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A ap\rut la Editura Trinitas car-
tea P\rintele Arhidiacon Ioan Ivan
– Comoara de sub tâmpla M\-
n\stirii Neam], Ia[i, 2009, 530 p. 

E o carte impresionant\ ca vo-
lum de m\rturii, evoc\ri, amin-
tiri, descrieri ale marelui formator
de caractere care este P\rintele
Ivan. Aflat `n geana smereniei mo-
nastice, directorul [i profesorul de
seminar a unit `n mod unic `ntru
sine blânde]ea [i fermitatea, seriozi-
tatea [i bonomia, profunzimea teo-
logic\ [i simplitatea neostentativ\,
rug\ciunea fierbinte [i ajutorarea
aproapelui, liturghia [i studiul, bunul

sim] neao[ [i erudi]ia fin\, `nsin-
gurarea cu Dumnezeu [i duhul
comunional al seminarului de la
Neam]. P\rintele Ivan sintetizeaz\
`n sine toat\ lini[tea [i bucuria
acestui loc de rai [i toat\ str\da-
nia smerit\ a siha[trilor nem]eni `n
istorie, atât de aproape de Dumne-
zeu [i atât de aproape de oameni. 

Felul `n care sluje[te, expresi-
ile teologice [i patristice de o pro-
funzime [i sub]irime unice, duhul
de lucr\tor, smerenia [i zâmbetul
lui, toate acestea au intrat `n inima
celor ce `l cunosc.

Duhul nem]ean de cre[tin\tate
are o unicitate aparte: e misionar
[i eremitic deopotriv\, `mpletind,
paradoxal, lini[tea cu lucrarea.

~ntâlnim `n aceast\ carte m\r-
turii de o mare sensibilitate a ie-
rarhilor, monahilor, preo]ilor de
parohie sau mirenilor despre acest
om, monument de lumina [i de sim-
plitatea profund\, mereu nou\ [i
`nnoitoare a teologiei. Cei mai
mul]i dintre colaboratori i-au fost
elevi la seminar, ucenici duhovni-
ce[ti, oameni care au sim]it `n
ochii [i `n vocea de bas a P\rin-
telui de la Neam] o lumin\ apus\
de demult, venit\ de undeva din
lumea Sfin]ilor Daniil Sihastrul,
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Paisiede laneamik

La Editura Institului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, `n anul 2007 a v\zut lu-
mina tiparului traducerea operei

Omilii la statui, ce-l are ca autor

pe Sfântul Ioan Gur\ de Aur. Iat\
c\ apari]ia acestei traduceri la care

a trudit, cu ani `n urm\, P\rintele
Profesor Dumitru Fecioru bucur\
acum pe cre[tinii preocupa]i de

folositoarea z\bav\ a cititului ope-
rei marelui ierarh. O parte din aceste
omilii au mai fost traduse `n limba

român\ de Apostol Stoenescu la
Noua Tipografie „Profesional\”, Di-
mitrie C. Ionescu la Bucure[ti `n

anul 1908, cartea `nsumând 85 de
pagini, [i de {t. Bezdechi, la Edi-
tura Sfintei Episcopii a Râmnicului-

Noului Severin `n anul 1938, vo-
lumul `nsumând 227 pagini. ~ns\
P\rintele Dumitru Fecioru traduce

integral textul acestor Omilii la

statui. Volumul este prefa]at de
vrednicul de pomenire – Prea-

fericitul P\rinte Patriarh Teoctist
care, printre altele, actualizeaz\ de

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omiliile la statui, traducere din limba greac\

veche [i note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institului Biblic [i de Mi-

siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2007, 362 pp. 

Paisie de la Neam] sau Vasile de
la Poiana M\rului. Sfin]enia nu e
ostentativ\, nu se cere venerat\,
nu `mparte judec\]i valorice apa-
rente, nu se impune alterit\]ii, nu
sfideaz\, ea e un fior `nmires-
mat, un dor de cele ve[nice, o
vedere alene a celor de dincolo de
noi, e puterea bun\t\]ii care sfarm\
orice sistem axiologic p\mântesc,
e adânc p\trunz\toare `n suflet
ca o lumin\ [i ca o ap\ care
sparge piatra conformismelor [i
a prejudec\]ilor. 

