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PRINCIPIUL INTUI}IEI {I CEL AL MOTIVA}IEI 

DIN PERSPECTIVA PEDAGOGIC| 

A SF+NTULUI VASILE CEL MARE

Conf. dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Introducere

Educa]ia religioas\ cre[tin\ ancoreaz\ demersul paideutic `n

via]a ve[nic\, referindu-se la idealul suprem, mântuirea uman\, pen-

tru `mplinirea c\ruia se des\vâr[e[te personalitatea cre[tin\. 

Caracterul teleologic al educa]iei vizeaz\ [i corelarea ac]iunilor

sale prin respectarea unei normalit\]i, care const\ `ntr-un ansam-

blu de legi [i reguli de care depinde optimizarea procesului in-

structiv-educativ. 

Normativitatea educa]iei se situeaz\ pe dou\ niveluri: normati-

vitatea institu]ional\, asigurat\ prin cadrul legislativ al societ\]ii im-

plicate, [i normativitatea func]ional\, de ordin didactic, deontologic

[i praxiologic, ce rezid\ `n competen]a corpului profesoral1.

Norma presupune o anumit\ generalizare pentru `ntreg siste-

mul educa]ional, dar comport\ [i grade de obligativitate [i op]io-

nalitate diferite pentru unele aspecte ale ei, denumite principii

pedagogice [i didactice.

Principiul intui]iei reprezint\ un imperativ fundamental al didac-

ticii, deoarece exprim\ corela]ia dintre senzorial [i ra]ional, dintre

concret [i abstract, `n desf\[urarea eficient\ a procesului de `nv\-

]\mânt. Aser]iunea lui Locke: „nimic nu exist\ `n intelect, dac\ mai

`ntâi nu ar exista `n sim]uri”, relev\ importan]a capital\ a senza-

]iilor [i percep]iilor `n realizarea reprezent\rilor cognitive necesare

gândirii abstracte2.

1  Cf. Constantin Cuco[, Pedagogie, edi]ia a II-a, Editura Polirom, Ia[i, 2006, p. 347. 
2  Ibidem, p. 356. 
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Intui]ia const\ `n cerin]a de a asigura o baz\ perceptiv\, concret-

senzorial\ `nv\]\rii, axat\ pe activitatea direct\ a elevului, practic\

[i afectiv\3, `n utilizarea mijloacelor didactice [i modelelor lin-

gvistice. 

Conceptul de intui]ie `n psihologie [i pedagogie desemneaz\ cu-

noa[terea direct\, prin intermediul analizatorilor, care prelucreaz\

datele realit\]ii furnizate de obiecte [i fenomene. Imaginea concre-

tizat\ intuitiv este individualizat\4. Suportul intui]iei poate fi de or-

din obiectual (fizic) [i logic (cuvintele – cu grade diferite de concre-

tizare sau abstractizare)5.

Importan]a intui]iei `n educa]ie reiese `n mod elocvent din acti-

vitatea pedagogic\ a Mântuitorului, care a expus oral `nv\]\tura Sa

divin\ [i, predominant, prin pilde, preluate din realitatea cotidian\:

„[i f\r\ pild\ nu le gr\ia nimic” (Mt. 13, 34). 

Adev\rurile de credin]\ transmise elevilor `n lec]iile de Religie

sunt suprasensibile, de aceea trebuie transpuse `ntr-un limbaj acce-

sibil, prin imagini sugestive [i `ntr-o atmosfer\ spiritual\ adecvat\.

A[adar, principiul intui]iei relev\ plasticitatea firii umane [i rolul

discern\mântului `n dezvoltarea personalit\]ii spirituale. ~ntre cei doi

protagoni[ti ai educa]iei, profesor [i elev, se eviden]iaz\, `n cadrul

`nv\]\mântului religios, valoarea argumentului biblic [i patristic.

