma

final\ uneia dintre liturghiile antiohiene16, care este, în privin]a fru-

muse]ii [i profunzimii rug\ciunilor, cea dintâi dintre cele patru Sfinte

Liturghii (dac\ o socotim [i pe cea a Sf. Ap. Iacov cel Mic) slujite în

Biserica Ortodox\. Ca preo]i, avem mare [ans\ ca, slujind aceast\

Sfânt\ Liturghie, s\-l urm\m în rug\ciune pe acest sfânt p\rinte, inspi-

rându-ne la modul propriu din duhul rug\ciunii sale autentice, sfin-

]itoare, mântuitoare. Pentru acesta avem nevoie îns\ de o participare

activ\, cu d\ruirea [i preg\tirea necesar\ [i, pe cât ne st\ în putin]\,

mai trebuie s\ slujim aceast\ Sf. Liturghie de fiecare dat\ când e

rânduit\ în cursul anului bisericesc. E cea mai frumoas\ [i eficient\

„inspira]ie” haric\, liturgic\ [i pastoral\ pe care sfântul p\rinte capa-

docian ne-o ofer\ permanent nou\, preo]ilor slujitori, [i suntem

convin[i c\ în acele clipe [i Sf. Vasile ne pomene[te la rug\ciune

înaintea tronului Sfintei Treimi. 

Nu putem s\ nu amintim de Molitfele care-i poart\ numele [i al

c\ror autor îl socotim pe Sf. Vasile cel Mare. El le-a alc\tuit ca ins-

trument de lupt\ pe care preo]ii trebuie s\-l foloseasc\ împotriva vr\j-

ma[ului, o lupt\ pentru care îns\ avem nevoie s\ fim preg\ti]i co-

respunz\tor [i abordându-le ca atare: nici banalizându-le, prin ci-

tirea lor f\r\ discern\mânt, în orice situa]ie sau la orice solicitare, nici

absolutizându-le, prin evitarea slujirii lor, atunci când se impune, l\-

sând impresia c\ doar unii preo]i, ni[te „super-preo]i” o pot face.

N-a[ vrea s\ închei acest subcapitol f\r\ a cita câteva îndem-

nuri pastorale adresate de Sf. Vasile cel Mare nou\, preo]ilor, cu

atât mai mult cu cât subiectul prezentei conferin]e o impune:

15 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte, la volumul Sfân-
tul Vasile cel Mare Închinare la 1630 de ani, Edi]ia a II-a rev\zut\, ad\ugit\ [i în-

grijit\ de Emilian Popescu [i Adrian Marinescu, Ed. Basilica a Patriarhiei Române,

Bucure[ti, 2009, p. 6.
16 M\rturie c\ Sf. Vasile cel Mare este autorul ei d\ atât Sf. Grigorie de Nazianz,

cât [i Leon]iu de Bizan] care aminte[te aceasta într-o disput\ cu Teodor de Mop-

suestia – apud Remus Rus, Dic]ionar enciclopedic de literatur\ cre[tin\ din pri-
mul mileniu, Ed. Lidia, Bucure[ti, 2003, p. 875.
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„Ia seama la tine însu]i, o, preotule, [i fii cu luare aminte la

dreg\toria preo]easc\, pe care ai primit-o cu scopul s-o s\vâr[e[ti

întru frica lui Dumnezeu (I Cor. XII,31).

De acum încolo, gânde[te-te c\ tu n-ai fost chemat s\ pui mâna

pe o dreg\torie p\mânteasc\, ci ai fost chemat s\ ]i se încredin-

]eze o slujire cereasc\. N-ai pus mâna pe o slujb\ omeneasc\, ci ]i s-a

dat o slujb\ îngereasc\.

Sile[te-te din toate puterile s\ te ar\]i ca un lucr\tor, care nu este

cu putin]\ s\ se fac\ de ru[ine, dovedindu-se ca unul care înva]\

cuvântul adev\rului.

Mai ia seama, iar\[i, s\ nu te duci s\ s\vâr[e[ti sfintele slujbe în

biseric\ având o du[m\nie pe cineva, pentru ca nu cumva prin

aceasta s\-L îndep\rtezi pe Mângâietorul. În ziua în care oficiezi sfânta

slujb\, s\ nu chemi la judecat\ pe nimeni [i, de regul\, s\ nu fii

iubitor de dispute [i gâlceve. Roag\-te, dedicându-te citirii [i medi-

ta]iei pân\ în ceasul acesta al slujbei dumnezeie[ti, [i numai a[a apro-

pie-te de sfântul altar, fiind adânc p\truns de duhul poc\in]ei.

Când sluje[ti, s\ nu ai aten]ia îndreptat\ încoace [i încolo, de jur

împrejur, [i s\ nu dai zor la slujb\, t\ind sau prescurtând rug\ciunile.