Cartea este o antologie de
texte [i dincolo de diversitatea

stilurilor se poate st\vedea chi-
pul blând al b\trânului st\jer de
la por]ile m\n\stirii.

Recomand\m aceast\ carte mo-

nument tuturor celor interesa]i

de valorile netrec\toare ale spiri-

tualit\]ii, de credin]a [i istoria Bi-

sericii noastre, dar mai ales de

oamenii trec\tori prin timp care

primesc tainic lumina de a fi tre-

c\tori prin ve[nicie.

 

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin

 ISTRATI
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fapt ideea central\ a acestei opere
[i scrie c\ orice situa]ie care devine

chinuitoare prin sporirea fricii de

primejdiile care se arat\ tot mai

amenin]\toare este pentru cel cre-

dincios o ocazie de a-[i reaminti

propriile p\cate [i a `nnoi poc\-

in]a pentru ele (p. 6). 
Sfântul Ioan Gur\ de Aur ros-

te[te aceste omilii ce au r\mas `n
istorie cu numele de omilii la sta-
tui, `ntr-un moment deosebit din
via]a cre[tinilor din Antiohia – locul
unde `ntâia oar\, ucenicii s-au nu-
mit cre[tini (Fapte 11, 26). Cuan-
tumul neobi[nuit al obliga]iilor
fiscale din acel timp i-au r\zvr\tit
pe antiohieni `mpotriva conducerii
statului [i `n anul 387, `n timpul
Postului Mare, ei au d\râmat toate
statuile `mp\ratului [i ale membri-
lor familiei sale. Aceste statui erau
semnul v\zut al autorit\]ii `mp\ra-
tului `n orice loc al imperiului. Prin
d\râmarea lor, locuitorii Antiohiei
doreau s\ `nfrunte puterea [i dem-
nitatea `mp\r\teasc\.

Faptul acesta a `nt\râtat pe `m-
p\rat [i a adus locuitorilor din
Antiohia amenin]area cu extermi-
narea total\. Groaza [i disperarea
cea mai amar\ st\pânea asupra
tuturor. Ora[ul `ntreg era torturat de
ideea mor]ii. Era atunci un spec-
tacol jalnic: p\gânii fugeau din ora[,
iar cre[tinii a[teptau moartea `n-
grozi]i. Cei boga]i [i puternici `ncer-
cau toate posibilit\]ile s\ scape [i
s\ fug\ din ora[, l\sând totul `n
p\r\sire. Cei s\raci [i lipsi]i de pu-
tere a[teptau `ndurera]i nimicirea
ora[ului [i sfâr[itul lor tragic. Era
un tablou sumbru [i o `ncordare

sufleteasc\ f\r\ precedent `n via]a
tuturor locuitorilor din Antiohia. 

~n acel timp, Sfântul Ioan Gur\
de Aur era preot `n Antiohia. ~n
astfel de `mprejur\ri, Sfântul Ioan
n-a dezertat de la datoria lui de
p\stor duhovnicesc, n-a p\r\sit ora-
[ul, a[a cum au f\cut to]i filosofii
p\gâni, ci a r\mas pe loc, `n mij-
locul credincio[ilor s\i, `nfruntând
al\turi de ei amenin]\rile [i moar-
tea. ~n fa]a exemplului [i a `ndemnu-
rilor sale, masele de credincio[i
i-au urmat pilda, au r\mas pe loc,
strângându-se to]i `n jurul lui. 