I. Principiul intui]iei `n opera Sfântului Vasile cel Mare

„Metafora plasticit\]ii firii umane”6 nu este o descoperire a psi-

hologiei moderne. Prin harul divin, Sfântul Vasile cel Mare a intuit

acest adev\r fundamental, exprimat `n Regulile mari: „A[adar, tre-

buie ca sufletul s\ fie `ndrumat spre practicarea faptelor bune, de la

`nceput, când este `nc\ u[or de format [i fraged [i, fiind moale ca

ceara, prime[te cu u[urin]\ formele care se preseaz\ asupra lui, a[a

`ncât, atunci când va veni ra]iunea [i puterea de a judeca, s\ `nceap\

drumul de la primele no]iuni [i de la exemplele de pietate, care i-au

3  Cf. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vl\sceanu, Didactica, Editura Di-

dactic\ [i Pedagogic\, R.A., Bucure[ti, 1997.
4  Cf. Constantin Cuco[, op. cit., p. 356.
5  Cf. Ibidem. 
6  Constantin Cuco[, Educa]ia religioas\. Con]inut [i forme de realizare, Editura

Didactic\ [i Pedagogic\, R.A., Bucure[ti, 1996, p. 35.
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fost predate, pentru ca ra]iunea s\ arate ceea ce este folositor, iar

obiceiul s\ `ndrume cu u[urin]\ spre s\vâr[irea binelui”7.

Valoarea educa]iei, care cultiv\ deprinderile morale de la vârsta

fraged\ a copil\riei, reiese [i din Omilia a XXII-a, adresat\, cu pre-

dilec]ie, tinerilor: „Nu mic este folosul s\dirii `n sufletele tinerilor a

unei oarecare `nrudiri [i obi[nuin]e cu virtutea, pentru c\, din pri-

cina fr\gezimii vârstei, `nv\]\turile unor astfel de oameni se `nfig

adânc [i r\mân pentru totdeauna”8.

Sfântul Vasile confirm\ juste]ea cuget\rii c\ „obi[nuin]a este a doua

natur\ a omului”, reliefând necesitatea atitudinii perseverente `n

corijarea deprinderilor imorale, deoarece acestea creeaz\ o depen-

den]\ statornic\: „Relele, care s-au `ntip\rit cu anii, au nevoie, mai

`ntâi, de timp ca s\ se `ndrepte, apoi de educa]ie statornic\ [i ho-

t\rât\, dac\ vrei s\ ajungi pân\ `n adâncul r\ului, `n a[a fel `ncât

s\ curmi din r\d\cin\ bolile. [...] Egoismul, `nr\d\cinat `n suflet, `n

urma unei lungi obi[nuin]e, nu-l poate smulge un singur om, nici

printr-o singur\ scrisoare [i nici `ntr-un r\stimp scurt. [...] ar fi nevoie

de mult curaj pentru a `ncepe o lupt\ de o atât de mare importan]\”9.

Plasticitatea firii umane denot\ starea sa perfectibil\, `n sensul

aspira]iei spre asem\narea cu Dumnezeu, dar [i exprimarea liber-

t\]ii, ca tain\ a iubirii divine.

Expresivitatea limbajului intuitiv creeaz\ atmosfera adecvat\

procesului instructiv-educativ [i spiritual. 

Opera Sfântului Vasile cel Mare abund\ `n figuri de stil care

confer\ frumuse]e [i receptivitate mesajului. Metaforele [i alego-

riile prevaleaz\, `n operele morale, `ntr-un num\r impresionant.

7  Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mari, `n Scrieri. Ascetice, partea a II-a,
traducere, introducere, indici [i note de Prof. Iorgu D. Ivan, `n colec]ia
„P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1989, p. 246.