În timp ce te rogi în biseric\, nu-]i îndrepta privirea c\tre fa]a vre-

unui om, ci prive[te încordat spre Împ\ratul – Dumnezeu, Care-]i st\

în fa]\, [i spre puterile îngere[ti înconjur\toare.

Nicidecum s\ nu te ar\]i f\]arnic în slujba ta [i s\ nu împ\rt\[e[ti

pe cineva cu Sfântul Trup, atunci când nu trebuie.”17

2.2. Dasc\l [i P\rinte al Bisericii

Sf. Vasile cel Mare este unul dintre pu]inii sfin]i care s-au bucurat
de acest atribut, fiind numit „cel Mare” din timpul vie]ii [i recu-
noscut astfel pân\ ast\zi atât în Biserica Ortodox\, cât [i în cea
Romano-Catolic\.18 Fericitul întru adormire Patriarh Justin scria: „În
adev\r, el a fost mare în str\daniile sale pentru propov\duirea [i ap\-
rarea dreptei credin]e; a fost mare în râvna sa monahal\; a fost mare
ca «tat\ al orfanilor [i ocrotitor al v\duvelor, bog\]ie pentru s\raci
[i toiag de b\trâne]e, înv\]\tur\ pentru tineri [i c\lug\rilor dreptar

17 Sf. Vasile cel Mare, Cuvânt pentru instalarea preo]ilor, tradus de Prof. Nic. Pe-

trescu, în rev. Mitropolia Olteniei, nr. 5-6/1967, pp. 468-469 (textul original se afl\ în

P.G., XXXI, col. 1685-1688).
18 Este cinstit ca doctor al Bisericii, împreun\ cu Sf. Grigorie de Nazianz, în data

de 2 ianuarie.
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al faptei bune», cum se spune într-o veche carte bisericeasc\. El a
încercat faptele bune ale sfin]ilor (…)”.19

Nu opera în sine sau bibliografia care a rezultat din studierea ei,

oricât de bine ar fi scris\, este cea care va inspira un preot sau laic
angajat în slujirea misionar\ a Bisericii, ci lecturarea cu aten]ie a

scrierilor Sf. Vasile cel Mare [i chiar reluarea lor din când în când. 
Scrieri, cu con]inut ascetic mai ales, ale Sf. Vasile cel Mare au

circulat, traduse în române[te, în m\n\stirile din Moldova [i }ara
Româneasc\ din secolul al XVIII-lea [i poate chiar mai înainte. Seria

tip\riturilor acestora este deschis\, se pare, de Sfântul Grigorie Das-
c\lu, Mitropolitul Ungrovlahiei, care, traducea [i publica la Bucu-

re[ti, în 1826 „Constitu]iile ascetice”. De atunci, opera Sf. Vasile cel
Mare a cunoscut noi traduceri [i numeroase edi]ii, unele cu studii

introductive [i note foarte bine întocmite, care nu pot fi acum amin-
tite din lips\ de spa]iu.20 A[adar, dac\ dorim s\ ne zidim intelec-

tual [i duhovnice[te din scrierile Sf. Vasile cel Mare, avem posibi-
litatea nemijlocit\.

 De asemenea, în literatura româneasc\ de specialitate este pu]in
probabil ca s\ se fi scris mai mult despre un alt sfânt p\rinte, ast-

fel încât oricine dore[te o aprofundare a operei Sf. Vasile cel Mare
o poate face cu u[urin]\.21 

19 Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte, la volumul Sfân-
tul Vasile cel Mare –Închinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p. 5.
20 Nu putem totu[i s\ nu semnal\m urm\toarele edi]ii mai recente ale operei

Sf. Vasile cel Mare: Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea întâi, Omilii la Hexae-
meron, Omilii la Psalmi, Omilii [i Cuvânt\ri, Traducere, Introducere, note [i in-

dici de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucure[ti, 1986, Colec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, nr 17; Sfântul Vasile

cel Mare, Scrieri, Partea a doua, Asceticele, Traducere, Introducere, indici [i note de

Prof. Iorgu D. Ivan, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucure[ti, 1989, Colec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, nr 18; Sfântul Va-

sile cel Mare, Scrieri, Partea a treia (Despre Sfântul Duh/ Coresponden]\), Tradu-

cere, introducere, note [i indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu [i Pr. Prof.

Dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucure[ti, 1988, 640 pagini, publicat în Colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biseri-

ce[ti” nr. 12; în anul 2007 Ierom. Lavrentie Carp de la M\n\stirea Petru Vod\ a tradus

[i publicat Sf. Vasile cel Mare, Împotriva lui Eunomie, Ed. Crigarux, Piatra Neam].
21 În întâmpinarea unui astfel de demers, un real sprijin îl reprezint\ cele trei vo-

lume recent ap\rute la Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Orto-

doxe Române, Bucure[ti, 2009, cu binecuvântare Preafericitului P\rinte Patriarh

Daniel, îngrijite de Emilian Popescu [i Adrian Marinescu, care, sub genericul Sfântul



33TEOLOGIE {I MISIUNE

De când a fost scris\ [i pân\ în prezent opera, ca [i activitatea
misionar\ a Sf. Vasile cel Mare, reprezint\ pentru teologia [i misiu-
nea ortodox\ o adev\rat\ cheie de bolt\ pentru felul în care s-a de-
finit înv\]\tura de credin]\, a fost ap\rat\ [i promovat\. Sf. Grigorie
Nazianz, în necrologul închinat Sf. Vasile cel Mare, f\cea afirma]ia c\
un om era socotit cult în vremea sa dac\ citise scrierile vasiliene [i
dac\ le putea explica [i altora!22 Într-o parafrazare, s-ar putea spune
c\ acela este un bun teolog ast\zi, care cite[te [i aplic\ scrierile [i
exemplul ascetic [i practic al Sf. Vasile cel Mare.

Lista scrierilor Sf. Vasile cel Mare o g\sim detaliat [i academic pre-
zentat\ în amintitul Studiu introductiv scris de P\rintele Dumitru
Fecioru, unde vom afla, de asemenea, o bogat\ list\ care cuprinde
literatura în limba român\, dar [i în alte limbi, despre via]a [i o-
pera sa.23 

Tehnic vorbind opera Sf. Vasile cel Mare cuprinde, printre altele:
Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii [i cuvânt\ri, scrieri
dogmatice (Despre Sf. Duh [i Contra lui Eunomie), scrieri liturgice
(Sf. Liturghie [i Molitfele, precum [i alte rug\ciuni), 366 de epis-
tole, dintre care doar o parte socotite autentice [.a.24

Noi ne rezum\m acum s\ spunem c\, de[i a tr\it destul de pu]in
[i nu [i-a dedicat via]a doar scrisului, Sf. Vasile cel Mare a l\sat Bi-
sericii [i lumii întregi o oper\ de excep]ie, deosebit de vast\, dac\ o
raport\m la vârsta celui care a scris-o [i la diferitele sale preocu-
p\ri. Acestei opere îi sunt rezervate volumele 29-32 în Patrologia
greac\ îngrijit\ de Abatele Migne.

Dac\ analiz\m, fie [i sumar, bibliografia contemporan\ [i ob-
serv\m seriozitatea [i admira]ia cu care patrologi celebri vorbesc
despre Sf. Vasile cel Mare, putem descoperi cu bucurie afirma]ii cum
ar fi aceasta: „În istoria Bisericii sunt oameni care pot fi compara]i
cu episcopul din Cezareea, dar nimeni nu-l dep\[e[te. În mod spon-
tan, contemporanii l-au numit - numai pe el – cel Mare. Scurgerea
timpului, departe de a infirma aceast\ denumire, a confirmat-o. Ra-
reori aceasta a fost atât de meritat\ ca în cazul s\u.”25 

21 Vasile cel Mare, închinare la 1630 de ani, reediteaz\ pe de o parte sau public\ noi

studii deosebit de importante, pe de alt\ parte, despre opera [i personalitatea Sf.

Vasile cel Mare, totul expus pe întinsul a aproape 2000 de pagini.
22  Sf. Grigorie Teologul, Panegiric la Sf. Vasile cel Mare, p. 18.
23 Vezi Studiu introductiv semnat de Pr. D. Fecioru la volumul Sfântul Vasile

cel Mare, Scrieri, Partea întâi, pp. 33 -68.
24 Ibidem, pp. 33-48.
25 Adalbert Hamman, op. cit., p. 136.

Vasile cel Mare, închinare la 1630 de ani, reediteaz\ pe de o parte sau public\ noi

studii deosebit de importante, pe de alt\ parte, despre opera [i personalitatea Sf.

Vasile cel Mare, totul expus pe întinsul a aproape 2000 de pagini.
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Cine va citi scrierile Sf. Vasile cel Mare se va hr\ni dintr-o cu-

getare ortodox\ autentic\, chiar dac\ uneori diplomatic rostit\, cum

este cazul abord\rii teologice din tratatul Despre Sf. Duh, se va bucura

de sfaturi pastorale deosebit de folositoare, ca în cazul corespon-

den]ei pe care sfântul a sus]inut-o, va fi deplin folosit de înv\]\tu-

rile din omilii, sau va descoperi adâncimea [i autenticitatea unei

reale gândiri teologice citind scrierea Împotriva lui Eunomie.