~n primele zece omilii, marele
p\stor duhovnicesc `i consoleaz\
[i `ncurajeaz\ pe credincio[ii `ngro-
zi]i, dar face [i oper\ moral\, com-
b\tând pl\cerile [i ar\tând de[er-
t\ciunea lucrurilor de aici. Sfântul
Ioan `i `ndeamn\ pe credincio[i la
statornicie [i r\bdare, amintindu-le
de Iov [i r\bdarea lui, de ninivi-
teni [i poc\in]a acestora. Le lan-
seaz\ [i exorta]ii la poc\in]\, la
schimbarea vie]ii din r\u `n bine:
S\ ne schimb\m via]a, s\ ne `n-
drept\m [i s\ ne `ngrijim de evla-
vie [i de virtute (p. 79). Men]io-
nând c\ este folositoare teama de
dreg\tori, Sfântul Ioan `i `ndeamn\
pe credincio[i s\ con[tientizeze [i
pedeapsa imperial\, ce se anun]a
iminent\: Dumnezeu obi[nuie[te
s\ fac\ aceasta. Nu ne pedepse[te
`ndat\ ce am p\c\tuit, ci amân\
pedeapsa, ne d\ timp de poc\-
in]\, ca s\ ne `ndrept\m [i s\ ne
schimb\m via]a (…) (Pedepsirea
noastr\ – n.n.) se `ntâmpl\ ca s\ nu
ne `ncredem, dac\ nu ne-am schim-
bat via]a dup\ ce am p\c\tuit [i
n-am fost pedepsi]i, [tiind c\ ne-
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gre[it vom c\dea, când nici nu a[-
tept\m (p. 78). ~n acele clipe grele,
marele p\stor sufletesc nu uit\ s\-[i
mângâie p\stori]ii: Spui c\ ]i-e tul-
burat sufletul, c\ inima `]i sânge-
reaz\ `n fiecare zi `n a[teptarea
mor]ii [i a cumplitei urgii? Da, te
cred, dar [i aceasta ne aduce spor
de virtute, pentru c\ nelini[tea [i
chinul ne m\resc evlavia (p. 87).
~i `ndeamn\ totodat\ la curaj [i
la cultivarea n\dejdii `n Dumne-
zeu, Care va interveni `n favoa-
rea lor, dac\ vor da semne de po-
c\in]\: Dumnezeu este puternic
s\ pun\ azi cap\t tuturor acestor
chinuri! Dar nu pune cap\t neca-
zului pân\ ce nu ne va vedea pe
to]i cura]i, pân\ nu ne va vedea
pe to]i `ntor[i la credin]\ [i poc\i]i
(p. 87). Antiohienii sunt `ndem-
na]i s\ nu se team\ de moarte, ci
de p\cat. Sfântul Ioan le mai vor-
be[te [i despre cosmogonie [i cos-
mologie, despre `ndumnezeirea
zidirii, `i laud\ pe cei care ascult\
predicile [i `nfiereaz\ [i anumite
vicii ale lor, precum l\comia, jur\-
mântul strâmb (asupra acestui p\-
cat revine `n mai multe omilii), `n-
jur\turile etc. 

~n timpul când Sfântul Ioan
rostea aceste omilii, episcopul
Flavian a plecat la Constantino-
pol, spre a cere clemen]\ `mp\-
ratului. Memoriul  `n care se cerea
clemen]a `mp\ratului a fost alc\-
tuit de `nsu[i Sfântul Ioan Gur\
de Aur. Desigur, acest memoriu, de
o frumuse]e clasic\, precum [i cu-
vânt\rile sale celebre au avut da-
rul s\ ̀ mblânzeasc\ [i s\ potoleasc\
mâ-nia `mp\ratului, determinân-
du-l s\ acorde gra]ierea solicitat\. 

~n ultima parte a omiliilor (11-
21), Sfântul Ioan aduce mul]umire
lui Dumnezeu pentru iertarea p\-
catelor s\vâr[ite fa]\ de `mp\rat,
face pomenirea celor care au fost
`nchi[i [i pedepsi]i din pricina re-
voltei, iar\[i insist\ asupra lep\d\rii
de jur\minte [i asupra faptului c\
este folositoare frica, vorbe[te des-
pre post, despre `ndemnul Sfân-
tului Pavel, bucura]i-v\ pururea,
despre cultivarea virtu]ilor etc.
Omilia a dou\zeci [i una, final\,
anun]\ rezultatul fericit al inter-
ven]iei lui Flavian, care aducea
amnistierea celor vinova]i. F\r\
de margini a fost atunci [i recuno[-
tin]a credincio[ilor din Antiohia
fa]\ de preotul lor, Ioan, ca [i fa]\
de episcopul lor, Flavian, care co-
laboraser\ atât de cre[tine[te [i au
lucrat cu atâta inim\ pentru sal-
varea ora[ului [i a tuturor locui-
torilor lui. Succesul pe lâng\ Teo-
dosie era socotit [i succesul Sfân-
tului Ioan. De aceea, numele lui era
pe buzele tuturor. 

