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Pedagogia divin\ în opera Hexaemeron a 

Sfântului Vasile cel Mare

Lect. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Lumea – oper\ a lui Dumnezeu. Perspective [i adev\r

Misterul crea]iei, precum [i sensul ei nu vor putea fi niciodat\ deslu[ite `n
`ntregime. Lumea, tain\ a iubirii [i a pedagogiei lui Dumnezeu, este cunoscut\ [i
va putea fi `n]eleas\ atât cât va voi ~n]elepciunea lui Dumnezeu s\ descopere,
`ntrucât „fiin]ei constituite prin actul Crea]iei, Dumnezeu se reveleaz\ ca Tu al
s\u, o a[az\ ca vizavi-ul s\u [i o situeaz\ `n lumina comuniune”1. Sfântul Ioan
Damaschin, `ncercând s\ explice motivul pentru care Dumnezeu a creat lumea,
prive[te pe Acesta ca fiind un „nemul]umit” de contemplarea atotputerniciei Sale.
{i atunci, dintr-o bun\tate [i o iubire infinite, „a binevoit s\ fac\ ceva care s\
primeasc\ binefacerile Sale [i s\ se `mp\rt\[easc\ din bun\tatea lui”2, chemând,
prin Cuvântul S\u, pe cele nev\zute [i pe cele v\zute. ~n]elepciunea dumne-
zeiasc\ – necreat\, ve[nic\ [i infinit\, cum o caracterizeaz\ Pr. Prof. Ioan G.
Coman – „lucreaz\ imanent `n cosmos pentru des\vâr[ire [i transfigurare”3, lucrare
care, o dat\ s\vâr[it\, nu a fost l\sat\ s\ evolueze de la sine, cum sus]in dei[tii, ci
trebuie s\ fie redefinit\ `ntr-o permanent\ comuniune cu Dumnezeu.

~ntreaga lucrare este opera lui Dumnezeu – Treime, deci Cel Ce a creat este
independent `n Sine „c\ci tu ai zidit toate lucrurile [i prin voin]a Ta ele erau [i
s-au f\cut” (Apoc. 14, 11), `mp\rt\[indu-Se pe Sine „d\ruind bucuria de a fiin]a
la o nenum\rat\ mul]ime de f\pturi care nu sunt Dumnezeu”4. Astfel, Dumnezeu
d\ruie[te crea]iei darul de a se bucura `n comuniune de armonia [i unitatea
Ziditorului.

1 Paul Evdokimov, Rugul aprins, traducere de diacon prof. Teodor V. Dam[a, Editura
Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1994, p. 36 (se va folosi sigla: Paul Evdokimov, Rugul
aprins).

2 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Edi]ia a treia, traducere de Pr. D. Fecioru,
Editura Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 46.

3 Pr. Prof. I.G. Coman, Originea [i sensul `n]elepciunii, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,
an LIII/1945, nr. 11-12, p. 653.

4 Arhim. Benedict Ghiu[, Despre crea]ia lumii, `n „Mitropolia Olteniei”, an IX/1957, nr.
1-2, p. 59.
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Doctrina biblic\ afirm\ crearea lumii din „nimic” pentru c\, dac\ Dumnezeu
n-ar fi putut s\-[i fac\ singur materia, cum afirma Lactan]iu, n-ar fi fost Atotpu-
ternic. „Ex nihilo” este expresia unui program divin etern „actualizat `n timp”5,
program ce a concretizat voin]a lui Dumnezeu de a Se descoperi.

Pedagogia lui Dumnezeu `n crea]ie se descoper\ treptat `ncepând cu ordinea
ce se reg\se[te `n zidire (chiar [i atunci când pare tulburat\ de dezordine) [i
sfâr[ind cu ultima lucrare a lui Dumnezeu – zidirea omului dup\ chipul S\u, pe
care l-a pus st\pân peste toate: „Omul `ns\ se descoper\ pe sine `ntr-o lume care
`i este dat\, pe care nu el a creat-o, nu el o sus]ine `ntru existen]\, ci, mai curând,
aceasta `i ofer\ toate mijloacele, condi]ia `ns\[i de a fi”6. ~ns\, de[i omul a fost
creat ultimul, ca [i cunun\ a crea]iei, Dumnezeu a lucrat [i va lucra ve[nic `n
lume, deoarece a zidit-o pentru a o iubi, iubire manifestat\ `ntr-un dialog ve[nic
cu crea]ia – r\spuns.

Crea]ia, manifestare a iubirii lui Dumnezeu cel `ntreit `n Persoane

Crea]ia, chemat\ la existen]\ s\ dea m\rturie ve[nic despre bun\tatea [i
`n]elepciunea lui Dumnezeu, este o rev\rsare a iubirii Lui, al c\rui plan are ca
finalitate „`ndumnezeirea lumii create, care, `n urma p\catului, implic\ [i mân-
tuirea”7. Aceast\ mântuire este destinat\ umanit\]ii, `ns\ dup\ cum afirm\ Pr.
St\niloae, umanitatea este unit\ fiin]ial cu natura pentru c\ omul, reprezentant al
umanit\]ii, are zidit\ `n sine sinteza elementelor cosmice, motiv pentru care a fost
numit deseori „micro-cosmos”.

P\rintele Galeriu, vorbind despre actul creator, `l concepe ca pe o „auto-
d\ruire” `ncadrat\ de iubire, pe de o parte, [i de libertate, pe de alt\ parte. ~ns\
iubirea [i libertatea nu se pot manifesta `n afara unei „alterit\]i” care s\ le `mp\r-
t\[easc\, pentru c\ „cine iube[te cu adev\rat voie[te pe altul ca existen]\, ca fiin]\
de sine st\t\toare, liber\, ca pe un altul cu care s\ comunice”8. Aceast\ iubire liber\,
dar responsabil\, devine prin ea `ns\[i creatoare, context `n care se explic\ no-
]iunea dialogului dintre Cel care cheam\ [i crea]ia care r\spunde. F\pturile se
schimb\ „din slav\ `n slav\” pentru c\ Dumnezeu iube[te ve[nic cu o iubire ce
`mbog\]e[te: „~nceputul se `nnoie[te mereu, se `nnoie[te ca aspira]ie, ca sui[ f\r\
sfâr[it c\tre perfec]iunea niciodat\ definitiv\, niciodat\ epuizat\”9. Pe acest
fundament al iubirii se explic\ posibilitatea `ndumnezeirii spre care tinde crea]ia.

Teologia rus\ (ex. S. Bulgakov) definea crea]ia printr-o manifestare a
kenozei Sfintei Treimi. De[i rela]ia de iubire prin care subzist\ [i se afirm\
Persoanele Sfintei Treimi „nu are nevoie s\ aspire la un plus de existen]\, la o

5 Pr. Gheorghe Petraru, Lumea, crea]ia lui Dumnezeu. Perspective biblice, teologico-
patristice [i [tiin]ifice, Editura Trinitas, Ia[i, 2002, p. 35.

6 Ibidem, p. 25.
7 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, volumul I, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1996, p. 223.
8 Pr. C. Galeriu, Jertf\ [i r\scump\rare, Editura Harisma, Bucure[ti, 1991, p. 56.
9 Ibidem, p. 59.
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alt\ perfec]iune”10, conform principiului treimic, iubirea devine dar prin `mp\r-
t\[irea ei: „Pogorârea Celui de sus e un dar. El pogoar\ pentru a se d\rui. Orice
pogor\mânt e un dar, iar lumea creat\ de El e `ntruparea acestui dar”11.

Aceast\ pogorâre a Dumnezeului Treime se `nso]e[te nu doar cu iubirea
fiin]ial\ a tuturor f\pturilor, ci [i cu ordinea din crea]ie caracteristic\, la afirmarea
c\reia au ajuns [tiin]ele pozitive `n urma accept\rii unui „spa]iu al indetermin\rii,
care exist\ la toate nivelurile de existen]\ [i, `n mod deosebit, la om”12.

Ordinea din crea]ie este m\rturisit\ [i de echilibrul elementelor, unite fiind [i
subzistând sub conducerea puterii divine: „C\ci cum ar fi putut ca naturile con-
trare, adic\ focul [i apa, cerul [i p\mântul s\ se uneasc\ unele cu altele pentru
formarea unei singure lumi, [i cum ar putea s\ r\mân\ nedescompuse, dac\ nu le-ar
uni o for]\ atotputernic\ [i nu le-ar p\stra totdeauna nedescompuse”13. Astfel,
Dumnezeu este o prezen]\ activ\, mereu dinamic\ [i creatoare. El poart\ de grij\
f\pturilor [i universului: „dar [i coeziunea `ns\[i [i conservarea [i guvernarea
crea]iei ne `nva]\ c\ exist\ Dumnezeu, Care a urzit acest univers, `l ]ine, `l p\s-
treaz\ [i are totdeauna grij\ de el”14. Grija fa]\ de crea]ie este v\dit\ [i `n ordinea
natural\. Dumnezeu este St\pân peste for]ele naturii: „Cel care d\ z\pada ca lâna,
Cel ce are grij\ de mâncarea corbului, când puii lui cronc\nesc la Dumnezeu de
foame, [i zboar\ `ncoace [i `ncolo dup\ hran\?” (Iov 38, 41), peste urgii: „{i v\
voi da ani de bel[ug `n locul anilor `n care au mâncat l\custele mici, cele mari,
cele zbur\toare [i stolurile de l\custe, marea Mea o[tire pe care am trimis-o
`mpotriva voastr\” (Ioil 2, 25). Acestea sunt `ns\ doar câteva exemple prin care
se arat\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu fa]\ de lume. El lucreaz\ `n multe
feluri, cum ar spune Sfântul Ioan Damaschin (numind pronia „incognoscibil\” [i
„incomprehensibil\”), dând fiec\rei f\pturi cele de folos pentru c\ nimeni nu
cunoa[te mai bine crea]ia decât Cel care a zidit-o.

Sfin]ii P\rin]i, vorbind despre frumuse]ea lumii zidit\ din „nimic”, nu au f\cut
simple specula]ii, ci afirma]iile lor, expuse `n omilii la Cartea Facerii „[i nu
numai, sus]in [i `nt\resc ipoteza iubirii lui Dumnezeu fa]\ de crea]ie, ce este
dominat\ de ordine [i unicitate `ntrucât „toate” erau bune foarte” (Facere 1, 31). Acest
„toate”, sum\ a tuturor celor create, este un amestec omogen pentru c\ una este
zidirea, dup\ cum Unul este ziditorul, `ns\ fiecare f\ptur\, fiecare element, prin
specificul cu care este `nzestrat, se distinge de toate cele din jur. Tot a[a, Sfin]ii
P\rin]i, vorbind despre lucrarea lui Dumnezeu, care este Una, se exprim\ diferit
[i insist\ pe anumite aspecte, `n func]ie de talentul oratoric, de auditoriu, de scopul
pe care [i-l propune cuvântarea.

Fiecare are un rol anume, conform unui plan al lui Dumnezeu, a C\rui ~n]e-
lepciune este cauz\ a oric\rui tip de gândire: „~n]elepciunea divin\ `ns\ se

10 Ibidem, p. 50.
11 Ibidem, p. 51.
12 Pr. Gheorghe Popa, Lege [i iubire. Coordonate biblice [i hermeneutice pentru

Teologia moral\, Editura Trinitas, Ia[i, 2002, p. 13.
13 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 18.
14 Ibidem.
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nume[te [i `nceputul, [i cauza, [i ipostaza, [i perfec]iunea, [i pauza, [i cap\tul
`n]elepciunii celei adev\rate [i a toat\ `n]elepciunea cea creat\, a min]ii, a toat\ ra-
]iunea [i a toat\ senza]ia”15.

Dup\ cum Sfânta Scriptur\ nu este nici un tratat de astronomie, nici de bio-
logie, cum spunea Pr. Iova Firica, nici omiliile Sfin]ilor P\rin]i nu sunt de-
monstra]ii teoretice, specula]ii ci, plecând de la Revela]ia divin\ expus\ `n Sfânta
Scriptur\, `ncearc\ s\ surprind\ [i s\ redea modul pedagogic `n care Dumnezeu a
dialogat cu crea]ia.