Dar oare cum vom putea spune imensul folos pe care îl au Regu-

lile mari [i mici ale Sf. Vasile pentru cei care se nevoiesc în m\-

n\stiri pentru a dobândi via]a îngereasc\ înc\ în trup fiind? El este

cel care a insuflat monahismului ortodox înv\]\tura c\ asceza au-

tentic\ nu este extremist\ [i c\ des\vâr[irea poate fi dobândit\ în

comunitatea de rug\ciune a monahilor, [i nu izolat, dac\ vie]uirea

este încununat\ de ascultare deplin\, de castitate [i s\r\cie.26

Cuvintele noastre trebuie s\ aminteasc\ [i faptul c\ Sf. Vasile cel

Mare este unul dintre cei mai importan]i canoni[ti ai Bisericii Orto-

doxe, colec]ia sa de canoane, 92 la num\r, fiind cea mai mare alc\-

tuit\ de un singur canonist [i este general recunoscut\ [i acceptat\.

Cine se întâlne[te cu scrierile Sf. Vasile cel Mare devine în mod

tainic purt\tor al duhului misionar al sfântului p\rinte, potrivindu-i-se

neîndoielnic cuvintele scrise de fericitul întru adormire Patriarh

Teoctist: „Chipul [i gândirea sfântului ierarh Vasile cel Mare, cel care

a p\storit Biserica sl\vitei Capadocii (370-379), s-a întip\rit în evlavia

credincio[ilor ortodoc[i români ca «pecetea Sfântului [i Marelui Mir».”27 

Ce ne spune Sf. Vasile cel Mare prin opera sa scris\? Ne

spune s\ nu încet\m studiul asupra Sfintelor Scripturi [i asupra scrie-

rilor Sfin]ilor P\rin]i. S\ nu ne oprim ([i s\ nu oprim pe al]ii) s\ ci-

tim [i s\ studiem scrieri teologice sau laice chiar contrare credin]ei

[i principiilor mele, pentru a nu ne distan]a de problemele [i cu

care se confrunt\ cei p\stori]i de noi – ne spune s\ fim informa]i.

Sf. Vasile cel Mare ne înva]\ [i pe noi, a[a cum a f\cut-o [i cu con-

temporanii s\i, c\ filosofia, gândirea laic\ sunt necesare pentru ca

înv\]\tura cre[tin\ ortodox\ s\ poat\ fi exprimat\ în spirit misio-

nar unei lumi secularizate, p\gâne sau eretice. Sf. Vasile cel Mare

ne înva]\ s\ fim misionari [i prin intermediul cuvântului scris,

26 Remus, Rus, op. cit., p. 876.
27 I.P.S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei [i Sucevei, Opera Sfântului Vasile cel

Mare în evlavia credincio[ilor ortodoc[i români, în vol. Sfântul Vasile cel Mare –
Închinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, p. 8.
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fiecare dintre noi dup\ puterea [i posibilit\]ile sale de expri-

mare, p\strând îns\ întotdeauna duhul curat al Ortodoxiei

[i al ascult\rii fa]\ de Biseric\.

Mul]i dintre slujitorii Bisericii au scris [i publicat c\r]i, studii [i

articole, unii au editat publica]ii la nivel central sau parohial. Pe to]i

Sf. Vasile cel Mare ne poate inspira în ortodoxia înv\]\turii [i clari-

tatea mesajului: ap\rarea credin]ei adev\rate, formarea [i îndrumarea

pastoral\ corect\ a credincio[ilor. 

Cei care au publicat c\r]i sau studii de teologie este pu]in pro-

babil ca, m\car o dat\, s\ nu fi pomenit numele acestui mare sfânt

p\rinte în cuprinsul lor [i s\ nu se inspire din gândirea, opera [i

activitatea sa.

Via]a [i activitatea Sf. Vasile cel Mare pot fi modele [i în lucrarea

preo]easc\ [i misionar\: s\ lucr\m [i intelectual dar [i practic, s\

scriem c\r]i [i studii, dar s\ ne ocup\m [i de starea bisericilor în

care slujim.

Sf. Vasile cel Mare a studiat în centre de cultur\ [i cu dasc\li ce-

lebri, dar a folosit cuno[tin]ele dobândite nu pentru ca persoana

sau gândirea sa s\ fie admirat\, ci pentru ca Biserica [i înv\]\tura

ortodox\ s\ fie cunoscute, ap\rate, respectate [i propov\duite cu

putere în lume. S\ lu\m [i noi aminte de la acest exemplu, astfel

încât, nu pentru slava noastr\ de[art\, ci pentru slava lui Dumne-

zeu [i a Bisericii Sale s\ înv\]\m, s\ ne perfec]ion\m permanent,

s\ scriem, s\ predic\m.