8  Idem, Omilia a XXII-a, C\tre tineri, `n Scrieri. Omilii la Hexaemeron.

Omilii la Psalmi. Omilii [i cuvânt\ri, partea I, traducere, introducere, note [i

indici de Pr. D. Fecioru, `n colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, Editura Institu-

tului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, p. 570.
9  Idem, Epistola 156, `n Scrieri. Despre Sfântul Duh. Coresponden]\ (Epistole),

traducere, partea a III-a, introducere, note [i indici de Pr. prof. dr. Constantin

Corni]escu [i Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, `n colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biseri-

ce[ti”, Bucure[ti, 1988, pp. 343-344. 
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Astfel, se constat\ c\ parenezele sunt efectiv `nve[mântate `n

feeria figurilor de stil, dar ele se reg\sesc, de asemenea, [i `n epis-

tole [i, mai rar, `n scrierile dogmatice. 

Expresivitatea limbajului denot\ stilul erudit [i poetic al Sfân-

tului Vasile, care valorific\ tezaurul culturii antice, al c\rei apogeu

`l constituia arta cuvântului, retorica. 

Suita de metafore îl transpune pe cititor `ntr-o `mp\r\]ie lin-

gvistic\ fascinant\: 

- Numele lui Dumnezeu este „talismanul, pecetea din inimile

noastre”10;

- Dumnezeu este „arhitectul”11 [i „doctorul”12; 

- Profetul este „fluier pus `n mi[care de Sfântul Duh”13; 

- Sfin]ii sunt „icoane vii”14; 

- Sfântul este numit „ambasador”15.

Alegoriile creeaz\ cadrul mirific care faciliteaz\ asimilarea mesa-

jului moral: 

- Biserica – via; Apostolii – aracii; poruncile [i paza `ngerilor –

gardul; armonia dragostei – cârceii16; preo]ii – iconomii17. 

- Biserica – stupul de albine; clerul – regina18. 

- Biserica – mireasa; Hristos – Mirele19. 

- Biserica – turma de oi; ereticii – lupii „`n piele de oaie”20.

Cre[tinul este un „lupt\tor”; necazurile sunt „hran\ atletic\”; Dum-
nezeu este conduc\torul21; „Cel ce zice c\ nu s-ar cuveni ca drep-
tul s\ aib\ necazuri nu spune altceva decât c\ nu se potrive[te
unui atlet s\ aib\ adversar. Dac\ atletul nu se lupt\, ce pricini de
cunun\ ar avea?”22; „Pentru c\ am amintit de coroane [i de atle]i,
trebuie s\ v\ spun c\ atle]ii se supun la nenum\rate oboseli, ca s\-[i

10  Cf. Idem, Omilii. Omilii la Hexaemeron, p. 73.
11  Ibidem, p. 78.
12  Idem, Ascetice. Constitu]iile ascetice, p. 525.
13  Idem, Omilii. Omilie la Psalmul XXIX, p. 244.
14  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 302, p. 587.
15  Idem, Scrieri. Ascetice, p. 59. 
16  Cf. Idem, Omilii. Omilii la Hexaemeron, p. 126. 
17  Cf. Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 161, p. 353.
18  Cf. Idem, Omilii. Omilii la Hexaemeron, p. 161.
19  Cf. Ibidem, Omilie la Psalmul XLIV, p. 295.
20  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 263, p. 542. 
21  Cf. Idem, Omilii. Omilie la Psalmul XXXVI, p. 262.
22  Ibidem, p. 279.
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m\reasc\ prin fel de fel de mijloace puterea lor trupeasc\: transpir\
tare din pricina greut\]ilor exerci]iilor, cap\t\ multe r\ni [...], ]in diet\,
nu cea mai pl\cut\, ci cea hot\rât\ de instructorii lor [...], `ncât
via]a dus\ de ei `nainte de `ntreceri este un exerci]iu `n vederea `n-
trecerilor”23.

Densitatea [i expresivitatea figurilor de stil `n opera Sfântului
Vasile cel Mare evoc\ atmosfera captivant\ pe care o crea `n sco-
pul etal\rii credin]ei cre[tine. 