Omiliile Sfântului Ioan Gur\ de Aur, „afirma]ii clare – rod al unei cuget\ri
adânci – bine formulate [i redate `ntr-un limbaj accesibil posibilit\]ilor de `n]e-
legere ale ascult\torilor prin formarea lor religios-moral\”16, sunt `n aspectul
pedagogic, o `ncercare de a sintetiza inten]ia lui Dumnezeu de a-{i ar\ta Atotputer-
nicia f\când „lumea `ntr-un chip cu totul contrar de cum obi[nuie[te s\ lucreze
omul”17, adic\ a f\cut mai `ntâi cerul, tronul lui Dumnezeu [i apoi p\mântul –
„a[ternutul picioarelor lui”. Cuvântul lui Dumnezeu, care, semn [i manifestare a
voin]ei, se face fapt\, nu a avut nevoie de vreo materie din care s\ creeze [i pe
care s\ o modeleze:  „Este, oare, om, Creatorul, ca s\ aib\ nevoie de o materie
preexistent\ pentru a-{i ar\ta arta Sa? Este Dumnezeu! Lui i se pleac\ toate,
creeaz\ cu cuvântul [i cu porunca”18. Pentru c\, dac\ Dumnezeu nu ar fi fost El
~nsu[i Cauza materiei, f\ptura ar fi cinstit materia pe care a transformat-o Crea-
torul [i i-a dat un sens.

Ordinea gândirii lui Dumnezeu se reflect\ `n ordinea din lume. Astfel, lu-
mina o dat\ separat\ de `ntuneric, `[i p\streaz\ „pân\ acum”, cum spune Sfântul
Ioan, locul rânduit, nef\când tulburare. ~n ce prive[te durata actului crea]iei,
Dumnezeu n-avea nevoie de [ase zile, ci de o clip\ ca s\ fac\ toate, `ns\, analizate
rând pe rând, treptele crea]iei dau m\rturie despre un anumit scop al ei. El n-a
creat nimic pentru Sine ~nsu[i, ci a f\cut totul din iubire pentru om [i le-a f\cut
treptat ca s\ se recunoasc\ `n fiecare pas al crea]iei pedagogia lui Dumnezeu.

Crea]ia este dependent\ de voin]a [i puterea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan,
vorbind despre frumuse]ea [i rodul p\mântului, implic\ `n mod voit necesitatea
prezen]ei lui Dumnezeu `n crea]ie: „Chiar dac\ oamenii lucreaz\ p\mântul, chiar
dac\ animalele le stau `ntr-ajutor, chiar dac\ p\mântul este cultivat […] totu[i,
dac\ n-ar fi voia lui Dumnezeu, toate ar fi `n zadar [i de poman\; oamenii n-ar
avea nici un câ[tig de pe urma multei lor munci [i osteneli, dac\ n-ar fi mâna cea
de sus care s\ le stea `n ajutor [i s\ duc\ la des\vâr[ire semin]ele aruncate `n

15 Dionisie Pseudo-Areopagitul, Despre Numele Divine – Teologia mistic\, Editura
Institutului European, Ia[i, 1993, p. 114.

16 Arhim. Veniamin Micle, Citirea [i interpretarea Sf. Scripturi dup\ Omiliile Sf. Ioan
Gur\ de Aur, `n „Ortodoxia”, an XXXII/1980, nr. 2, p. 277.

17 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Scrieri, partea I, Omilii la Facere (I), traducere, intro-
ducere, indici [i note de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1987, `n „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, volumul
21, p. 42.

18 Ibidem, p. 48.
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p\mânt”19. Aceasta, pentru ca f\ptura s\ nu considere p\mântul cauz\ a rodului,
ci s\ urce cu mintea la Cel care a f\cut p\mântul. {i pentru ca f\ptura s\ nu se
`nchine soarelui care `nc\lze[te [i face ca p\mântul s\ dea roade, Dumnezeu a
poruncit apari]ia lumin\torilor pe t\ria cerului, `n ziua a patra, dup\ ce f\cuse
p\mântul. Cum Filon, comentând alegoric zilele crea]iei, afirma c\ Dumnezeu a
creat plante folositoare, ba mai mult, chiar v\t\m\toare, Sfântul Ioan combate
aceast\ remarc\, gândind c\ nimic din ce este de la Dumnezeu nu poate fi r\u,
`ntrucât „n-ar fi fost l\udate de Creator dac\ n-ar fi fost create spre oarecare
trebuin]\”20. Astfel, nimic nu este inutil, ci doar nu cunoa[tem rostul fiec\rui
lucru, a[a cum nimic nu este `ntâmpl\tor, ci toate se mi[c\ prin puterea lui
Dumnezeu.

Toate cele create n-au fost doar pentru trebuin]a omului ci, cum spune
Sfântul Ioan, pentru ca Dumnezeu s\ Se manifeste `n bun\tatea [i d\rnicia Sa, „s\
putem [ti c\ toate acestea au fost aduse la fiin]\ cu o `n]elepciune, bun\tate
nespus\, spre cinstirea omului ce avea s\ fie f\cut”21. De ce `ns\ nu f\cuse pe om
pân\ atunci? Pentru c\ el va primi `n mod con[tient lumea ca dar [i avea s\ fie
st\pân peste ea. El va fi cel care va dispune `n mod liber [i responsabil de zidire
pentru ca prin crea]ie [i pentru sine, s\ mul]umeasc\ ne`ncetat. ~n]elepciunea
Atot[tiutoare, Dumnezeu, din iubire nesfâr[it\ pentru om, i-a preg\tit `ntâi o lo-
cuin]\ frumoas\ (crea]ia) peste care va fi pus st\pân: „Dup\ cum atunci când are
s\ vin\ un `mp\rat `ntr-un ora[ este nevoie s\ mearg\ `nainte `nso]itorii [i to]i
ceilal]i ca s\ preg\teasc\ palatul `mp\r\tesc [i a[a intr\ `mp\ratul `n palat, `n
acela[i chip [i acum, vrând Dumnezeu s\-l pun\ pe om peste tot cele de pe
p\mânt ca `mp\rat [i st\pânitor, i-a zidit mai `ntâi aceasta locuin]\ frumoas\,
lumea”22. De aici, se `n]elege cum Dumnezeu a cinstit pe om cu o iubire nespus\
[i cu o grij\ sus]inut\.

Cine este acest om pentru care Dumnezeu a f\cut toate, este o `ntrebare la
care s-a r\spuns diferit, dar niciodat\ complet. Omul, chip al lui Dumnezeu, Care
este Infinit [i Indefinibil nu va putea fi rezumat niciodat\ ca sintez\ a unor calit\]i
pentru c\ une[te `n sine contrarii, este st\pân [i domn peste toate: „Cine ar putea
s\ admire cum se cuvine noble]ea acestei fiin]e care une[te `n ea pe cele
muritoare cu cele nemuritoare, care `mpreun\ pe cele ra]ionale cu cele ira]ionale,
care poart\ `n propria ei fire chipul `ntregii crea]iuni […] fiin]a care a fost `nvred-
nicit\ de Dumnezeu cu atâtea aten]ii pentru care sunt toate cele prezente [i cele
viitoare, pentru care Dumnezeu ~nsu[i S-a f\cut om, care tinde spre nemurire [i fuge
de ce este nemuritor, care, alc\tuit\ dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu,
este regin\ `n ceruri, care locuie[te `mpreun\ cu Hristos, care este copilul lui
Dumnezeu [i care este a[ezat\ mai presus de orice st\pânire [i autoritate”23.

19 Ibidem, p. 73.
20 Ibidem, p. 94.
21 Ibidem, p. 93.
22 Ibidem, p. 100.
23 Nemesiu de Emessa, Despre natura omului, I, Migne, PG XL, col. 532, C 533, AB

apud Pr. Prof. Ioan G. Coman, Probleme de filozofie [i literatur\ patristic\, Editura Insti-
tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1995, p. 12.



156 TEOLOGIE {I VIA}|

Am observat, deci, `n linii mari, c\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur, dincolo de cla-
ritatea expresiei, dar nu lipsit\ de profunzime, ci prin limbajul aparent simplu,
dar conving\tor, nu face doar o analiz\ a zilelor crea]iei pentru ca ascult\torii s\
`n]eleag\ cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin gura profetului Moise, ci abordeaz\
[i perspectiva pedagogic\ a planului lui Dumnezeu `n crea]ie [i pentru crea]ie.

Lucrarea Cuvânt apologetic la Hexaemeron a Sfântului Grigorie de Nyssa
ocup\, prin specificul ei, un loc important `n rândul lucr\rilor despre crea]ie.

Pentru Sfântul Grigorie, actul cre\rii lumii coincide cu cugetarea lui Dumnezeu:
„toate câte sunt `n Dumnezeu sunt cugetate `n acela[i timp ca stând la temelia
cre\rii tuturor f\pturilor, atât Voin]a, cât [i ~n]elepciunea [i Puterea Domnului”24.

~n firea dumnezeiasc\, puterea „conlucreaz\” deplin cu voin]a care concre-
tizeaz\ [i afirm\ puterea, iar voin]a este `n]elepciune. Puterea a ap\rut deodat\ cu
cunoa[terea, dar `n acela[i timp puterea a ajutat ca cele cunoscute s\ se realizeze
„transformându-le `n lucrare”. Faptul c\ Dumnezeu este puternic, cum spune
Sfântul Grigorie, justific\ cum la zidirea lumii „a pus `n ea toate `nsu[irile de u[or
[i de greu, de dens, rar, moale, aspru, sec, rece, cald, dându-i culoare, form\,
limit\, distan]\”25.

Astfel, Dumnezeu nu folose[te nici Voin]a, nici ~n]elepciunea, nici Puterea
pentru Sine ~nsu[i, pentru c\ nu are nevoie, ci pentru creatur\ ca s\ devin\ ase-
menea Creatorului. Puterea [i ~n]elepciunea cu care S-a d\ruit, s-au f\cut dup\ o
anumit\ rânduial\ logic\, pentru ca lumea s\ aib\ ca temei ordinea [i logica. ~ns\
actul cre\rii se `n]elege doar printr-o unire tainic\ a min]ii [i a inimii omului cu
Dumnezeu „spre Duhul descoperirii dobândite prin rug\ciune, singurul care `]i
va l\muri adâncimile temelor celor dumnezeie[ti”26.

Sfântul Grigorie prive[te lumea ca fiind armonie, „imn al slavei neajunse [i
nespuse a lui Dumnezeu”27. Cum Dumnezeu este armonie `n Sine ~nsu[i, „p\r]ile
lumii dau armonia `ntregului” [i „de aici rezult\ melodia prea armonioas\ a lumii
al c\rei auditor se face ra]iunea (mintea), care nu se asociaz\ `n nici un fel cu sim-
]ul fiziologic al auzului. Ci, imitând numai sim]urile trupului, `n\l]ându-se mai
presus de ele, ascult\ (mintea) cântarea cânt\rilor”28.

Cum iubirea este `ntre]inut\ prin armonie, [i cum lumea este rev\rsarea
iubirii, armonia [i ordinea sunt principii constitutive. Fiecare element creat, de[i
are o structur\ proprie [i o identitate specific\, este `n comuniune cu celelalte
`ntr-o stare de echilibru cu Cel care le-a creat.

Crea]ia este impulsul divin caracterizat `n gândire: „`n primul avânt creator al
lui Dumnezeu toate se aflau `n mâna Lui, parc\ ar fi fost o s\mân]\ pus\ anume

24 Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri, partea a II-a, Cuvânt apologetic la Hexaemeron,
traducere [i note de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, `n „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”,
volumul 30, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1998, p. 6.