2.3. „Un roman între greci” — Sf. Vasile ctitorul

Acum aproape un secol în urm\, studiind activitatea practic\

[i opera teologic\ a Sf. Vasile cel Mare, un patrolog catolic avea s\

fac\ Sf. Vasile cel Mare o caracterizare care a devenit [i celebr\ [i

unanim acceptat\, anume c\ acesta a fost „un roman între greci”.28

O astfel de apreciere a plecat, desigur, de la observarea cu acu-

rate]e a întregii activit\]i a Sf. Vasile cel Mare, în care partea prac-

tic\, administrativ\, „roman\”, altfel spus, s-a împletit uimitor de bine

[i eficient cu partea contemplativ\, ascetic\, speculativ\, teologic\,

„greac\” din aceast\ perspectiv\.

28 J. Tixeront, Precis de Patrologie, ed. VII, Paris, 1927, p. 222 – apud. Prof. Iorgu

D. Ivan, Studiu introductiv la Sf. Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a II-a, p. 10
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Admira]ia cople[e[te pe oricine vorbe[te despre ora[ul credin-
]ei [i carit\]ii cre[tine, Vasiliada, o împletire a lucr\rii spirituale cu
cea administrativ\. În Epistola 94 C\tre Ilie, guvernatorul provin-
ciei Capadochia, scris\ în anul 372, Sf. Vasile cel Mare ne ofer\ in-
direct detalii despre acest ora[ al carit\]ii cre[tine, creionând destul
de gr\itor o imagine real\ despre acesta, dar [i despre disputele pe
care le-a stârnit în sufletele invidioase:

„C\ci a[ vrea s\ întreb pe cei care sâcâie mereu urechile tale
loiale: ce gre[im noi fa]\ de Stat, sau ce fel de interes ob[tesc, mic
sau mare, se nesocote[te dac\ noi ne administr\m singuri Biseri-
cile? Afar\, poate, de cazul c\ ar putea spune cineva c\ aducem pre-
judicii statului atunci când ridic\m Dumnezeului nostru câte un
l\ca[ de rug\ciune mai spa]ios, cu câteva locuin]e împrejurul lui,
din care una mai ar\toas\, rezervat\ episcopului, iar celelalte mai
modeste, pentru slujba[ii biserice[ti din subordine, a[a cum se
petrec lucrurile, de altfel, [i în via]a de stat.

Pe cine nedrept\]im noi oare, când construim hoteluri [i aziluri
pentru str\inii care vin la noi în trecere [i care au vro suferin]\ de
t\m\duit? Sau, în sfâr[it, când facem a[ez\minte trebuitoare u[ur\rii
lor, cu infirmieri, doctori, animale pentru povar\, cu personalul
auxiliar? C\ci a fost nevoie s\ mai prevedem aici [i multe feluri de
meserii [i ateliere necesare vie]ii, precum [i tot ceea ce mintea ome-
neasc\ a putut n\scoci pentru men]inerea unei vie]i onorabile. În
fine, [i alte spa]ii pentru diferite munci manuale; lucruri care în
totalitatea lor sunt o adev\rat\ podoab\ pentru ora[ul nostru [i un
temei de mândrie pentru guvernatorul nostru, c\ci [i asupra lui se
revars\ buna faim\ a acestor lucr\ri”.29

Acest citat ne vorbe[te atât de Vasiliada, dar [i de cel care a
ini]iat-o, de spiritul s\u duhovnicesc, pentru c\ întotdeauna a a[e-
zat în centrul preocup\rilor rug\ciunea, prin bisericile zidite, dar [i
practic, prin grija fa]\ de aproapele, v\dit\ prin a[ez\mintele so-
ciale construite. Iar Sf. Vasile cel Mare ne mai înva]\ ceva: c\ lu-
crarea pastoral\ [i social\ a Bisericii poate fi bucurie [i chiar mân-
drie [i pentru statul sau pentru autorit\]ile statului sub care aceasta
se desf\[oar\. 

29 Vezi, Epistola 94 C\tre Ilie, guvernatorul provinciei Capadochia, în Sfântul

Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a treia, (Despre Sfântul Duh/ Coresponden]\), Tra-

ducere, introducere, note [i indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu [i Pr. Prof.