~n ansamblul operei sale, Sfântul Vasile cel Mare a eviden]iat va-
loarea inspirat\ a Sfintei Scripturi, ca surs\ autentic\ a Revela]iei
supranaturale [i fundament al credin]ei cre[tine. Astfel, ea de]ine su-
perioritatea fa]\ de orice crea]ie cultural\: „Nu avem nici puterea,
nici timpul disponibil ca s\ adun\m toate câte sunt `nf\]i[ate pre-
tutindeni `n Scriptura de Dumnezeu inspirat\, despre Tat\l [i Fiul [i
Sfântul Duh. Dac\, totu[i, lu\m `n considerare pu]ine dintre aces-
tea, avem convingerea c\ [i acestea vor fi suficiente pentru con[ti-
in]a voastr\ [i v\ ve]i convinge c\ credin]a noastr\ se sprijin\ pe
Sfintele Scripturi [i v\ ve]i `ncredin]a [i voi despre adev\r [...]. Pen-
tru c\ toate `ncerc\rile demonstreaz\ c\ exist\ o singur\ `nv\]\tur\
pioas\ adev\rat\”24.

Sfântul Vasile precizeaz\ `ns\ c\ unele scrieri ale Sfintei Scripturi
sunt inaccesibile pentru cre[tinii novici `n domeniul spiritual: „Nu
uita nici citirile, `n primul rând cele din Noul Testament, pentru c\
din Vechiul Testament, adeseori, ne putem v\t\ma, nu pentru c\
s-ar afla acolo scrieri v\t\m\toare, ci pentru c\ judecata celor care
s-ar putea r\t\ci este neputincioas\. «Toat\ Scriptura este insuflat\
de Dumnezeu [i de folos spre `nv\]\tur\» (II Timotei 3, 16). Toate
pâinile sunt hr\nitoare, dar pentru cei bolnavi ele pot fi p\gubi-
toare [...]; dar dac\, totu[i, cineva crede c\ acolo s-ar g\si ceva
necurat, acela s\ nu uite c\ doar dup\ mintea lui se poate vorbi de
necur\]ie acolo”25.

Exist\ pasaje biblice `n care sunt enun]ate criptic `nv\]\turi de
credin]\, nu pentru a crea situa]ii inabordabile, ci, dimpotriv\, pen-
tru a incita pe cre[tini `n studiul biblic aprofundat: „Un fel de t\-
cere este obscuritatea de care se serve[te Scriptura, prin care `ngreu-
iaz\ `n]elegerea dogmelor `n folosul cititorilor”26.

23  Ibidem, Omilia a XXII-a, p. 576. 
24  Cf. Idem, Scrieri. Ascetice. Regulile mici, p. 91.
25  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 42, p. 193.
26  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Despre Sfântul Duh, p. 80.
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Un spa]iu extins atribuie Sfântul Vasile interpret\rii textelor bi-

blice cu argumente [tiin]ifice, prin care sus]ine crea]ionismul: „Ace[ti

filozofi, necunoscând pe Dumnezeu, n-au pus la temelia crea]iei

universului o cauz\ ra]ional\ [...], au alergat la ipoteze materiale,

atribuind elementelor lumii cauza cre\rii universului; al]ii [i-au `n-

chipuit c\ natura celor v\zute este format\ din atomi, corpuri indivi-

zibile. [...] Cu adev\rat pânz\ de p\ianjen ]es cei ce au scris aces-

tea, punând la facerea cerului [i a p\mântului ni[te cauze atât de

slabe [i lipsite de tr\inicie. C\ nu [tiau s\ spun\: «~ntru `nceput a f\cut

Dumnezeu cerul [i p\mântul» (Facerea 1, 1)”27. 

Sfântul Vasile reliefeaz\ caracterul indelebil al `nv\]\turilor evan-

ghelice: „S\-mi `ntremez puterile cu ajutorul poruncilor evanghe-

lice, pe care nici vremea, nici lucrurile omene[ti [i nici chiar lovi-

turile vie]ii nu pot s\ le schimbe”28.