25 Ibidem, p. 97.
26 Ibidem, p. 95.
27 Ibidem, p. 140.
28 Ibidem.
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s\ `ncol]easc\ pentru Via]\”29. Astfel, expresia „la `nceput” arat\ c\ toate au fost
create `ndat\, „f\r\ nici o amânare”, [i „a[a cum punctul formeaz\ `nceputul liniei,
iar atomul p\rticica dintr-un `ntreg, tot a[a [i clipa este `nceputul timpului”30.
Aceast\ clip\ a `nceperii timpului arat\ c\ lumea exista ca poten]\, dar cuvântul
nu fusese rostit, iar apoi „elementele constitutive lumii s-au desf\[urat `ntr-o suc-
cesiune [i ordine conform `n]elepciunii lui Dumnezeu, Care `[i f\cea sim]it\
prezen]a `n ele, caracterizându-se prin timp, atunci când li se cuvenea s\ apar\”31.
Dumnezeu, `nainte de a chema la existen]\, manifest\ `n planul S\u putere [i
„voind modul dup\ care vor fi create toate ofer\ [i principiile dup\ care creaturile
se men]in `n existen]\”32.

Sfântul Grigorie vorbe[te despre un progres `n crea]ie de la simplu la
complex, pentru men]inerea ordinii [i a echilibrului. Astfel, Dumnezeu a f\cut la
`nceput lumina pentru c\ aceasta, asociat\ focului, este elementul constitutiv al
crea]iei, „c\ci dup\ cum pietrele de mozaic nu sclipesc când stau ascunse `n
`ntuneric, cu toate c\ au putere lucitoare, având darul de a str\luci `n chip natural,
`n schimb când se ivesc laolalt\ parc\ ar produce foc, a[a ies scânteile din ele [i
abia atunci se vede adev\rata lor str\lucire, tot a[a z\ceau oarbe [i `ntunecate
toate, `nainte de a se fi ar\tat la lumin\, fiin]a lor cea limpede [i str\lucitoare”33.

Autorul consider\ c\ lumea este alc\tuit\ din patru elemente: foc, aer, p\mânt
[i ap\, elemente care se sus]in reciproc [i care `ntre]in [i dezvolt\ via]a, fiind `nc\
de la zidire „bune foarte”: „toate se sus]in una pe alta ca [i cum aici pe p\mânt
toate ar fi dirijate de o mi[care ne`ncetat\ care le schimb\ una pe alta […]. C\ci
nimic din ceea ce exist\ nu r\mâne `n starea de acum, ci `[i p\streaz\ firea ameste-
cat\ de acum cu altceva”34. Cel care sus]ine acest amestec este `nsu[i Dumnezeu,
Cauz\ a toate, Care s\de[te `n firea fiec\rui element o ra]iune conduc\toare [i
activ\, dar `n acela[i timp supus\.

Analiza Sfântului Grigorie, mai pu]in poetic\ [i mai mult contemplativ\, se
apropie mult de o reformulare a ideii despre lume. El nu r\mâne la aspectul ei
exterior, ci o define[te prin ceea ce nu se vede cu ochii trupe[ti, ci cu ochii min]ii.

Observ\m, deci, cum afirma]iile [i comentariile Sfântului P\rinte se pot com-
pleta [i `ntregi reciproc. Am ales, `ntr-un fel de viziune comparativ\, pe Sfântul
Ioan Gur\ de Aur [i pe Sfântul Grigorie de Nyssa, nu pentru a men]iona ceea ce `i
distinge, ci pentru c\ un alt Scriitor Bisericesc, Sfântul Vasile cel Mare, reune[te
`n mare parte, de[i sunt contemporani, moduri de expunere ale scriitorilor men-
]iona]i, dar `ntr-o viziune proprie [i original\.

29 Ibidem, p. 102.
30 Ibidem, p. 97.
31 Prof. Dr. Vasile R\duc\, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1996, p. 37.
32 Ibidem, p. 41.
33 Ibidem, p. 98.
34 Ibidem, p. 118.
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Pedagogia divin\ – fundamentul crea]iei `n opera 
Sfântului Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare, de[i a tr\it pu]in (330-379), s-a impus `n Istoria Bise-
ricii Universale atât prin modul s\u de via]\ ca practicant al credin]ei cre[tine, cât
[i prin oper\ – dialog cu cei pe care `i conduce spre mântuire. Astfel, scrierile
dogmatice (Contra lui Eunomiu, Despre Sfântul Duh) au ca scop combaterea p\re-
rilor eretice despre „nena[terea” lui Dumnezeu sau afirmarea rolului Sfântului
Duh, Care este, ca [i Tat\l [i Fiul, Persoan\ a Sfintei Treimi, scrierile ascetice
(~nv\]\turi Morale, Regulile mari, Regulile mici, Despre credin]\) con]in sfaturi
adresate tuturor cre[tinilor, Omiliile [i cuvânt\rile (Omiliile la Hexaemeron, Omilii
la Psalmi, C\tre tineri, Contra boga]ilor) au ca subiect explicarea zilelor crea]iei
sau dau diferite sfaturi tinerilor [i celor boga]i precum [i abord\ri dogmatice sau
pedagogice. ~n ceea ce prive[te scrierile liturgice, canonice [i epistolare acestea
au un con]inut variat, `n func]ie de subiect.

Doctrina Sfântului Vasile este orientat\ spre cunoa[terea lui Dumnezeu, spre
exprimarea fiin]ei lui Dumnezeu – Pr. Prof. Ioan G. Coman, afirmând, `n aceast\
privin]\, c\ Sfântul Vasile „e cel dintâi care `ntrebuin]eaz\ numai formula cu o
singur\ fiin]\ – trei ipostaze”35, definind prin „ipostas” o persoan\ cu `nsu[iri proprii.

Activitatea [i predica Sfântului Vasile au fost `ntr-un dialog permanent cu
filosofia [i cultura antic\ pe care nu le-a anulat, ci „p\truns `n mod egal de cele
dou\ culturi, cre[tin\ [i profan\, [i familiarizat fiind cu scrisul lui Platon [i al filo-
sofilor stoici, el `i folose[te pe ace[tia `n chip minunat pentru scopurile `nv\]\-
turilor cre[tine”36. Astfel, cum `n antichitatea cre[tin\ coexistau atitudini diferite
fa]\ de cultura profan\, una rigorist\ care „interzicea cre[tinilor apropierea de filo-
sofia, poezia [i literatura profan\”37 [i una „mai `ng\duitoare”, care socotea „c\
tot ce e bun din filosofia greac\ [i din cultura uman\ precre[tin\, a fost `mp\rt\[it
lumii pe calea revela]iei naturale”38, Sfântul Vasile a [tiut s\ `[i conformeze ta-
lentul oratoric [i s\-l orienteze astfel ca dificult\]ile s\ fie dep\[ite, „continuând
s\ fac\ din biseric\ [i din cre[tinism o lume nou\, care avea s\ dureze milenii”39.
O aplica]ie `n acest sens este chiar Hexaemeronul care, construit pe inten]ia de a
comenta zilele crea]iei, mai con]ine [i influen]e din Platon, Aristotel (Istoria ani-
malelor, Metafizic\), Plotin (Enneade), Plutarh, folosind al\turi de autori cre[tini
(Origen, Teofil) [i pe Filon, autor profan.

35 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, p. 113.
36 Pr. Cicerone Iord\chescu, Istoria vechii literaturi cre[tine, vol. I, Editura Moldova,

1935, p. 145.
37 Ibidem, p. 294.
38 Ibidem.
39 Pr. Prof. I.G. Coman, Personalitatea Sf. Vasile cel Mare. Profil istoric [i spiritual, `n

Închinare la 1600 ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p. 24 (se va folosi sigla: I.G. Coman, Perso-
nalitatea Sf. Vasile).
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~n ceea ce prive[te `ncadrarea `n [colile timpului, Sfântul Vasile a frecventat
mai `ntâi pe cele din Cezareea Capadociei, unde a studiat retorica, gramatica, filo-
sofia, astronomia, geometria, medicina. Interesul lui `ns\ pentru formarea intelec-
tual\ nu s-a oprit aici, frecventând mai târziu [colile din Constantinopol, Atena
[i, „fiind un mare admirator al lui Origen, poate fi `ncadrat `n [coala alexandrin\,
de[i nu-[i `nsu[ise metoda alegoric\”40.

Gândirea teologic\ pe care [i-a format-o Sfântul Vasile nu poate fi adaptat\
unei sistematiz\ri abstracte. El a scris [i a vorbit `n func]ie de context, de nevoile
misionare, precum [i de nivelul cultural al celor c\rora li se adresa: „~ntemeiat\
pe Sf. Scripturi [i pe elemente tradi]ionale, teologia vasilian\ e, `n cea mai mare
parte, o crea]ie proprie, o mi[care continu\ care duce la Dumnezeu prin ascen-
siuni succesive”41.

Revela]ia lui Dumnezeu `n crea]ie devine un scop `n sine `n operele unor
scriitori biserice[ti. Ei nu [i-au propus `ns\ ca analizând lumea s\ trag\ concluzii
despre Cel care a creat-o, ci despre frumuse]ea lui Dumnezeu „pentru ca mintea
omului s\ se poat\ ridica pân\ la aceast\ frumuse]e”42, exteriorizarea lui Dum-
nezeu ~nsu[i. Lumea nu va mai fi v\zut\ astfel, ca fiind imperfect\, cum afirm\
budismul, religiile orientale, [i nici ca un r\u `n sine, ci prin orientarea structurii
ei prin ordinea ontologic\ s\ fie privit\ [i primit\ ca dar pentru c\ „cel ce
pre]uie[te darul, `l pre]uie[te nesfâr[it mai mult pe D\ruitor, ca persoan\ iubitoare
[i iubirea Lui”43.

Cum a pre]uit Sfântul Vasile darul pe care lumea l-a primit de la Dumnezeu,
se va reflecta `n cele 9 Omilii la Hexaemeron din care nu va rezulta o simpl\ exe-
gez\, ci autorul va face dovada unei ample culturi din toate domeniile: zoologie,
astronomie, nu pentru a impresiona cititorul, ci pentru c\ atunci se afirmau diverse
erezii cu privire la crearea lumii. Astfel, „pe lâng\ explicarea fenomenelor legate
de zilele crea]iei biblice, bazat\ pe [tiin]a [i filosofia antic\, predicatorul combate
r\t\cirile astrologice, ap\rând libertatea [i responsabilitatea uman\”44. ~ns\ acest
demers nu este lipsit de poezie. El descrie natura pân\ `n cele mai profunde detalii,
atât cât i-au permis informa]iile s\ aplice concret frumosul din lume r\mânând
mereu de nedeslu[it `n totalitate, pentru c\ este un mister. Aceast\ descriere, de[i
se bazeaz\ uneori pe informa]ii date de [tiin]\, „se ridic\ de la frumuse]ile pieri-
toare ale lumii vizibile la frumuse]ile lumii eterne [i ascunse nou\”, dup\ cum
afirma `ntr-un studiu I. Mateescu. Lumea este [i devine astfel, ca [i glas al lui
Dumnezeu care cheam\ mereu la mântuire, cale spre cer. Crea]ia nu poate r\mâne
doar un obiect de studiu, ci trebuie s\ ne `nal]e spre Cel care a creat-o. ~n aceast\

40 Pr. Prof. C. Corni]escu, Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei Scripturi, `n
Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 ani de la s\vâr[irea sa, p. 309.

41 Pr. Prof. I.G. Coman, Personalitatea Sf. Vasile, p. 40.
42 Pr. Prof. I.G. Coman, Probleme de filosofie, p. 39.
43 Pr. Prof. D. St\niloae, Crea]ia ca dar [i Tainele Bisericii, `n „Ortodoxia”, an XXVIII/

1976, nr. 1, p. 11.
44 Pr. Gheorghe I. Dr\gulin, Sfântul Vasile cel Mare [i [coala alexandrin\, `n „Mitro-

polia Olteniei”, an XXXI/1979, nr. 1-3, pp. 87-96, p. 94.
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privin]\, fiecare are s\dit `n suflet un mod aparte de a vorbi despre aceast\ `n\l-
]are. {i, de[i Sfântul Vasile a fost numit „mai pu]in poet” decât Sfântul Grigorie de
Nazianz, „limbajul omiliilor sale este `ndestulat cu frumuse]i literare [i cu `n\l]imi
de gând, savant [i `mpodobit [i `n care se g\sesc o noble]e [i o elegan]\ clasic\”45.