Recomand\m volumul cu c\l-
dur\ tuturor cre[tinilor `nseta]i de
cuvintele Sfântului Ioan, supra-
numit `nc\ din secolul al VI-lea
Gur\ de Aur, cu deplina convin-
gere c\ lectura acestei c\r]i [i `m-
plinirea exorta]iilor Sfântului Ioan
va aduce spor de credin]\ [i de
poc\in]\, de lep\dare a relelor [i
de lucrarea virtu]ilor atât de nece-
sare `n urcu[ul duhovnicesc al fie-
c\rui cre[tin.

Diac. Drd. Liviu PETCU
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Con]inutul celor patru volume

de mari dimensiuni care cuprind

lucr\rile Sfântului Vasile cel Mare,

prezentate `n Patrologia abatelui

Migne este format din opere dog-

matice, omilii [i cuvânt\ri, lucr\ri

ascetice, liturgice, pedagogice, ca-

nonice [i coresponden]\.

Din opera sa, se poate lesne

conchide c\ Vasile nu a acordat

timp cercet\rilor teologice doar de

dragul muncii. Este binecunoscut

faptul c\, `n scurta sa via]\, Sfântul

Vasile a fost un ferm aderent la

credin]a niceean\. Nu a scris nici

o lucrare `n care s\ `ncerce s\ ex-

pun\ totalitatea doctrinei cre[tine

`ntr-o manier\ sistematic\. Dimpo-

triv\, toate lucr\rile sale dogma-

tice au scopul clar de a combate

erorile timpului s\u, `n special

pe cele ale arienilor [i pnevmato-

mahilor. Cu acest scop `n minte,

Vasile [i-a scris cele dou\ opere, de

maxim\ importan]\: ~mpotriva

lui Eunomie  [i Despre Sfântul Duh.

Ultima a fost tradus\ `n limba ro-

mân\ `n anul 1988 de c\tre Pr.

Prof. Dr. Constantin Corni]escu

[i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae [i

inclus\ `n colec]ia P\rin]i [i scrii-

tori biserice[ti, volumul al XII-lea.

La momentul de fa]\, salu-

t\m cu interes [i bucurie apari]ia

operei ~mpotriva lui Eunomie a

Sfântului Vasile cel Mare, tradus\

pentru prima dat\ `n limba ro-

mân\ de eruditul ieromonah La-

vrentie Carp, licen]iat `n Teologie

Ortodox\, acum vie]uitor la m\-

n\stirea Sih\stria Tarc\ului, jude]ul

Neam]. P\rintele Lavrentie este pa-

sionat de via]a [i scrierile Sfântu-

lui Vasile cel Mare `nc\ din timpul

studen]iei. De atunci a sim]it do-

rin]a puternic\ de a citi [i a traduce

opera marelui P\rinte capadocian. 

Traducerea tratatului ~mpo-

triva lui Eunomie a ap\rut la

Editura Crigarux din Piatra Neam],

`n anul 2007. Aceast\ traducere va

fi inclus\ [i ea `n colec]ia P\rin]i

[i Scriitori biserice[ti, care, dup\

cum se [tie, va fi ad\ugit\, `nce-

pând de anul acesta, cu tradu-

ceri noi din operele Sfin]ilor P\-

rin]i [i a scriitorilor biserice[ti. Demn

de men]ionat este [i faptul c\ lu-

crarea se bucur\ [i de un amplu

[i foarte documentat studiu intro-

ductiv alc\tuit de domnul Daniel

Jugrin, `n prezent doctorand al

Sfântul Vasile cel Mare, ~mpotriva lui Eunomie, traducere [i note de Ie-

romonah Lavrentie Carp, Editura Crigarux, Piatra Neam], 2007, 210 pp. 
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Facult\]ii de Teologie Ortodox\

„Dumitru St\niloae” din Ia[i. 