Marele ierarh `[i asum\ nobila responsabilitate de a ap\ra Orto-

doxia biblic\: „Dac\ `nva]\ cineva altceva, dac\ nu se pleac\ `n

fa]a cuvintelor s\n\toase ale credin]ei, [i dac\, respingând vesti-

rile Domnului, d\ mai mult\ cinste propriei `nv\]\turi decât cuvin-

telor evanghelice, pune]i-v\ `n gard\ `mpotriva unui astfel de om”29.

~n calitate de „ghid”30, Sfânta Scriptur\ se distinge prin armonia

exprim\rii mesajului divin: „Spun aceasta, nu pentru c\ m\ gândesc

la destoinicia mea, a celui ce interpreteaz\ Scriptura, ci la harul

celor scrise `n Scriptur\, care, `n chip firesc, sunt u[or de `n]eles, dar

[i dulci [i pl\cute celor care prefer\ adev\rul, `n locul ipotezelor. A[a

precum [i psalmistul arat\ foarte mult dulcea]a pe care o d\ ade-

v\rul: «Cât sunt de dulci, spune el, gurii mele, cuvintele Tale! Mai

mult decât mierea `n gura mea!» (Ps. 118, 103). Ieri, pe cât a fost

cu putin]\, am veselit inimile voastre cu cercetarea cuvintelor lui

Dumnezeu; ast\zi, am venit iar\[i, `n a doua zi, s\ vedem minu-

nile lucr\rilor celei de a doua zile”31.

Sfânta Scriptur\ constituie cel mai vast material intuitiv din opera

Sfântului Vasile cel Mare, conferindu-i, prin natura sa inspirat\, com-

peten]\ [i expresivitate.

27  Idem, Omilii. Omilia I, p. 73.
28  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 244, p. 512.
29  Ibidem, Epistola 261, p. 540. 
30  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Despre Sfântul Duh, p. 31.
31  Idem, Omilii, Omilii la Hexaemeron, p. 97.
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II. Principiul motiva]iei, din perspectiva educa]ional\ 
a Sfântului Vasile cel Mare

Motiva]ia se define[te ca totalitatea idealurilor, intereselor, obiec-
tivelor care dinamizeaz\, sus]in [i orienteaz\ desf\[urarea activi-
t\]ii de `nv\]are. 

Educa]ia, `n fiecare secven]\ de manifestare, se axeaz\ pe un
sistem de finalit\]i ac]ionale, con[tientizate [i exprimate de factorii
implica]i `n procesul instructiv-educativ. Ele reflect\ exigen]e de
ordin axiologic, care imprim\ sensul demersului informativ-formativ,
fiind indispensabile desf\[ur\rii sale optime32.

Motiva]ia intrinsec\ vizeaz\ dimensiunea teleologic\ superioar\
ce rezid\ `n scopuri nobile sau stimulativ-pozitive: aspira]ie spre
perfec]iune, dorin]a de a crea opere artistice sau de a deveni un spe-
cialist remarcabil, curiozitatea etc. 

Motiva]ia extrinsec\ exprim\ interese rezultate din condi]ion\ri
sau constrângeri sociale, dar [i din dorin]e negative, egocentriste:
aspira]ia spre integrare social\, dorin]a de afiliere la un anumit grup,
supunerea la tendin]ele normative sociale, afirmarea arogant\ a
eului etc.33.

Interesul religios-cre[tin transfigureaz\ toate celelalte aspira]ii
umane, deoarece orienteaz\ fiin]a uman\ spre Dumnezeu Creatorul,
care i-a oferit chipul S\u divin [i posibilitatea de accedere spre
des\vâr[irea haric\ a asem\n\rii cu El34. Sfântul Vasile precizeaz\
aceast\ aspira]ie ontologic\ suprem\: „Am fost chema]i s\ ne ase-
m\n\m lui Dumnezeu, pe cât este cu putin]\ firii umane”35.

Ca motiva]ie intrinsec\, acest ideal trebuie s\ anime `nv\]\mân-
tul religios-cre[tin, `n orice manifestare educativ\36.