Opera Sfântului Vasile are, deci, un con]inut complex, variat [i greu de siste-
matizat, afirma]ie pe care o va sus]ine `nsu[i con]inutul Hexaemeronului care,
dincolo de varietatea informa]iilor, este expus `ntr-un stil propriu, dar [i concis,
ca rod al activit\]ii [i al gândirii Sfântului Vasile: „Dispunând de o profund\
cultur\ filozofic\ [i de o adânc\ cunoa[tere a Sfintei Scripturi, Sfântul Vasile este
un om de doctrin\: gândirea lui curat\, precis\, conduce o `ntreag\ genera]ie”46.
Scopul acestei lucr\ri, ce face parte din activitatea pedagogic\ a Sfântului Vasile
(`n acest caz comb\tând ereziile prin gre[elile pe care ei `n[i[i le afirm\) va reflecta
pedagogia lui Dumnezeu `n crea]ie, care a rânduit totul `ntr-o anumit\ succesiune
[i pentru un anumit folos.

Originea [i sensul vie]ii expuse `n Hexaemeron. 
Abordare dintr-o perspectiv\ pedagogic\

~n spa]iul literaturii patristice, Hexaemeronul Sfântului Vasile cel Mare este o
m\rturie a interesului pentru cunoa[tere. Astfel, lumea, intermediar `ntre dialogul
dintre Dumnezeu [i om, devine `n cazul Sfântului Vasile un subiect de analiz\ `n
care se reflect\ atât meticulozitatea cercet\torului, cât [i inten]ia de a transpune
pe cel care ascult\ sau cite[te omiliile la Hexaemeron `ntr-o stare de contempla]ie
a `n]elepciunii [i a ordinii lui Dumnezeu prezent `n crea]ie. Exegeza pe care o
face zilelor crea]iei, construit\ pe sensul literal [i nu pe cel alegoric, cum au pro-
cedat Origen sau Filon, este `nso]it\ de descrieri pân\ `n cele mai detaliate am\nunte,
fapt care demonstreaz\ profilul excep]ional al Sfântului Vasile. Lucrarea este con-
ceput\ sub forma unui dialog `ntre cultura profan\, din care va alege ceea ce este
util, [i cre[tinism. Dac\ `n comentarii se vor reg\si elemente din surse cre[tine,
precum Omiliile la Facere ale lui Origen sau comentarii la Facere ale Sfântului
Teofil, nu vor lipsi nici influen]a neoplatonismului relevat\ prin folosirea unor
pasaje din Eneadele lui Plotin, din care `mprumut\ concep]ia despre frumos,
despre sufletele animalelor, nici considera]iile stoice asupra predominan]ei fo-
cului `n univers, nici procedeele sofistice: descrierea [i nara]iunea.

Obiectul exegezei, natura, este m\rturie a prezen]ei [i a lucr\rii lui Dum-
nezeu, este „o oglind\ `n care se reflect\, pe de o parte m\re]ia lui Dumnezeu, iar
pe de alt\ parte `ndatoririle omului”47. Lumea este o rev\rsare a iubirii lui

45 Magistrand Simon S. Caplat, Unele aspecte omiletice `n cuvânt\ri morale [i pane-
girice la Sf. Vasile cel Mare, `n „Studii Teologice”, an XVII/1965, nr. 7-8, p. 462.

46 Magistrand Vasile Prescure, Personalitatea moral\ a Sfântului, „Studii Teologice”,
an XIV/1962, nr. 5-6, p. 287.

47 Pr. Magistrand Gheorghe A. Nicolae, Aspecte din natur\ [i via]\ `n Comentariul la
Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare, `n „Studii Teologice”, an XIV/1965, nr. 5-6, p. 325.
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Dumnezeu, `ns\ aceast\ iubire cheam\ spre comuniune cu Cel care a f\cut „cerul
[i ordinea din el”, cum spune Sfântul Vasile. El „folose[te” natura [i „o face” s\ gr\-
iasc\ despre `n]elepciunea lui Dumnezeu, cum spunea Vasile Coman, iar aceast\
„folosire” a ordinii [i des\vâr[irii crea]iei reliefeaz\ pedagogia pe care a ini]iat-o
Dumnezeu prin crea]ie: „Dac\ te ui]i la cer, la p\mânt, spune psalmistul, [i la
ordinea din el, cerul `]i este conduc\tor credin]ei; arat\ `n el `nsu[i pe Me[terul
care l-a f\cut. Dac\ te ui]i la frumuse]ile de pe p\mânt, iar\[i [i prin ele ]i se m\re[te
credin]a `n Dumnezeu. C\ n-am crezut `n Dumnezeu v\zându-L cu ochi trupe[ti,
ci prin puterea min]ii ~l vedem pe Cel nev\zut dintre cele v\zute”48.

~nainte de a comenta textul propriu-zis al Genezei, Sfântul Vasile vorbe[te
despre autor – Moise – „acel b\rbat vestit, despre care Scriptura a dat m\rturie c\ era
pl\cut lui Dumnezeu”49 [i care avea din fire „dragostea de adev\r”, luptând `mpo-
triva celor r\i cu pre]ul vie]ii.

Exegeza Facerii `ncepe cu primul verset: „~ntru `nceput a f\cut Dumnezeu
cerul [i p\mântul” (Fac. 1, 1), cuvinte care „lumineaz\ mintea”, mai ales c\ atunci
când Sfântul Vasile ]inea aceast\ cuvântare despre „`nceput” se afirmau diferite
p\reri ale filosofilor despre origini materiale ale lumii, precum [i despre non-
sensul ei: „necredin]a `n Dumnezeu care locuia `n ei i-a `n[elat [i au spus c\
universul este f\r\ cârmuire [i f\r\ rânduire [i c\ este purtat la `ntâmplare”50.
Contrar acestor p\reri, Sfântul Vasile afirm\ crearea lumii prin „exprimarea
voin]ei” lui Dumnezeu, iar verbul „a f\cut” (folosit doar de trei ori `n relatarea
actului crea]iei), pe care Dumnezeu l-a gr\it prin gura lui Moise, este enun]at [i
printr-o perspectiv\ pedagogic\ „ca s\ arate c\ ceea ce a f\cut este o foarte mic\
parte din puterea creatoare a lui Dumnezeu”51, s\ nu-L cread\ m\rginit, pentru c\
puterea Lui este „nesfâr[it\”. Acest verb bara (a face) este folosit `n limba ebraic\
pentru a se exprima crearea lumii din „nimic” material, ci doar prin rostirea Cu-
vântului S\u. Un alt sens pedagogic ce se poate da acestui verb rezult\ din folo-
sirea lui `n momente diferite ale crea]iei ce rezum\ „trei discontinuit\]i esen]iale
care au ap\rut [i s-au men]inut `n crea]ie: crearea sistemului energie – materie,
crearea vie]ii [i crearea omului”52. Aceste „discontinuit\]i” concentreaz\ actul
crea]iei, remarcabil fiind `n acest sens faptul c\ `n ziua a patra este folosit verbul
asah care, `n traducere, `nseamn\ „a organiza” ceva existent53.

Necesitatea afirm\rii unui „`nceput” al lumii din „nimic” se impunea pentru
a corecta afirma]iile filosofilor care considerau lumea coetern\ cu Dumnezeu,
atribuindu-I totodat\ stric\ciunea lumii. {i pentru c\ Lui I Se atribuie „`nceputul”

48 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovniceasc\ la Psalmi, traducere [i note de Pr.
Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure[ti, 2000, p. 110 (se va folosi sigla: Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire la
Psalmi).

49 Idem, Scrieri, p. 71.
50 Ibidem, p. 73.
51 Ibidem.
52 Cf. Pr. Gheorghe Popa, op. cit., p. 15.
53 Ibidem.
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lumii, acesta implic\ [i sfâr[itul ei, care este tot o manifestare a voin]ei [i a puterii
lui Dumnezeu: „Dac\ facerea lumii a `nceput `n timp, nu te `ndoi nici de sfâr[itul
ei”54.

Timpul, „al c\rui trecut a disp\rut, al c\rui viitor nu-i `nc\ de fa]\, iar pre-
zentul fuge `nainte de a-l cunoa[te bine”55, a fost creat o dat\ cu lumea, pentru ca
lumea, v\zând natura stric\cioas\ a oamenilor, a animalelor, a plantelor, s\ urce
cu gândul la Cel ve[nic care a creat totul. Dumnezeu a lucrat `n mod pedagogic
`n ordinea crea]iei, sensul cuvântului `nceput desemnând o „ra]iune tehnic\ ce a
condus `mpodobirea celor ce se v\d”56, iar `n ce prive[te sensul lumii „aceasta
n-a fost gândit\ `n zadar nici `n de[ert, ci pentru un scop folositor [i pentru marea
trebuin]\ pe care o aduce celor ce exist\ pe p\mânt”57.

Cele dou\ margini ale lumii, cerul [i p\mântul, cuprind `n esen]a lor toate
existen]ele universului. Astfel, dac\ nu sunt precizate stihiile: aerul, apa, focul,
se datoreaz\ faptului c\ Dumnezeu le-a rânduit „`n tot ce exist\”: p\mântul
con]ine ap\, aer [i foc.

Vorbind despre natura cerului [i a p\mântului, Sfântul Vasile `ndeamn\ s\
c\ut\m cele ce sunt „rânduite” de Dumnezeu pentru a-i da existen]a [i nu s\
dobândim r\spunsuri la `ntreb\ri precum „pe ce st\ p\mântul” pentru c\ „`n mâna
lui Dumnezeu sunt marginile p\mântului” (Ps. 94, 4).

Omilia a doua – „P\mântul era nev\zut [i netocmit” (Facere 1, 2)

Continuând exegeza versetelor din Cartea Facerii, Sfântul Vasile `ncepe a
doua omilie plecând de la un posibil raport de inferioritate `ntre cer, care dintru
„`nceput” a fost f\cut des\vâr[it, [i p\mânt, care, dup\ cum men]ioneaz\ Scrip-
tura, era „nev\zut” [i „netocmit”. ~ns\ termenii reflect\ din nou pedagogia lui
Dumnezeu: p\mântul a fost tocmit des\vâr[it `ns\ Cuvântul nu-l chemase s\ odr\s-
leasc\ rodul s\u, pe care-l con]inea `n poten]\. ~n acest sens, ca [i cerul care, cum
spune Sfântul Vasile, nu-[i primise podoaba (lumin\torii), p\mântul era „netocmit”.
~n ce prive[te termenul „nev\zut”, acesta se explic\ prin faptul c\ Dumnezeu nu
f\cuse `nc\ lumina. Paul Evdokimov, vorbind despre „p\mântul inform [i gol”, `l
nume[te „nimicul pozitiv gata s\ se converteasc\ `n existent”58. Astfel, el nu pri-
mise „porunca germin\rii, nici frumuse]ea vie]ii, nici jocul de umbre [i lumini”59

ce va fi realizat de a[tri.
Comb\tând pe cei care, `n necredin]a lor, afirmau egalitatea dintre Dumnezeu [i

materia pe care a modelat-o, dar care exista `naintea Lui, Sfântul Vasile conclude

54 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea I, Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi,
Omilii [i cuvânt\ri, introducere, note [i indici de Pr. D. Fecioru, `n colec]ia „P\rin]i [i
Scriitori Biserice[ti”, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure[ti, 1986 (se va folosi sigla: Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri), p. 74.

55 Ibidem, p. 76.
56 Ibidem, p. 77.
57 Ibidem.
58 Paul Evdokimov, Rugul aprins, p. 34.
59 Pr. Drd. Gheorghe Calciu Dumitreasa, Crearea lumii expus\ `n Hexaemeronul Sfân-

tului Vasile cel Mare, `n „Ortodoxia”, an XXVII/1975, nr. 4, p. 635.
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afirmând din nou pedagogia lucr\rii lui Dumnezeu, „Care a rânduit cerului o
natur\ potrivit\ cerului, iar formei p\mântului i-a dat o substan]\ proprie [i
trebuincioas\ lui”60 unind `ntr-o „prietenie” nesf\râmat\, dup\ chipul armoniei
Sale, toate elementele `ntregii lumi.