Dr. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române, Bucure[ti, 1988, p. 271.
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Mai întâi, Sf. Vasile întemeiase în Pont o m\n\stire pentru des\-

vâr[irea monahilor, apoi le-a oferit reguli de vie]uire monahal\, ca

s\ aib\ sprijin concret în sui[ul duhovnicesc. Observ\m c\, al\turi de

ini]iativ\, Sfântul Arhiepiscop al Capadociei poseda [i discern\-

mântul necesar ca teoria s\ fie pus\ în practic\. {i m\n\stirea [i Va-

siliada în a[a fel au fost concepute, încât în toate teoria iubirii

cre[tine s\ fie pus\ [i în practic\. Pentru aceasta, experien]a de

organizator al monahismului i-a fost esen]ial\, dovedind pe deplin

capacit\]ile sale duhovnice[ti [i administrative totodat\.30

Cum ne inspir\ Sf. Vasile cel Mare în lucrarea filantropic\ vom

ar\ta mai jos. Mai întâi vom face o scurt\ referire despre cum ne in-

fluen]eaz\ în partea administrativ\ a lucr\rii noastre misionare.

Mul]i dintre preo]i [i ieromonahi, împreun\ cu credincio[ii sau

ob[tea p\storit\, au dirijat lucr\ri complexe [i absolut necesare de

consolidare, restaurare sau împodobire a sfintelor biserici. Unii din-

tre preo]i au ridicat case parohiale [i sociale. Dar o lucrare misio-

nar\ care dep\[e[te cu mult spa]iul administrativ în sine o repre-

zint\ ctitorirea de biserici noi, fie c\ acest lucru se întâmpl\ în mijlo-

cul unui vast cartier urban sau într-un modest c\tun de undeva. 

Pilda Sf. Vasile cel Mare trebuie atent urmat\ [i în aceast\ lu-

crare: zidim l\ca[ de rug\ciune lui Dumnezeu, dar, prin locuin]a pa-

rohial\, d\m posibilitatea credincio[ilor s\ aib\ permanent preotul

slujitor în mijlocul lor, prin casa social\ le oferim sprijinul de a or-

ganiza mai bine agape cre[tine, sau, acolo unde este posibil, de a fi

desf\[urate activit\]i filantropice [i sociale. 

Am auzit adeseori critici la adresa Bisericii c\ nu este suficient de

implicat\ în activit\]i sociale [i [tim c\ sunt nedrepte. Paradoxal

este faptul c\ exist\ chiar slujitori ai sfintelor altare care î[i al\tur\

vocile unora care strig\ c\ se zidesc prea multe biserici. {i aceste

critici sunt infirmate de realit\]ile pastorale ale Bisericii. Dar a[ dori

s\ subliniez un lucru: Sf. Vasile cel Mare a zidit întâi l\ca[uri de ru-

g\ciune, pentru ca to]i cre[tinii s\ aduc\ laud\ [i jertf\ Domnului,

[i apoi a[ez\minte sociale. Întâi ne ar\t\m dragostea fa]\ de Dum-

nezeu [i apoi fa]\ de aproapele! Aceast\ ordine n-am a[ezat-o

noi! Ascetul arhiepiscop al Cezareei Capadociei nu poate fi acuzat

c\ a în]eles-o gre[it.

30 Vezi în acest sens articolul Vasiliada sau institu]ia de binefacere a Sfântului
Vasile cel Mare, semnat de Drd. Samir Gholam, în rev. Glasul Bisericii, nr. 7-8/1973,

pp. 735-748.



38 TEOLOGIE {I VIA}|

Cât despre cei care cred c\ mai bine ne-am ruga decât am zidi
biserici, ar fi bine s\ urmeze pilda Sf. Vasile cel Mare care s-a [i ru-
gat, [i a [i zidit! El ne este un model, o surs\ de inspira]ie, dar [i o
manier\ de a în]elege un cre[tinism complet, misionar – m\rturi-
sitor al Sfintei Treimi în lume [i purt\tor al grijii pentru sufletul, dar [i
pentru nevoile trupe[ti ale omului.

{i mai este ceva: oricine zide[te o biseric\, v\ asigur c\ se roag\,
se roag\ mult lui Dumnezeu, mult mai mult decât cel care-[i împli-
ne[te, doar, rânduiala liturgic\!

2.5. Vasiliada — „Un monument al iubirii”;31 Sf. Vasile cel Mare 
filantropul

Când m-am preg\tit s\ sintetizez acest aspect al personalit\]ii

[i activit\]ii Sf. Vasile cel Mare, o afirma]ie extraordinar\ a unui tra-

duc\tor român al operei sale mi-a atras aten]ia, [i anume c\, prin

activitatea sa filantropic\ [i prin „Aceste a[ez\minte, organizate [i

întemeiate direct de c\tre Sf. Vasile, ca s\ corespund\ celor mai ap\-

s\toare nevoi ale societ\]ii din timpul s\u, au reu[it s\-i atrag\ ad-

mira]ia atât din partea cre[tinilor, cât [i din partea necre[tinilor [i

ereticilor, dar mai ales au reu[it s\ impun\ Biserica cre[tin\ res-

pectului [i pre]uirii autorit\]ii de Stat, pentru opera filantropic\ a

acestor a[ez\minte”32.