Existen]a uman\ trebuie orientat\, prin toate manifest\rile ei, spre
idealul suprem al vie]ii – mântuirea – care const\ `n comuniunea
divino-uman\: „Faptul de a ignora marea tain\ a mântuirii noastre
denot\, `ntr-adev\r, minte de copil, de copil care are nevoie de lapte,

32  Cf. Constantin Cuco[, Pedagogie…, p. 185.
33  Cf. Dorina S\l\v\stru, Psihologia educa]iei, Editura Polirom, Ia[i, 2004, p. 84. 
34  Cf. G.G. Antonescu, Pedagogia general\, Editura Scrisul Românesc, Craiova,

1946, p. 27. 
35  Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh. Epistole, Despre Sfântul Duh,

p. 18.
36  Cf. Pr. Mihail Bulacu, Spiritul catehezei patristice `n [coala româneasc\, Edi-

tura Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, Bucure[ti, 1937, p. 103. 
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pentru c\, `n baza unui principiu pedagogic, `nainte de a ne exersa
`n dreapta credin]\ [i `nainte de a ajunge la des\vâr[ire, era nor-
mal s\ ni se dea elementele pe care le putem pricepe mai u[or”37.

„Planul dumnezeiesc al mântuirii”38 transcende orice cunoa[tere
uman\: „Dac\ omul des\vâr[it nu cunoa[te adev\rul cu privire la cu-
no[tin]ele despre lucrurile din via]\, atunci lucrul acesta nu-i va fi
o piedic\ pentru dobândirea mântuirii. Dac\ nu cunoa[tem ade-
v\rul cu privire la câte stadii are p\mântul sau marea, câte stele se mi[c\
[i cât de mult `ntrece `n iu]ime o stea pe alt\ stea, ei bine, nimic din
toate acestea nu ne `mpiedic\ s\ dobândim fericirea f\g\duit\”39.

Sfântul Vasile adreseaz\ `ndemnul spre mântuire tuturor cre[ti-
nilor: „~mbrac\ ve[mântul veseliei [i haina mântuirii, aceste haine
str\lucitoare [i de nunt\, cu care cel `mpodobit nu va fi aruncat afar\
din c\mara cea de nunt\”40. Pentru acest ideal suprem, de comu-
niune haric\ `n `mp\r\]ia ve[niciei cu Dumnezeu, cre[tinul trebuie
s\ persevereze `n des\vâr[irea personalit\]ii spirituale: „Unii din-
tre filozofii p\gâni au scris despre scopul vie]ii [i au ajuns la dife-
rite concep]ii despre scopul ei. Unii au definit c\ scopul vie]ii este
[tiin]a; al]ii c\ scopul vie]ii este lucrarea practic\; al]ii c\ scopul
vie]ii este a te folosi `n chip diferit de via]\ [i de trup; iar cei care
tr\iesc ca dobitoacele au definit c\ scopul vie]ii este pl\cerea. Pen-
tru noi, scopul vie]ii, `n vederea c\ruia facem totul [i spre care ne
gr\bim, este fericita vie]uire `n veacul ce va s\ fie. Iar aceasta se
`mpline[te `n a ne l\sa st\pâni]i de Dumnezeu”41.

Pentru cultivarea motiva]iei intrinseci, Sfântul Vasile relev\ `n]e-
lepciunea lui Dumnezeu, care, prin farmecul vie]ii spirituale, antici-
peaz\ fericirea ve[nic\: „Nimeni dintre noi, dac\ vrea s\ fie socotit
`n]elept, s\ nu uite s\ mul]umeasc\ pentru tot ce i se `ntâmpl\ `n
via]\. Dac\ am cerceta adânc via]a noastr\, am vedea c\ este plin\
de farmec”42.