Sfântul Vasile, pentru a invita la cercetare pe cei ce ascult\, deduce el `nsu[i
mai `ntâi de ce p\mântul era „nev\zut”. Logica din crea]ie, ca semn al ordinii rân-
duite de Dumnezeu `n lume, i-a dat un r\spuns: dac\ focul ar fi fost cel care
acoperea p\mântul, atunci nu mai era „nev\zut” pentru c\ d\ lumin\, dac\ aerul
acoperea p\mântul, acesta devenea „v\zut” pentru c\ aerul este transparent [i
diafan. R\mâne apa care nu fusese trimis\ `nc\ la locul s\u. {i pentru c\ nu
fuseser\ f\cu]i lumin\torii, „`ntunericul de deasupra adâncului” nu se identific\
cu na[terea r\ului, de natur\ potrivnic\ lui Dumnezeu, ci se justific\ prin lipsa
propriu-zis\ a luminii „de la umbra corpului ceresc”.

Duhul lui Dumnezeu care „se purta” pe deasupra apei preg\tea apele pentru
na[terea vie]ii. Dac\ pân\ acum domnea `ntunericul, sintagma „S\ fie lumin\” „a
pus cap\t triste]ii, a veselit lumea”61. Lumina, expresie a Luminii lui Dumnezeu
`n lume, este des\vâr[it\ prin simplitatea esen]ei ei: „Sau poate c\ frumuse]ea
luminii nu st\ `n p\r]ile care o alc\tuiesc, ci `n m\rturia pe care ea o d\ ochilor
no[tri c\ e pl\cut\ [i nesup\r\toare? E la fel ca [i aurul; nu e frumos datorit\ si-
metriei p\r]ilor lui, ci culorii lui”62.

Ziua [i noaptea, denumiri corespunz\toare luminii [i `ntunericului, „nu se da-
torau mi[c\rii soarelui” pentru c\ acesta nu fusese creat, ci se ar\tau, succesiv, `n
func]ie de rev\rsarea luminii create la `nceput. Relatarea succesiunii zi-noapte d\
`ntâietate zilei. ~ns\ Sfânta Scriptur\, cum consemneaz\ Sfântul Vasile, nu le va
numi astfel, ci „cu numele p\r]ii mai principale”: „{i s-a f\cut sear\ [i s-a f\cut
diminea]\, zi una” (Facere 1, 5). Exist\ o coresponden]\ `ntre sear\ [i diminea]\:
„Diminea]a” crea]iei poart\ `n sine „amurgul”, seara. Dar [i amurgul veste[te, la
rându-i, al]i zori. […] Ritmul „sear\-diminea]\” care marcheaz\ zilele crea]iei sem-
nific\ mereu un sfâr[it de lume [i transfigurarea `ntr-o alta nou\”63. Cum seara
anun]\ diminea]a, [i aceast\ lume a c\rei dimensiune se m\soar\ `n timp, anun]\ o
lume „transfigurat\”, ve[nic\. {i cum lumea a existat, `n poten]\, din ve[nicie,
glasul lui Dumnezeu o recheam\ spre comuniune con[tient\ cu El. ~n acest sens,
Sfântul Vasile explic\ de ce Dumnezeu nume[te ziua `ntâi a crea]iei „zi una”,
ar\tând prin aceasta `nrudirea ei cu veacul [i unicitatea crea]iei.

Omilia a treia: „{i a zis Dumnezeu: «s\ se fac\ t\rii `n mijlocul apei [i s\ se
despart\ ap\ de ap\!»” (Facere 1, 6)

~nainte de a face exegeza acestui verset, Sfântul Vasile men]ioneaz\ un alt
aspect al pedagogiei lui Dumnezeu `n actul crea]iei. Scriptura, Cuvânt al lui

60 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 86.
61 Ibidem, p. 93.
62 Ibidem, p. 94.
63 Pr. C. Galeriu, Jertf\ [i r\scump\rare, p. 59.
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Dumnezeu, ar fi putut con]ine `n continuare o serie de afirma]ii: „A f\cut t\ria”,
„A f\cut lumina”, `ns\ se distinge Persoana C\reia Dumnezeu ~i porunce[te [i-I
vorbe[te, fapt ce desemneaz\ Sfatul Sfintei Treimi `n vederea crea]iei lumii, dar
[i preg\tirea celor ce ascult\ aceste cuvinte pentru primirea „ideii”, cum o nu-
me[te Sfântul Vasile, Unul-N\scut.

Comb\tând pe cei care negau posibilit\]ile unui al doilea cer, „t\ria”, Sfântul
Vasile dezvolt\ un `ntreg discurs despre natura t\riei „`n stare s\ ]in\ apa, care
alunec\ [i se `mpr\[tie u[or”64 care nu este asemenea cu „apa `nghe]at\”, cu o „piatr\
str\vezie”.

Comentând „s\ se despart\ ap\ de ap\” (Facere 1, 6), Sfântul Vasile surprinde
pedagogia lui Dumnezeu, afirmând c\ a[a cum p\mântul, de[i era sus]inut de ap\,
era sus]inut `n centru de o „pricin\”, aceea[i „pricin\” va face ca apa s\ r\mân\
„imobil\” `n jurul p\mântului, pân\ când Dumnezeu `i va rândui folosul: „Focul
este de neap\rat\ trebuin]\ universului. […] C\ci universul ar fi fost mutilat dac\
i-ar fi lipsit unul din cele mai mari [i mai `nsemnate elemente. Dar aceste dou\
elemente – apa [i focul – sunt potrivnice `ntre ele, unul distruge pe cel\lalt. […]
Trebuia, dar, s\ nu fie lupt\ `ntre ele, dar nici lipsa lor complet\ s\ fie pricin\
pentru pieirea universului. Dumnezeu, purtând grij\ de univers, a rânduit ca apa
s\ fie `ntr-o cantitate atât de mare `ncât, de[i mistuit\ de puterea focului, s\ se
poat\ `ntinde pân\ la marginile rânduite ei la facerea lumii”65. ~n ce prive[te
focul, acesta este necesar [i pentru practicarea meseriilor „care `ntre]in via]a”,
dar [i pentru a oferi c\ldur\ pomilor, viet\]ilor.

Pentru a reliefa pedagogia lui Dumnezeu, Sfântul Vasile folose[te orice
element care i-ar putea indica purtarea Lui de grij\. Nimic din ce a fost creat, de[i
aparent d\uneaz\ sau mistuie – de exemplu focul – nu este inutil, ci, mai mult,
sunt foarte necesare. Pentru argumentare, folose[te datele [tiin]ei pe care le aplic\
viziunii sale despre crea]ie. Astfel, vorbind despre bel[ugul de izvoare, „`ns\-
mân]at” `n adâncul p\mântului, autorul vorbe[te, ca urm\rind pe hart\, puncte
cardinale din care pornesc râuri ce se vars\ la rândul lor `n alte râuri, ca semn al
`n]elepciunii lui Dumnezeu, „Care a rânduit ca apa, vr\jma[a focului, s\ fie greu
de nimicit”66. Purtarea de grij\ a lui Dumnezeu se reflect\ prin existen]a apei `n
v\zduh: „c\ se preface `n nori locul cel de sus din ridicarea vaporilor pe care `i
trimit `n sus râurile, izvoarele, v\ile, lacurile [i toate m\rile; dac\ nu s-ar face
asta, eterul le-ar cuprinde pe toate [i le-ar arde”67, prin faptul c\ nu las\ soarele s\
ard\ lumea, „mut\ soarele din unele p\r]i ale lumii `n alte p\r]i pentru ca nu cumva,
r\mânând deasupra acelora[i p\r]i, s\ distrug\ frumuse]ea lumii de prea mult\
c\ldur\”68.

Dup\ ce descrie o serie de fenomene ale naturii (condensarea vaporilor ce
se prefac `n ploaie, formarea z\pezii), Sfântul Vasile revine la sensul literal al

64 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 101.
65 Ibidem, p. 103.
66 Ibidem, p. 104.
67 Ibidem, p. 105.
68 Ibidem, p. 106.
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Scripturii, respingând cu vehemen]\ interpretarea alegoric\ („S\ `n]elegem prin
ap\, ap\”), ce f\cea distinc]ie `ntre „apele cele de sus” care l\udau pe Creatorul,
[i apele de jos, „m\rile” care, fiind „duhuri ale r\ut\]ii”, „fac tulburare [i revolt\”69.

Afirma]ia Scripturii: „{i a v\zut Dumnezeu c\ este frumos” (Facere 1, 8),
men]ionat\ [i dup\ prima zi a crea]iei, nu se refer\, cum spune Sfântul Vasile, la
mul]umirea pe care a avut-o Dumnezeu v\zând cele create, ci afirm\ scopul
pentru care au fost create. Nume[te pe Dumnezeu „artist, Care laud\ parte cu
parte Operele Sale”70, dar Care Se va bucura des\vâr[it dup\ ce va termina `n-
treaga oper\.

Omilia a patra: Despre adunarea apelor

Sfântul Vasile, reluând afirma]iile pe care le f\cuse mai `nainte, continu\ expu-
nerea ce corespunde firului urmat `n Sfânta Scriptur\, despre cum Dumnezeu a
poruncit apelor s\ se adune `ntr-o singur\ adunare. Aceast\ relatare despre adu-
narea apelor devine un nou prilej prin care se reliefeaz\ pedagogia lui Dumnezeu,
Care a `nzestrat apele s\ curg\ f\r\ ca izvorul s\ sece, a[a cum Izvorul iubirii lui
Dumnezeu este nesfâr[it: „Cine este cel care `mpinge apa aceasta din sânul p\mân-
tului? Cine o sile[te s\ mearg\ `nainte? Ce fel sunt visteriile din care porne[te?
Care este locul spre care se gr\besc? Cum se face c\ izvoarele acestea nu `nce-
teaz\ s\ curg\, iar locurile spre care se duc nu se umplu? […] Datorit\ celui dintâi
glas!”71. Porunca adun\rii apelor s-a dat „pentru ca apa, care este nestabil\, s\ nu
se reverse `n afara locurilor care au primit-o”72 [i astfel s\ se inunde p\mântul. ~n
ceea ce prive[te cuvintele „S\ se adune apele `ntr-o adunare [i s\ se arate uscatul”,
Dumnezeu a rostit anume, prin gura lui Moise, acest cuvânt, uscat, [i nu p\mânt,
pentru c\ p\mântul care era `nc\ plin de ap\ nu avea o form\ proprie. {i ca s\ nu
se spun\ c\ soarele este pricina „usc\rii p\mântului”, Dumnezeu a „preg\tit” aceast\
uscare `nainte de facerea soarelui.

Armonia din crea]ie este din nou eviden]iat\ cu prilejul definirii „uscatului”.
De[i stihiile au `nsu[iri [i roluri proprii, ele conlucreaz\ [i men]in echilibrul `n
natur\. Dar acestea, pentru c\ Dumnezeu, Care le ]ine pe toate, a s\dit `n fiecare
element puterea de a r\spunde nevoilor zidirii: „pâmântul, care este uscat [i rece,
se une[te cu apa datorit\ `nrudirii cu r\ceala, dar prin ap\ se une[te [i cu aerul;
apa, a[ezat\ `ntre cele dou\, cuprinde cu cele dou\ elemente ale sale, ca prin dou\
mâini, elementele `nrudite: r\ceala p\mântului [i umiditatea aerului; aerul, la
rândul s\u, prin pozi]ia sa de la mijloc, face pace prin elementele `n lupt\ – `ntre
foc [i ap\ – fiind unit cu apa prin umezeal\, iar cu focul prin c\ldur\”73. Aceast\
comunicare de `nsu[iri, permanent\ `n mod necesar, este o m\rturie a prezen]ei
lui Dumnezeu `n crea]ie, pe care o supravegheaz\ [i o conduce cu `n]elepciune.