Într-adev\r, prin activitatea sa filantropic\, inegalabil\ de altfel,

dac\ ne gândim la când [i cum a fost s\vâr[it\, Sf. Vasile cel Mare a

dovedit cre[tinilor, ereticilor, p\gânilor, politicienilor c\ filantropia

pus\ în lucrare practic\ poate schimba [i mântui omul. Pentru c\

întreaga osteneal\ caritabil\ a Sf. Vasile cel Mare nu a fost f\cut\ doar

pentru trup, ca o simpl\ asisten]\ social\, care poate fi [i atee din

punct de vedere spiritual, ci a fost f\cut\ pentru nevoile trupului,

dar, pentru mântuirea sufletului. Acesta este modelul caritabil sau

filantropic cre[tin pe care Biserica Ortodox\ l-a preluat [i dezvol-

tat de atunci încoace! Ast\zi, dup\ cum se cunoa[te, puterea secu-

lar\ respect\ [i sprijin\ Biserica mai ales datorit\ activit\]ilor ei

filantropice.

31 Cum o nume[te inspirat patrologul grec Stelianos Papadopoulos în Via]a Sfân-
tului Vasile cel Mare, p. 251.

32 Prof. Iorgu D. Ivan, Studiu introductiv, în Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri,
Partea a doua, Asceticele, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Orto-

doxe Române, Bucure[ti, 1989, Colec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, 18, p. 10.



39TEOLOGIE {I MISIUNE

Vasiliada a fost construit\ de Sf. Vasile cel Mare ca un adev\rat
ora[ lâng\ Cezareea Capadociei. A[ez\mântul, al c\rui început s-a
pus, probabil, în anul 372,33 avea în centru biserica [i locuin]ele pen-
tru clerici, apoi avea spitale, azile pentru b\trâni, case de oaspe]i, dar
[i locuin]e pentru personalul care deservea aceste institu]ii de ca-
ritate. Erau, totodat\, [i alte a[ez\minte cu caracter caritabil, cum ar
fi cele în care erau primite spre îndreptare prostituatele. Vasiliada

era, într-un cuvânt, un ora[ dedicat milei, dar [i îndrept\rii

cre[tine. Trebuie spus c\ Sf. Vasile cel Mare a ini]iat, a sus]inut con-
struirea acestui ora[, a gândit structura sa filantropic\ [i organiza-
toric\ [i a fost cel care l-a impus în ciuda criticilor [i a invidio[ilor. 

Vasiliada a fost o expresie deplin\ a jertfelniciei [i iubirii

cre[tine. Acest a[ez\mânt al dragostei [i îndrept\rii cre[tine n-a re-
zultat dintr-un activism social, cum sunt centrele de asisten]\ social\
laice, ci dintr-un activism cre[tin [i misionar.

Din momentul func]ion\rii sale [i pân\ ast\zi, el a constituit mo-
del [i inspira]ie pentru Biseric\. Pentru c\ acest referat trebuie s\
arate cum inspir\ ast\zi via]a [i opera Sf. Vasile cel Mare lucrarea
preo]ilor, a Bisericii în esen]\, voi face câteva referiri concrete, punc-
tuale chiar, care s\ ilustreze acest lucru.

La nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, exemplul Sf. Vasile cel Mare a
inspirat activit\]i [i institu]ii cu caracter social [i filantropic înte-
meiate sau determinate dup\ 1990 de activitatea Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, când p\storea ca Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei, care acum sunt coordonate [i dezvoltate de Înaltprea-
sfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Mol-
dovei [i Bucovinei.

 Aceste activit\]i [i institu]ii sociale [i filantropice s-au concre-
tizat la nivel eparhial în activitatea sectorului „Diaconia” al Mitro-
poliei Moldovei [i Bucovinei, a Centrul de Diagnostic [i Tratament
„Providen]a I”, a Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” [.a. La nivelul
fiec\rui protopopiat exist\ câte un birou de asisten]\ social\, coor-
donat de protoierei, prin care parohiile particip\ activ la lucrarea
social\ [i filantropic\ a Bisericii. Dac\ mai amintim [i de existen]a
celor cinci brut\rii, a celor patru centre social-culturale, a centrelor
pentru b\trâni [i copii, a cabinetelor medicale, vom recunoa[te o
adev\rat\ Vasiliad\, nu atât de compact\ ca cea dintâi, dar, desigur,
la fel de eficient\. 