Pentru traducerea acestei lu-
cr\ri a marelui ierarh capado-
cian, traduc\torul a utilizat textul
grecesc din colec]ia J.P. Migne,
Patrologiae Graecae, vol. XXIX,
coloanele 497-768, care p\streaz\
textul integral al celor 5 c\r]i. De
asemenea, traduc\torul a mai con-
sultat [i edi]ia critic\ a lui Bernard
Sesboüe, Contre Eunome din co-
lec]ia Sources Chrètiennes, no 299
[i 305, care con]ine primele trei
cuvinte (capitole). Ultimele dou\
cuvinte (capitole ale c\r]ii) sunt
considerate de unii cercet\tori de
dat\ recent\, `n general catolici,
neautentice. M-am bucurat atunci
când p\rintele Lavrentie, traduc\-
torul c\r]ii, nu a `mp\rt\[it opi-
nia cercet\torilor pomeni]i mai sus,
neconsiderând `ntemeiat\ pozi]ia
acestora. ~n ap\rarea sa, aduce
argumentul c\ atât Sfântul Gri-
gorie Palama, Sever de Antiohia,
cât [i al]i autori sfin]i sau scriitori
biserice[ti din vechime citeaz\ [i
din aceste c\r]i 4 [i 5, deci le con-
sider\ autentice. Dac\ primele trei
sunt de fapt apologii `n care Sfân-
tul Vasile cel Mare combate, sub
form\ de `ntrebare [i r\spuns, afir-
ma]iile eretice ale lui Eunomie, cu-
vintele (capitolele) 4 [i 5 sunt dez-
bateri ale unor citate biblice [i ele
se `ncadreaz\ perfect `n [irul lo-
gic al c\r]ii. Traduc\torul men]io-
neaz\ c\, `n plus, se poate ob-

serva din alte scrieri ale Sfân-
tului Vasile, `n limba greac\, c\

ultimele dou\ c\r]i se apropie mai

mult de stilul s\u. Pe scurt, di-

feren]a de stil `ntre primele trei [i

ultimele dou\ cuvinte provine

din abordarea diferit\ a proble-

maticii, respectiv apologetic\ [i
exegetic\. Despre acei cercet\tori,
`n mare parte catolici, care con-
sider\ ca neutentice cuvintele 4
[i 5 ale tratatului, `nclin\m s\ cre-
dem c\ dân[ii sus]in aceasta [i
pentru faptul c\, mai ales `n ca-
pitolul 5 al c\r]ii, Sfântul Vasile

`nva]\ c\ Duhul Sfânt nu este Fiu
al Fiului [i face afirma]ii clare `m-
potriva ideii de Filioque dezvol-
tat\ mult mai târziu `n catolicism:
Pentru ce nu este [i Duhul fiu al

Fiului. … Treimea s\ nu fie so-

cotit\ o mul]ime necircumscris\
care s\ dea de b\nuit c\ are fii

din fii ca [i la oameni (cuvântul al
cincilea, p. 181). Câteva rânduri
mai jos, Sfântul Vasile dezvolt\
ideea [i precizeaz\: Apostolul a

propov\duit limpede c\ Duhul

este din Dumnezeu, spunând c\
„am luat Duhul cel din Dum-

nezeu” (I Cor., 2, 12). {i a f\cut

lucru v\dit faptul c\ se ive[te prin

Fiul, numindu-L Duh al Fiului,

ca [i al lui Dumnezeu, ca [du-

hul] omului. Dar s-a p\zit s\
zic\ cum c\ e Fiu al Fiului ca

Tat\l cel Unul s\ fie Dumnezeu,

Care r\mâne pururea Tat\ [i Care

este ve[nic Cel ce este; Unul s\ fie

Fiul, n\scut prin na[tere ve[nic\,

fiind f\r\ de `nceput `mpreun\
cu Tat\l Fiu adev\rat al lui Dum-

nezeu, Care este pururea Cel ce

este, Dumnezeu Cuvântul [i Dom-

nul; [i Unul s\ fie Duhul Sfânt,
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Duh Sfânt cu adev\rat dup\ cum

este scris, `mpreun\ sl\vit cu Ta-

t\l [i cu Fiul, Care e numit [i

Duh al gurii de proorocul David,

Care am `nv\]at c\ este [i deget
al lui Dumnezeu de la Domnul,

Care spune `n Evanghelie: „Eu

scot demonii cu degetul lui Dum-

nezeu” (Lc. 11, 20) (cuvântul al
cincilea, p. 182). Unii cercet\tori
ca, A. Smets [i M. Van Esbroeck,
B. Pruche (acesta din urm\ ceva
mai prudent) sus]in autenticita-
tea cuvintelor 4 [i 5. ~ns\ nu e
cazul s\ dezbatem aceast\ pro-
blem\ `n cadrul unei recenzii [i
nici nu ne propunem aceasta. 