69 Ibidem, p. 108.
70 Ibidem, p. 109.
71 Ibidem, p. 112.
72 Ibidem, p. 116.
73 Ibidem.
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Starea originar\ imprimat\ `n crea]ie este valabil\ pân\ la sfâr[itul lumii.
Dumnezeu a creat o dat\ lumea [i a s\dit `n ea puterea de a se sus]ine, dar nu a
p\r\sit-o cum afirm\ dei[tii, ci lucreaz\ tainic pân\ sfâr[itul veacului. A zidit `n
lume treptat, dar a `nzestrat-o cu caractere specifice: „porunca divin\ a separ\rii
apei de uscat a dat celor dou\ st\ri de agregare caracterele lor specifice pân\ la
sfâr[itul lumii: p\mântului fermitate [i stabilitate, iar apei fluiditate, coeziune [i
circuit continuu `n natur\”74.

Observ\m `n actul crea]iei un progres. Dac\ „la `nceput” Dumnezeu a f\cut
cerul [i p\mântul ca dou\ margini ale lumii `ntre care este cuprins\ crea]ia, pe
parcurs acest spa]iu va fi `mbog\]it [i `nfrumuse]at din porunca lui Dumnezeu
Care a zidit lumea `ntr-o anumit\ ordine, devenind expresie a frumosului, „con-
secin]\ a armoniei culorilor, formelor, densit\]ilor [i chiar a sunetelor”75.

Dup\ ce a desp\r]it apa de uscat [i dup\ ce a rânduit locul apei, Dumnezeu a
poruncit odr\slirea p\mântului: „Peste acest p\mânt gata de rodire, vine porunca
divin\ care `l scoate din iner]ie, implantându-i pentru totdeauna principiul
fertilit\]ii”76.

Omilia a cincea: „{i a zis Dumnezeu: «S\ r\sar\ p\mântul iarb\ verde, care
s\ semene s\mân]\ dup\ fel [i pom roditor, care s\ fac\ rod dup\ fel, a c\rui
s\mân]\ a lui s\ fie `n el!»” (Facere 1, 11)

Sfântul Vasile consider\ aceast\ porunc\ adresat\ p\mântului ca fiind fi-
reasc\ de vreme ce totul fusese preg\tit. Aminte[te `nc\ o dat\ de ce p\mântul a
fost f\cut `naintea lumin\torilor, surprinzând inten]ia pedagogic\ a Creatorului:
„Pentru c\ unii socotesc c\ soarele este cauza celor ce r\sar din p\mânt, c\ adic\
prin atrac]ia c\ldurii lui scoate la suprafa]a p\mântului puterea de germina]ie,
care este `n adâncul lui, de aceea Dumnezeu a dat p\mântului aceast\ podoab\
`nainte de facerea soarelui, ca s\ `nceteze cei r\t\ci]i s\ se mai `nchine soarelui,
ca unuia care ar fi cauza vie]ii”77.

Vorbind despre felurile plantelor [i analizând modul `n care acestea `mpo-
dobesc p\mântul, Sfântul Vasile consider\ necesar ca cel care vede aceste lucr\ri
s\ se `nal]e cu mintea la Dumnezeu: „Vreau s\ r\mân\ `n tine [i mai puternic\
minunea crea]iei, pentru c\, oriunde te-ai g\si [i lâng\ orice fel de plant\ te-ai
afla, s\-]i aduci aminte cu t\rie de Creator”78. Aceast\ amintire de Dumnezeu se
face [i ori de câte ori privim plantele, de exemplu. ~ncercând s\ arate minunea
zidirii lui Dumnezeu [i folosind [tiin]a timpului, autorul descrie natura pân\ `n
cele mai mici detalii, expunerea luând adesea forma unui mini-tratat de botanic\.
A[a cum a dezvoltat un `ntreg discurs despre locurile din care izvor\sc apele [i
cum a vorbit despre propriet\]ile lor fizice, la fel, acum, surprinzând pedagogia

74 Pr. drd. Gheorghe Calciu Dumitreasa, art. cit., p. 637.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, p. 119.
78 Ibidem, p. 121.
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lui Dumnezeu, `nf\]i[eaz\ cu m\iestrie fine]ea lucr\rii: „Un singur fir de iarb\, o
singur\ plant\ sunt de ajuns s\-]i fac\ mintea s\ contemple m\iestria cu care s-au
f\cut toate! Cum este de pild\ paiul de grâu `ncins cu noduri, ca [i cum l-ar lega
spre a putea suporta greutatea spicului, ca s\ nu cad\ la p\mânt când este plin de
rod! Ov\zul s\lbatic are paiul gol, pentru c\ vârful nu-i cu nimic `ngreunat, pe
când paiul de grâu este `nt\rit cu acele leg\turi. Bobul de grâu este pus, apoi, `ntr-o
`nvelitoare, ca s\ nu fie cu u[urin]\ r\pit de p\s\rile care m\nânc\ semin]e”79. ~n
acela[i sens, comentând expresia „dup\ fel”, Sfântul Vasile aplic\ o serie de cuno[-
tin]e `n descifrarea naturii: „Multe din plantele de pe p\mânt au puterea semin-
]elor `n tulpin\ sau `n r\d\cin\. De pild\, trestia, dup\ na[terea sa anual\, scoate
din r\d\cin\ un col]i[or, care ]ine loc de s\mân]\ pentru viitor. A[a [i cu alte multe
plante câte sunt r\spândite pe p\mânt, au `n r\d\cini puterea de a l\sa urma[i […]
sau este s\mân]\ `n plante sau au `n ele o putere seminal\”80.

~ntr-un consens cu Filon din Alexandria, dar `ntr-o abordare diferit\, Sfântul
Vasile vorbe[te [i despre plante sau animale care par a fi v\t\m\toare: „Oare
Dumnezeu nu trebuia s\ creeze taurul a c\rui putere este atât de trebuincioas\
vie]ii noastre, pentru c\ sângele de taur este otr\vitor, sau dac\ l-a creat s\-l fi f\cut
f\r\ sânge?”81. Spre deosebire de Filon care, `ntr-o interpretare alegoric\, nu pre-
vede nimic folositor `n ceea ce pare nefolositor: „Nu vezi c\ pe unele plante
Creatorul le-a f\cut s\ poat\ fi cultivate, folositoare [i vindec\toare [i mântui-
toare, iar pe altele le-a f\cut s\ r\mân\ s\lbatice, v\t\m\toare [i cauz\ de boli [i
de moarte? Vedem acela[i lucru [i printre animale”82, Sfântul Vasile afirm\ rostul
fiec\rui element, pentru c\ Dumnezeu n-a creat nimic r\u: „Nici una din ierburile
f\cute de Dumnezeu nu-i de prisos, nu-i nefolositoare: sau dau hran\ uneia dintre
necuvânt\toare, sau sunt descoperite de [tiin]a medical\ pentru vindecarea boli-
lor noastre. […] Chiar aceste plante otr\vitoare ne sunt [i nou\ folositoare `n unele
ocazii. Cu m\tr\guna doctorii vindec\ insomniile, iar cu sucul de mac potolesc
durerile cumplite ale trupurilor. Unii, cu cucuta au `ndep\rtat furia poftelor tru-
pe[ti, iar cu spânzul au vindecat boli `nvechite”83. A[adar, iat\ cum lucrarea [i
pedagogia lui Dumnezeu vizeaz\ cele folositoare omului [i prin cele ce-i par a fi
nefolositoare.

Dumnezeu a creat `n mod des\vâr[it, dup\ chipul iubirii Lui: „{i `ntr-o clipit\
de vreme, p\mântul ca s\ p\zeasc\ legile Creatorului, `ncepând cu odr\slirea, a
trecut plantele prin toate fazele lor de cre[tere [i le-a adus `ndat\ la des\vâr[ire.
[…] Orice fel de iarb\ [i orice fel de verdea]\, fie dintre p\ioase, fie dintre
legume, umpleau atunci din bel[ug tot p\mântul”84. Aceasta pentru ca s\ se arate
puterea lui Dumnezeu precum [i perfec]iunea naturii `nainte de c\dere.

79 Ibidem, p. 122.
80 Ibidem, p. 120.
81 Ibidem, pp. 122-123.
82 Philon din Alexandria, Comentariu alegoric al Legilor Sfinte dup\ Lucrarea de [ase

zile, traducere, introducere [i note de Zenaida Anamaria Luca, Editura Paideia, Bucure[ti,
2002, p. 99.

83 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 123.
84 Ibidem, p. 124.
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Comentând citatul: „{i pom roditor, care s\ fac\ rod, c\ruia s\mân]a lui `n el
dup\ fel [i asem\nare pe p\mânt”, Sfântul Vasile va pune din nou `n eviden]\
`n]elepciunea [i purtarea de grij\ a lui Dumnezeu: „to]i, `ntr-o clipit\ de vreme,
au ap\rut, fiecare cu mirosul s\u propriu […], fiecare cunoscut prin caracterul
s\u propriu”85. Va face o `ntreag\ demonstra]ie despre felurile arborilor [i despre
semin]ele lor. „Câte feluri de arbori n-au r\s\rit atunci? Unii pentru fructe, al]ii
pentru acoperitul caselor, al]ii pentru facerea cor\biilor, al]ii pentru foc”86. A-
ceast\ felurime a arborilor este expresie a gândirii lui Dumnezeu despre frumu-
se]ea zidirii, care dac\ ar fi reunite nu ar putea gr\i cu adev\rat despre Dumnezeu
care este infinit.

Se poate stabili o coresponden]\ `ntre pedagogia divin\ din crea]ie, natur\
care adun\ pe cele folositoare [i pe cele ce par nefolositoare, [i pedagogia pe care
Dumnezeu o aplic\ `n via]a omului. Astfel, când omul nu este `ntr-un contact direct
cu Ziditorul, s\ priveasc\ zidirea care-l va pov\]ui. De exemplu, cum spune
Sfântul Vasile, când vede un p\gân care s-a lep\dat de Biserica lui Hristos c\
duce o via]\ cast\ [i se str\duie[te s\ fac\ fapte bune, omul s\ ia seama la sine
`nsu[i [i s\ se fac\ asemenea smochinului roditor dar, stând `ntre cei s\lbatici, s\-[i
apere mai bine rodul.

Dumnezeu n-a uitat nici frunzele, nici fructele arborilor lucrând cu m\iestrie
negr\it\: „prin r\d\cin\ trag o singur\ ap\, dar altfel hr\ne[te r\d\cina `ns\[i, altfel
coaja tulpinei, altfel lemnul [i altfel inima copacului. Aceea[i ap\ ajunge frunz\
[i se `mparte `n ramurile mari [i `n crengu]e; face s\ creasc\ fructele; lacrima
plantei [i sucul ei vin din aceea[i cauz\”87. El a f\cut ca aceea[i ap\ s\ fie `n unii
pomi pl\cut\ sim]ului, iar `n al]ii s\ se „`n\creasc\”; aceea[i umezeal\ din vi]a de
vie s\ se `ndulceasc\, iar `n m\slin s\ ajung\ gras\. Toate acestea `ns\, trebuie s\ ne
trimit\ cu gândul la Cel care le-a f\cut, la Cel care poruncind „a s\vâr[it miile [i
miile de `nsu[iri ale plantelor [i ale arborilor mai iute decât un gând al nostru”88.

Omilia a [asea: Despre facerea lumin\torilor: „{i a zis Dumnezeu: «S\ fie
lumin\tori pe t\ria cerului, ca s\ se lumineze pe p\mânt, ca s\ se despart\ ziua de
noapte.»” (Facere 1, 14)

Dialogul dintre Dumnezeu [i om, prin care preg\te[te lumea pentru odihna
celui pe care-l va face dup\ Chipul S\u, continu\, dup\ cum relateaz\ Cartea
Facerii, cu facerea lumin\torilor. Ra]iunea cre\rii cerului [i a p\mântului, ra-
]iunea ar\t\rii uscatului [i a rodirii p\mântului `nainte de crearea lumin\torilor este,
din nou, un argument al pedagogiei divine: „Nu erau `nc\ nici soarele, nici luna,
ca s\ nu spun\ oamenii c\ soarele este cauza [i tat\l luminii [i nici ca cei care nu-L
cunosc pe Dumnezeu s\-l socoteasc\ creator al celor r\s\rite din p\mânt”89. Se

85 Ibidem, p. 125.
86 Ibidem, p. 126.
87 Ibidem, p. 128.
88 Ibidem, p. 130.
89 Ibidem, p. 133.
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impune `ns\ o distinc]ie `ntre „lumin\”, care a fost creat\ „la `nceput” [i care a
f\cut posibil\ deslu[irea frumuse]ii crea]iei, pentru c\ altfel totul ar fi r\mas umbrit
`n „`ntuneric”, [i lumin\torii din ziua a patra, care sunt „cei care con]in lumina”90

[i nu lumina `ns\[i pentru c\, „atunci, la `nceput, s-a adus la existen]\ natura
luminii, acum, corpul acesta ceresc a fost f\cut ca s\ fie vehicul al acelei lumini
prim-n\scute”91.