Starea de recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu exprim\ iubirea devo-
tat\ care anim\ pe cre[tini: „Cel `n]elept poate s\ `nal]e binef\c\-
torului Dumnezeu nenum\rate mul]umiri [...]: ne-a cinstit cu ra]iune;
ne-a d\ruit meseriile ca ajut\toare ale vie]ii; ne scoate hrana din

37  Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, p. 48.
38  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 8, p. 134.
39  Idem, Omilii. Omilia I, p. 209. 
40  Ibidem, Omilie la Psalmul XXIX, p. 236. 
41  Ibidem, Omilie la Psalmul XLVIII, p. 309. 
42  Ibidem, Omilia a V-a, La muceni]a Iulita, p. 393.
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p\mânt; ne-a dat animale ca s\ ne slujeasc\; pentru noi ploile; pen-
tru noi soarele; pentru noi frumuse]ile mun]ilor [i ale [esurilor [...];
pentru noi curg râurile; pentru noi izvor\sc izvoarele; pentru noi
se `ntinde cât vezi cu ochii marea [...]. Toat\ crea]ia ne ofer\ da-
ruri, datorit\ harului bogat f\cut nou\ de Dumnezeu, binef\c\-
torul nostru”43.

Comuniunea cu Dumnezeu [i cu semenii decurge din adev\-

rata dragoste, care „e un dar al Duhului Sfânt”44. Ea stimuleaz\ pe

cre[tini `n tr\irea fervent\ a credin]ei. Sfin]ii constituie modelele

autentice care `i impulsioneaz\ pe cre[tini `n via]a spiritual\: „Sfin]ii

se ofer\ ca locuin]\ lui Dumnezeu [i devin templul Lui”45.

Devotamentul ce reiese din via]a sfin]ilor impresioneaz\ [i mo-

tiveaz\ pe cre[tini `n urmarea exemplului lor. 

Duhul Sfânt ofer\ [i comunic\ iubirea infinit\, prin harul S\u ne-

creat, acelor oameni care consimt s\ conlucreze cu El: „Este inacce-

sibil dup\ natur\ [i perceput doar dup\ bun\tate; pe toate le umple

cu puterea Sa, dar se comunic\ doar celor vrednici, [i acestora nu

`n aceea[i m\sur\, ci `mparte harul dup\ credin]a fiec\ruia. Este

simplu dup\ esen]\, dar variat dup\ lucr\ri”46.

Duhul Sfânt cultiv\ [i sus]ine motiva]ia fiin]ei umane, dar `n con-

lucrare cu libertatea sa. Comuniunea cu Dumnezeu, `nc\ din aceast\

via]\, prefigureaz\ fericirea ve[nic\. Ea const\ `n experierea iubirii,

ca dar divin.

Concluzii

Ca Apostol al Ortodoxiei [i mesager al Sfintei Treimi, ca P\rinte

al monahismului, al Liturghiei ortodoxe [i al filantropiei institu]iona-

lizate, dar [i ca promotor al progresului social [i moral, prin culti-

varea umanismului spiritual [i afirmarea educa]iei integrale, pro-

fane [i religioase, Sfântul Vasile constituie modelul de pedagog

cre[tin, prin excelen]\. 

Referindu-se la scopul vie]ii sale, el `nsu[i se confeseaz\: ,,Nicio-

dat\ n-am urm\rit altceva decât adev\rul [i mântuirea”47. 

43  Ibidem, pp. 393-394.
44  Idem, Despre Sfântul Duh. Epistole, Epistola 133, p. 317.
45  Ibidem, Despre Sfântul Duh, p. 77. 
46  Ibidem, p. 39. 
47  Ibidem, Epistola 245, p. 514.
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Educa]ia, `n concep]ia inspirat\ a marelui ierarh, realizeaz\ con-
lucrarea divino-uman\, reflectat\ `n comuniunea interpersonal\.

Printr-un limbaj abundent intuitiv, ce relev\ erudi]ia [i spirituali-
tatea sa, marele ierarh valorizeaz\ educa]ia profan\: „Dup\ cum
`nsu[irea proprie a unui pom este de a face un fruct bun [i frumos,
dar [i frunzele care se mi[c\ pe ramuri dau pomului oarecare po-
doab\, tot a[a [i cu sufletul: fructul lui este, mai cu seam\, adev\rul,
dar nu-i lipsit de frumuse]e, dac\-i `mpodobit cu `n]elepciunea pro-
fan\, a[a precum frunzele ofer\ fructului ̀ nveli[ [i ̀ nf\]i[are frumoas\”48.