33 Stelianos Papadopoulos, op. cit., p. 252.
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{i pentru c\ abord\m acest subiect, ne face o deosebit\ pl\cere
s\ amintim c\ în cuprinsul Patriarhiei Române chiar func]ioneaz\, de
aceast\ dat\ [i cu denumirea la propriu, o Vasiliad\. Este vorba de

Asocia]ia „Vasiliada”, ONG regional acoperind jude]ele Dolj,

Gorj [i Mehedin]i, înfiin]at\ la începutul anului 2001 la Cra-

iova, la ini]iativa Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan,

pe atunci arhip\stor al Mitropoliei Olteniei, [i care activeaz\ [i

acum cu succes [i realiz\ri notabile sub îndrumarea Înaltprea-

sfin]itului Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Exemplul ierarhilor este adeseori luat de preo]ii [i credincio[ii
p\stori]i. Sub aceea[i inspira]ie a activit\]ii Sf. Vasile cel Mare, preo]i
de mir [i monahi au dezvoltat activit\]i filantropice notabile. Este un
exemplu activitatea Asocia]iei „Trias Filantropia”, înfiin]at\ [i coor-
donat\, înc\ din primii ani de dup\ 1990, de P\rinte Vicar Ionel Roat\,
asocia]ie care acum construie[te un spa]ios centru pentru b\trâni [i
copii în Ia[i, sau activitatea Funda]iei „Bogdan I Întemeietorul” din
Bogd\ne[ti – Suceava, fondat\ de Preacucernicul P\rinte Gheorghe
Loghinoaia, care a rectitorit M\n\stirea Bogd\ne[ti [i a cl\dit al\turi
un centru permanent care ofer\, în bune condi]ii, cas\ [i mas\ mai
multor zeci de b\trâni nevoia[i care locuiesc acolo. Un Centru de
asisten]\ social\ pentru persoane aflate în dificultate func]ioneaz\
rodnic în Parohia „Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt” din Ia[i, sub conducerea P\rintelui Paroh Mihai Doro[inc\,
iar la parohia Bârnova din jude]ul Ia[i, P\rintele Adrian Albert are în
grij\ Centrul de zi pentru copii „Mia Casa”. Sunt doar câteva exem-
ple ale faptului c\ via]a [i opera Sf. Vasile cel Mare este o surs\ de
inspira]ie pus\ cu succes în practic\ de clericii [i credincio[ii orto-
doc[i români la acest începutul secolului XXI.

Vasiliada Sf. Vasile a fost demult desfiin]at\ ca ora[, dar pilda
pe care a dat-o Bisericii [i lumii în general r\mâne vie [i pân\ as-
t\zi [i în veac. Noi putem s\ ne al\tur\m celor care s-au inspirat din
exemplul ei în lucrarea lor pastoral\.

În loc de încheiere

Scopul prezentei expuneri a fost mai curând acela de a `nf\]i[a,
sintetic, imaginea pe care, dup\ 1630 de la trecerea la Domnul a
Sf. Vasile cel Mare, posteritatea o p\streaz\ despre acest sfânt p\-
rinte al Bisericii, iar contemporaneitatea dovede[te o vie [i per-
manent\ preocupare de a-i studia opera [i de a-i urma exemplul.
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Inten]ia noastr\ a fost aceea de a v\di succint acest lucru, nu pen-
tru a-l demonstra, ci pentru a ar\ta c\ el este, ca inspira]ie de valoare,
la îndemâna preo]ilor [i a laicilor angaja]i în misiunea Bisericii.

Faptul c\ anul 2009 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române ca An comemorativ – omagial al Sfântului Vasile cel
Mare [i al tuturor P\rin]ilor Capadocieni dovede[te puterea exem-
plului [i a inspira]iei pe care Sf. Vasile cel Mare o exercit\ în Bise-
rica lui Hristos, care-l cinste[te acum la fel de mult [i tot cu atâta
dragoste ca atunci când trecea la cele ve[nice.

Dimensiunea pastoral\ [i misionar\ a activit\]ii [i personalit\]ii
Sf. Vasile cel Mare r\mâne un model posibil de urmat, a[a cum rea-
litatea a dovedit-o în trecut [i o v\de[te [i ast\zi.
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The Life and the Work of Saint Basil the Great —
 inspiration for the work of priests

Rev. Dr. Neculai DORNEANU

In his theological and patristic research “The Life and the Work

of Saint Basil the Great – inspiration for the work of priests”,

Rev. Dr. Neculai Dorneanu analyses the main aspects in the mis-

sionary work of the great Cappadocian, Saint Basil the Great, in

order to draw a picture of the fundamental needs of the Church

and to show their importance in the mission of the Church today.

After a short biographical presentation, the author shows the great

theological, canonical, social, dogmatic and missionary contribu-

tion of Saint Basil to the edification of the Church. 