Inten]ia de a justifica puterea lui Dumnezeu care face posibil separarea
luminii de lumin\tori aducându-le pe rând `n ordinea crea]iei, se concretizeaz\
`ntr-o serie de afirma]ii care, dincolo de exegez\, dovedesc nivelul cuno[tin]elor
[tiin]ifice expus `ntr-un mini-tratat de astronomie. „Când luna descre[te [i se `mpu-
]ineaz\, nu se mistuie tot corpul ei, ci avem iluzia de cre[tere [i de mic[orare,
pentru c\ lumina care st\ `n jurul ei se `ndep\rteaz\ [i se apropie iar\[i. S\ nu-mi spui
mie c\ lumina lunii este de `mprumut, c\ lumina ei se mic[oreaz\ când se apropie
de soare [i c\ iar\[i cre[te când se dep\rteaz\”92. A[a cum la `nceput Dumnezeu a
desp\r]it lumina de `ntuneric pentru c\ nu era posibil s\ coexiste, [i acum soarele
[i luna au fost rânduite s\ m\soare ziua [i noaptea: „Când r\sare soarele, luna, la
vreme de lun\ plin\, se coboar\ [i dispare, iar la apusul soarelui apare iar\[i la
r\s\rit”93.

~ns\ rolul lor, cum analizeaz\ mai departe Sfântul Vasile, este mult mai com-
plex, ei nefiind rândui]i doar pentru a m\sura ziua [i noaptea, ci „datorit\ lor po]i
afla multe despre ploile cele mari, multe despre secet\ [i mi[carea vânturilor,
care sufl\ `n unele locuri sau peste tot, care sufl\ cu putere sau potolit”94.
Lumin\torii sunt necesari vie]ii omene[ti pentru c\ dau diferite indicii: cor\bierul
r\mâne `n port dac\ vede „mai dinainte primejdia vânturilor”, c\l\torul se infor-
meaz\, datorit\ v\zduhului, despre schimbarea vremii ce i-ar putea produce neca-
zuri amânând, astfel, plecarea; plugarii „afl\” de la aceste semne „care este timpul
bun de lucru”.

Cu privire la aceste semne, comb\tând pe cei care ap\r\ horoscopul, Sfântul
Vasile dezvolt\ prin informa]ii un mini-tratat de astrologie. El nu respinge pur [i
simplu afirma]iile astrologilor, ci, nefiind cunosc\tor `n acest domeniu, decon-
struie[te argumentele lor. De exemplu, vorbind despre efortul pe care-l depun
moa[a [i haldeul pentru a afla „clipa” [i pozi]ia stelelor, planetelor când s-a n\scut
un copil, Sfântul Vasile afirm\: „Deci dac\ este cu neputin]\ s\ cuno[ti exact
clipa `n care s-a n\scut copilul, iar cea mai mic\ gre[eal\ a stricat totul, se face de
râs [i cei care se ocup\ cu aceast\ [tiin]\, care nu e [tiin]\, dar [i cei care se uit\ cu
uimire la ei ca la unii care ar putea s\ le cunoasc\ destinul lor”95. Astfel, autorul
nu doar ia `n râs predic]iile astrologilor care atribuie oamenilor `nsu[iri ale
animalelor, ci [i mustr\ logica acestora de a defini cerul ca fiind dependent de

90 Sfântul Ioan Damaschin, op. cit., p. 55.
91 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 133.
92 Ibidem, pp. 134-135.
93 Ibidem, p. 135.
94 Ibidem, p. 136.
95 Ibidem, p. 138.
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dobitoace. ~ns\ r\t\cirea lor nu se opre[te aici. ~ntrucât firea omului este deter-
minat\ de „privirea” unei planete, bun\ sau rea, de care a avut parte la na[tere, ei,
`n necredin]a lor, atribuie Creatorului natura r\ut\]ii stelelor.

Aceste afirma]ii despre astrologia [i „[tiin]a” pe care o practic\ vin `n con-
trast cu pedagogia lui Dumnezeu, care a rânduit prin „semne” diferite foloase vie]ii
omului. Explicând, mai departe, adjectivul „mari”, Sfântul Vasile pune `n evi-
den]\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu fa]\ de `ntreg universul. „Nu sunt mari
pentru c\ sunt mai mari decât stelele mai mici, ci pentru c\ lumina rev\rsat\ de ei
se `ntinde pe atât de mare suprafa]\, `ncât e `ndestul\toare s\ lumineze [i cerul [i
v\zduhul, `mpreun\ cu tot p\mântul [i marea”96. Ace[ti lumin\tori care ocup\ `n
discursul Sfântului Vasile un loc important, fiind analiza]i `n diferite raporturi cu
crea]ia, cu lumea, cu omul, nu sunt decât „slabe imagini” ale Celui care le-a creat.
Astfel, toate datele [tiin]ifice pe care le de]inea la acea vreme despre stele, planete
[i nu numai, nu pot da decât o imagine palid\ despre armonia frumuse]ii crea]iei
s\dite de Dumnezeu, pentru c\: „crea]iunea `ns\[i, este un abis, un adânc f\r\ fund
pentru cunoa[terea noastr\ prin ra]iunile [i energiile tuturor componentelor ei,
pân\ la micimi la care nu putea ajunge; [i prin combinarea `ntr-un fel identic\, `n
alt fel mereu nou\ a lor, datorit\ [i interven]iilor umane sau folosirii lor mereu noi
de oameni. Cine poate [ti câte energii se mai ascund `n cosmos, ale c\rui margini
[i a c\rui complexitate nu le putem cunoa[te [i nu le cunoa[te omul niciodat\?
Numai Dumnezeu le cunoa[te m\rginirea pentru c\ numai El le cunoa[te `n `ntre-
gime”97. Acest „abis” despre care vorbe[te Pr. St\niloae este o confirmare a tainei
cu care Dumnezeu a zidit lumea, tain\ a prezen]ei Lui `n crea]ie – izvor nesfâr[it
al iubirii rev\rsate `n lume, pentru om.

Omilia a [aptea: Despre târâtoare: „{i a zis Dumnezeu: «S\ scoat\ apele
târâtoare cu suflete vii dup\ fel [i p\s\ri zbur\toare sub t\ria cerului dup\ fel!»”
(Facere 1, 20)

Dup\ facerea lumin\torilor, Dumnezeu a poruncit apelor s\ „rodeasc\” po-
doaba lor, glas prin care „nespusa [i marea putere a lui Dumnezeu a ar\tat vii,
lucr\toare [i mi[c\toare tot felul de vie]uitoare ale apelor”98. Glasul, expresie [i
concretizare a voin]ei [i a puterii lui Dumnezeu, a adus la existen]\ cele dintâi
„fiin]e vii” al c\ror specific, dac\ ar fi s\ fie cercetat cu de-am\nuntul, ar echivala
cu a num\ra „valurile m\rii”.

Discursul despre vie]uitoarele apei este o nou\ situa]ie `n care se reflect\
m\sura instruirii Sfântului Vasile cu privire la specificul pe[tilor, al mamiferelor:

96 Ibidem, pp. 142-143.
97 Nota 345 a Pr. Prof. D. St\niloae la Sf. Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii

dumnezeie[ti, Imnul 21, `n volumul Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru St\niloae, Studii de
Teologie Dogmatic\ Ortodox\, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 1991, p. 450 apud Pr.
Conf. Dr. Ioan C. Te[u, Lumea, rug\ciunea [i asceza `n teologia P\rintelui St\niloae,
Editura Trinitas, Ia[i, 2003, p. 15.

98 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 147.
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„Altei specii apar]in acele vie]uitoare despre care spunem c\ au carapace, de pild\:
scoicile, scoicile cu dou\ valve, scoicile marine `n spiral\, stridiile [i alte nenu-
m\rate viet\]i cu carapace. Pe lâng\ acestea, alt\ specie, de care spunem c\ au
cochilia moale: racii, creve]ii [i cele asem\n\toare acestora […]. Iar `ntre acestea
sunt nenum\rate deosebiri: balauri, ]ipari care tr\iesc `n mâlul râurilor [i
lacurilor”99. Acesta este `ns\ un mic fragment dintr-o teorie dezvoltat\ pe seama
cuno[tin]elor despre vie]uitoarele din ap\ care identific\, la un moment dat, peda-
gogia divin\ ce se reflect\ `n specificul acestor vie]uitoare. De exemplu, dac\
boul sau oaia sunt „`narma]i” cu „jum\tate de din]i”, pe[tii au din]ii foarte ascu]i]i
„ca s\ nu se strecoare afar\ hrana `n timpul mestecatului”100. Pe de alt\ parte,
lucrarea lui Dumnezeu se descoper\ [i prin ordinea din ape: „Cum se face c\
fiecare neam de pe[ti, dup\ ce i s-a dat locul lui propriu, nu intr\ peste alte neamuri,
ci locuie[te `n propriile lui hotare? Pe[tii n-au geometrie ca s\ le `mpart\
locuin]ele; nu sunt `mprejmui]i cu ziduri; nu sunt hot\rnici]i cu pietre de hotar, ci
singuri [i-au luat locul care `i este de folos fiec\ruia […] o lege a naturii distri-
buie `n chip egal [i drept locuin]a de care are nevoie fiecare neam de pe[te”101.

A[a cum, f\când lumin\torii, Dumnezeu a s\dit „semne” care s\ poat\ in-
forma pe om `n diferite situa]ii, [i `n atitudinea animalelor sau a unora dintre ele
sunt evidente aceste „semne”. De exemplu, „când ariciul de mare prevede o
turburare a vânturilor, se vâr\ sub o piatr\ mare, se aga]\ de ea, ca de o ancor\, [i
este ]inut de piatr\, ca s\ nu fie târât cu u[urin]\ de valuri”102, urm\ a `n]elepciunii
lui Dumnezeu.

Omilia a opta: Despre cele zbur\toare [i despre cele din ap\: „{i a zis
Dumnezeu: «S\ scoat\ p\mântul suflet viu dup\ el, cu patru picioare, târâtoare [i
fiare dup\ fel!»” (Facere 1, 24)

Cuvântul Sfântului Vasile se orienteaz\ acum, conform celor relatate `n Sfânta
Scriptur\, spre p\mânt care este chemat s\ „scoat\” din el sufletul „dat” prin
porunc\. ~n ce prive[te no]iunea de „suflet” (ce se distinge de sufletul omului care
este f\cut dup\ chipul lui Dumnezeu), acesta este alc\tuit din sânge, care, când se
`ncheag\ devine carne, iar acesta când se stric\ devine p\mânt. Acest demers se
face pentru a dovedi c\ „p\mântul este sufletul animalelor”.

Pentru c\ `n cuvântul s\u Sfântul Vasile a uitat s\ vorbeasc\ despre p\s\ri,
intercaleaz\ `n aceast\ omilie informa]iile despre zbur\toare, relatare ce eviden-
]iaz\ treptat pedagogia lui Dumnezeu: „De[i se `nrudesc cu `not\toarele, p\s\rilor
r\pitoare li s-a d\ruit pentru vânat ascu]i[ul unghiilor, iar celorlalte slujirea de
picioare pentru procurarea hranei [i pentru celelalte nevoi ale vie]ii”103. Frumu-
se]ea gândirii [i `n]elepciunea lui Dumnezeu se reflect\ [i `n multele deosebiri ce

99 Ibidem, p. 149.
100 Ibidem, p. 150.
101 Ibidem, p. 151.
102 Ibidem, p. 154.
103 Ibidem, p. 160.
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se pot distinge `ntre p\s\ri, cu privire la m\rimi, forme, culori: „Sunt p\s\ri c\-
rora le place s\ stea pe lâng\ oameni [i s\ locuiasc\ `mpreun\ cu noi. Alte p\s\ri
tr\iesc `n mun]i, iar altele iubesc pustia. […] Unele p\s\ri sunt vorb\re]e [i lim-
bute, altele t\cute, unele sunt cânt\re]e [i mult gl\suitoare, altele, str\ine de
muze, nu cânt\; altele emit acela[i glas, `ntr-un singur fel, neschimbat”104.