Scrierile Sfântului Vasile cel Mare ,,sunt tot ce poate fi mai erudit
`n toat\ Antichitatea clasic\”49. Dup\ afirma]ia prietenului [i biogra-
fului s\u, Sfântul Grigorie de Nazianz, „`n]elepciunea lui s-a f\cut
cunoscut\ pân\ la marginile lumii”50.

Fidelitatea Sfântului Vasile fa]\ de Biblie relev\ ortodoxia sa. De
la operele strict exegetice, pân\ la cele morale, pedagogice [i epis-
tolare – „la prima vedere f\r\ vreo leg\tur\ cu Sfânta Scriptur\ –
toate sunt `ntemeiate, din abunden]\, pe texte scripturistice”51, care
constituie materialul intuitiv cel mai elocvent. Se poate afirma c\ `n-
treaga sa oper\ este „un vast comentariu al Sfintei Scripturi”52.

Ca Apostol al Ortodoxiei, Sfântul Vasile define[te pe cre[tini ca
„lupt\tori ai piet\]ii”, a c\ror datorie sfânt\ const\ `n p\strarea te-
zaurului biblic integral: „pentru a readuce aminte lupt\torilor pie-
t\]ii de Sfintele Scripturi”53, „singura `nv\]\tur\ pioas\, adev\rat\”54;
„s\ p\streze, spre bucuria `mpreun\-slujitorilor Lui, f\r\ falsificare
[i f\r\ `n[elare, cele pe care i le-a `ncredin]at spre administrare Bu-
nul Dumnezeu”55.

48  Idem, Omilii, Omilia a XXII-a, C\tre tineri, p. 568.
49  Ioan C. Popescu, Activitatea oratoric\ a Sfântului Vasile cel Mare, Editura

Aurora, Bucure[ti, 1908, p. 45.
50  Sfântul Grigorie de Nazianz, Elogiul Sfântului Vasile, `n Apologia sau cu-

vântarea `n care se arat\ motivele ce l-au `ndemnat s\ fug\ de preo]ie [i Elogiul

Sfântului Vasile, traducere de pr. N. Donos, Editura Atelierele Zanet Corl\]eanu,

Hu[i, 1931, p. 568.
51  Pr. Lect. Constantin Corni]escu, Sfin]ii Trei Ierarhi, interpre]i ai Sfintei

Scripturi, `n „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXVIII (1976), nr. 1-2, p. 83. 
52  Idem, Sfântul Vasile cel Mare – interpret al Sfintei Scripturi, `n „Ortodoxia”,

anul XXXII (1980), nr. 2, p. 308.
53  Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri. Ascetice, p. 83.
54  Ibidem, p. 91.
55  Ibidem, p. 87.
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The Principle of Intuition and Motivation

from the Pedagogical Perspective of St. Basil the Great

Conf. PhD. Carmen-Maria BOLOCAN

As an apostle of Orthodoxy and messenger of the Holy Tri-

nity, as the Father of monasticism and of the Orthodox liturgy

and institutional philanthropy, but also as promoter of social and

moral progressby cultivating spiritual humanism and affirming

of integrated education, secular and religious, St. Basil is the mo-

del of the Christian educator par excellence.

Education, in the doctrine of the great hierarch, achieved a

divine-human cooperation, reflected in the interpersonal com-

munion. Through an intuitive abundant language, revealing his

erudition and spirituality, the great hierarch valorizes the pro-

fane education. After the statement of his friend and biographer,

Saint Gregory of Nazianzus, „his wisdom was made known to the

ends of the world”.

His exegetical, moral, educational and epistolary works are

ased on the text of the Church’s revealed Scripture, which is the

most obvious intuitively material.