Aceste nenum\rate detalii despre via]a p\s\rilor, expuse cu o nesfâr[it\ admi-
ra]ie, sunt consecin]a unei ordini s\dite `n lume cu o `n]elepciune des\vâr[it\,
concretizat\ `n „diversitatea lumii vii, `ntr-o structur\ `n care nimic nu lipse[te [i
nimic nu este `n plus, `ntr-un echilibru minunat ce invit\ la admira]ie [i recu-
no[tin]\ fa]\ de Dumnezeu”105.

Unele vie]uitoare, dup\ cum a rânduit Dumnezeu, pot fi luate drept model de
c\tre om. De[i nu au ra]iune, ac]ioneaz\, `n mod corect, `n diferite situa]ii:
albinele ascult\ de regin\ ca de un conduc\tor des\vâr[it, [irul de cocori urmeaz\
pe cel care-i conduce, berzele acoper\ cu pene pe tat\l lor, când acesta, b\trân
fiind, nu mai are pene, rândunica `[i construie[te cuib din paie [i „lut”, pe care-l
face din ap\ [i nisip. Toate aceste elemente, relatate de Sfântul Vasile nu sunt doar
aspecte ale unor observa]ii biologice, ci sunt semne ale prezen]ei lui Dumnezeu
`n crea]ie, c\reia `i poart\ de grij\, dându-i cele de folos. Fiecare specie de ani-
male sau de zbur\toare are specificul ei pe care `l ajut\ s\-[i desf\[oare via]a.
Astfel, viet\]ile care iubesc apa au t\lpile picioarelor „late [i legate cu o pieli]\”
ca s\ poat\ `nota, leb\da are gâtul mai lung decât picioarele pentru c\ `[i caut\
hrana „`n adâncul apei”. Astfel, „Dumnezeul nostru n-a creat nimic de prisos [i
nici n-a l\sat vreo lips\ din cele de neap\rat\ trebuin]\”106.

Omilia a noua: Despre cele de pe uscat

Revenind la vie]uitoarele de pe p\mânt, Sfântul Vasile, pentru a scoate `n
eviden]\ `n]elepciunea lui Dumnezeu [i `n acest aspect, men]ioneaz\ diferite tr\-
s\turi, care, de[i se constituie `ntr-o diversitate impresionant\, sunt expresii ale
unei Unit\]i de gândire. De aceea, porunca pe care Dumnezeu a dat-o „a r\mas
statornic\ `n p\mânt [i nu `nceteaz\ s\ stea `n slujba Creatorului”107. Glasul a
chemat la existen]\ multe [i felurite animale care se deosebesc printr-o `nsu[ire
deosebit\: m\garul este lene[, calul este aprins spre desfrânare, lupul r\mâne
totdeauna s\lbatic, vulpea este viclean\, cerbul este fricos, pantera este iute [i cu
mi[c\ri repezi, ursul este lene[, viclean [i ascuns.

~n ce prive[te lucrarea lui Dumnezeu pe care o caracterizeaz\ prin inter-
mediul animalelor pentru a folosi omului, Sfântul Vasile men]ioneaz\ alte câteva
exemple de animale – de data aceasta – care prevestesc schimbarea vremii. Oaia
`nghite hrana cu l\comie atunci când se apropie iarna, boii `[i schimb\ „`nf\-
]i[area” [i privesc mereu spre u[i când simt c\ se apropie prim\vara, ariciul `[i
face dou\ ie[iri `n ascunz\toare, `n func]ie de cum sufl\ criv\]ul.

104 Ibidem.
105 Pr. Gheorghe Petraru, op. cit., p. 77.
106 Sfântul Vasile, Scrieri, p. 167.
107 Ibidem, p. 171.
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Pronia lui Dumnezeu este evident\ [i dac\ lu\m aminte la rolul pe care-l au
m\dularele animalelor. Astfel, animalele care consum\ carne au din]ii ascu]i]i,
cele care sunt pe jum\tate „`narmate” cu din]i au diferite depozite pentru hran\.
C\mila are gâtul lung pentru ca s\ poat\ ajunge s\ m\nânce iarb\, ursul, leul,
tigrul au gâtul scurt [i vârât `ntre umeri, pentru c\ se hr\nesc cu carne, elefantul
are tromp\ pentru c\ aceasta `mpline[te func]ia gâtului. Dar aceste am\nunte nu
sunt decât un punct de plecare pentru a ne `n\l]a gândul spre cel care le-a creat s\
se bucure `ntru slav\ cu Dumnezeu D\ruitorul.

Toate aceste etape ale crea]iei nu s-ar fi `mplinit dac\ nu ar fi avut ca fina-
litate crearea omului „sinteza superioar\ a crea]iei [i expresia Creatorului atot-
`n]elept [i iubitor […] „st\pânul” [i „regele” naturii, „preotul” crea]iei”108. ~n acest
sens al dialogului dintre crea]ie [i „preotul” crea]iei, lumea `[i poate defini un
sens. „Sensul lumii este acela de a deveni mijlocul prin intermediul c\ruia s\ se
`mplineasc\ dialogul dintre Dumnezeu [i om”109. Astfel, Dumnezeu, autor al dialo-
gului dintre crea]ie [i om-chemat s\ st\pâneasc\ crea]ia, devine Subiect `n dia-
logul cu omul care, st\pânind crea]ia, se `nal]\ spre Dumnezeu.

Crea]ia este un dar din partea lui Dumnezeu, un dar d\t\tor de bucurie pentru
c\ ea con]ine, `n poten]\, chipul des\vâr[it al gândului lui Dumnezeu. Fiind un
dar, trebuie primit cu aceea[i iubire cu care a fost d\ruit (iubire ce presupune
modera]ie [i responsabilitate), chiar dac\, situat\ `n timp, devine trec\toare. „Noi
nu ne putem g\si `n raport cu Dumnezeu `n afar\ de lume, ci prin lume, ca dar, [i
transparent, adic\ folosit\ cu modera]ie, cu iubire fa]\ de al]ii, o dat\ ce e un dar
dat de Dumnezeu tuturor, cu r\bdare pentru insuficien]ele [i moartea legat\ de ea,
o dat\ ce nu e realitate ultim\, [i cu recuno[tin]\ gândind la Dumnezeu ca la
D\ruitorul lumii [i al fiin]ei noastre”110. Acest gând la Dumnezeu l-a avut Sfântul
Vasile comentând zilele crea]iei. Efortul lui nu s-a `ndreptat spre stabilirea unui
acord `ntre date [tiin]ifice [i coordonate biblice, ci spre eviden]ierea rela]iei
dintre D\ruitor [i crea]ie ca dar, rela]ie ce se des\vâr[e[te prin iubirea, `n]elep-
ciunea [i puterea Lui cu care au fost rânduite toate. Nimic nu este de prisos, cum
spune Sfântul Vasile, nimic nu trebuie ad\ugat, ci poate fi exploatat pentru a
`n]elege [i a cunoa[te, câte pu]in, m\re]ia [i lucrarea lui Dumnezeu. Nimic din
crea]ia omului nu `nnoie[te crea]ia lui Dumnezeu, a D\ruitorului, ci doar se des-
coper\, `n timp, nenum\ratele fe]e ale darului `nf\]i[at sub diferite forme: „E un
dar aerul, e un dar apa, e un dar p\mântul, care face s\ rodeasc\ toate felurile de
plante folositoare nou\ din semin]ele lor, `n fiecare an. Sunt daruri animalele ce
se `nmul]esc mereu din s\mân]a lor pentru a r\spunde trebuin]elor noastre con-
tinue. […] Sunt un dar soarele, luna [i celelalte corpuri cere[ti. […] Iar a vedea
lumea ca un dar `nseamn\ a vedea pe Cel care a d\ruit-o, a vedea `n]elepciunea [i

108 Pr. Conf. Dr. Ioan Te[u, Lumea, rug\ciunea [i asceza `n teologia P\rintelui St\-
niloae, Editura Trinitas, Ia[i, 2003, p. 31.

109 Ibidem, p. 32.
110 Pr. Prof. D. St\niloae, Crucea [i `nnoirea crea]iei `n `nv\]\tura ortodox\, `n „Mitro-

polia Moldovei [i Sucevei”, LII/1976, nr. 7-8, p. 472.
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iubirea Lui fa]\ de omul care poate fi con[tient de aceast\ iubire”111. {i cum fiecare
element este un dar, `ntregul univers este un dar, deci `ntreg universul a fost creat
des\vâr[it, omul fiind cel care `ntre]ine sau analizeaz\ acest statut: „Dac\ te ui]i
la cer, spune psalmistul, [i la ordinea din el, cerul `]i este conduc\tor credin]ei; arat\
`n el `nsu[i pe Me[terul care l-a f\cut. Dac\ te ui]i la frumuse]ile de pe p\mânt,
iar\[i [i prin ele ]i se m\re[te credin]a ̀ n Dumnezeu. C\ n-am crezut `n Dumnezeu
v\zându-L cu ochi trupe[ti, ci prin puterea min]ii ~l vedem pe Cel nev\zut dintre
cele v\zute”112.

Philon din Alexandria, de[i argumenta crea]ia mai mult pe criterii ale sim-
bolurilor, admite el `nsu[i des\vâr[irea crea]iei: „Astfel, intrând cineva `n lume,
ca `ntr-o cas\ sau `ntr-o cetate foarte mare [i v\zând cum cerul se `nvârte[te, cu-
prinzând `n sine toate planetele [i toate stelele ner\t\citoare, aflate `ntr-o mi[care
neschimbat\, mereu una [i aceea[i, `ntr-o des\vâr[it\ ordine [i armonie care sluje[te
`ntregului, [i mai v\zând apoi, a[ezat `n locul din mijloc, P\mântul [i `ntre P\mânt
[i cer ploile [i vânturile toate la vremea lor [i `mpreun\ cu ele toate vie]uitoarele
p\mântului […] v\zându-le a[adar, pe toate acestea, va cugeta `n sine c\ n-ar fi
fost create dac\ n-ar fi existat un me[te[ug des\vâr[it prin care s-au f\cut [i c\
Dumnezeu a fost [i este creatorul acestui univers”113. Astfel, D\ruitorul a creat
des\vâr[it, dar El nu `nceteaz\ s\ lucreze, `n mod tainic, `n lume, prin prezen]a
Duhului Sfânt.

Nu omul a fost creat pentru lume, ci zidirea a fost chemat\ s\ slujeasc\ omului
`ntr-un raport de responsabilitate [i st\pânire corect asumat\. Crea]ia a fost o dat\
d\ruit\, omul este `ns\ mereu chemat s\ valorifice darul cu care, prin liturghie,
s\-L m\reasc\ pe Creator.

111 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Ierarhia darurilor [i treptele rug\ciunii, `n
„Ortodoxia”, an XXXV/1983, nr. 3, p. 405.

112 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire la Psalmi, p. 110.
113 Philon din Alexandria, op. cit., p. 104.
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The divine pedagogy into the work „Hexaemeron” of 
Saint Basil the Great

The author of the study „The divine pedagogy into the work «Hexaemeron» of

Saint Basil the Great”, Lect. Dr. Carmen Bolocan, presents the theology of Saint Basil

concerning cosmology and history. The world as cosmos and work of God expresses

the mystery of divine love and the creation as an icon of love. All the diversity and

beauty of the created world manifest the infinite beauty of the Most Holy Trinity. A

thorough interpretation of divine pedagogy realized by Saint Basil is presented and

also some new insights into the sense and origin of cosmos according to the revelation

of Scriptures. Saint Basil not only reproduces the scriptural truths but, inspired by the

Holy Spirit, goes through into the mystery of creation as a metaphor of love, meant to

be united with God into His Kingdom. 

 