~n Nota traduc\torului, p\-
rintele Lavrentie adaug\ faptul c\,
chiar dac\ limba greac\ veche are
alt\ topic\ [i cu totul alt\ struc-
tur\ sintactic\ [i morfologic\, este
mult mai nuan]at\ [i cu un po-
ten]ial mai bogat decât limba ro-
mân\, el a preferat ca traducerea
s\ p\streze cât mai mult din sti-
lul autorului, chiar dac\ `n limba
român\ nu sun\ tot timpul la fel
de bine ca `n original. Dac\ a[ fi
avut puterea de cunoa[tere –
spune traduc\torul – [i exprimare
ca a Sfântului Vasile, mi-a[ fi
asumat responsabilitatea de a re-
face `n române[te exprim\rile sale.
De vreme ce nu pot avea o ase-
menea preten]ie, pentru ca s\ nu-l
nedrept\]esc printr-o traducere de-
fectuoas\, am ales una mai ori-
ginal\, p\strând, pe cât mi-a stat
`n putere, termeni originali. Ce-i
drept, stilul traducerii este pu]in
arhaic, `ns\ autorul urm\re[te ca

traducerea s\ fie cât mai aproape
de textul grecesc. 

Observa]iile suplimentare le-
gate de diver[i termeni sau mo-
dalitatea de traducere au fost in-
serate prin note explicative `n
text, atât de binevenite pentru o
`n]elegere mai exact\ [i mai co-
rect\ a acestuia. 

Aceast\ lucrare reprezint\ de
fapt o combatere prelung\ a aria-
nismului anomean, `n forma unei
discu]ii `ntre Sfântul Vasile [i lide-
rul anomean, Eunomie. Dar inte-
resele Sfântului Vasile nu erau `n
principal polemice, ci apologetice.

Sfântul Vasile dezvolt\ `n tra-
tatul acesta o teologie adânc\,
mai ales atunci când vorbe[te des-
pre cunoa[terea lui Dumnezeu, el
polemizând, pe aceast\ tem\ [i
alte teme dogmatice, precum am
precizat, cu Eunomie, eretic arian
extremist. Acest eretic, ucenic al
lui Aetiu Antiohianul, a dorit s\ dea,
urmând magistrului s\u, o nou\
via]\ arianismului, pe baz\ de ar-
gumente logice. El sus]inea c\ fi-
in]a lui Dumnezeu este nena[-
terea [i c\ omul, [tiind ce este
aceasta, [tie implicit ce este Dum-
nezeu. Eunomie, f\când filosofie
abstract\ [i nu teologie, sus]inea c\
Dumnezeu fiind nen\scut, nu poate
na[te, ca s\ transmit\ Celui n\s-
cut firea Sa. Prin aceast\ fals\ opi-
nie, Eunomie, erijat `n filosof, voia
s\ destrame Treimea, adic\ pe Dum-
nezeu Cel personal. 

~ntr-una din epistolele sale
(134), vorbind despre firea dum-
nezeiasc\, Sfântul Vasile cel Mare
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afirm\ c\ este o realitate care trece
dincolo de puterea mea de `n]ele-
gere. Dumnezeu se manifest\ prin
lucr\rile sau energiile Sale, iar dac\
afirm\m c\ ~l cunoa[tem pe Dum-
nezeu `n energiile Sale, nu f\g\-
duim deloc c\ ne apropiem de
El `n `ns\[i fiin]a Lui. C\ci dac\
energiile Lui coboar\ pân\ la noi,
fiin]a Sa r\mâne inaccesibil\. Sfân-
tul Vasile face o distinc]ie, `ns\ nu
o separare, `ntre ousina (fiin]a)
divin\ transcendent\ [i inaccesi-
bil\ [i enevrgia (energiile sau lu-
cr\rile) revelatoare accesibile. 

~n primele dou\ c\r]i ale aces-
tei lucr\ri, Sfântul Vasile cel Mare
aduce argumente pentru dumne-
zeirea Fiului n\scut din Tat\l. ~n
cuvântul I, Sfântul Vasile combate
absurditatea ce rezult\ din iden-
tificarea, de c\tre Eunomie, a fiin-
]ei dumnezeie[ti cu `nsu[irea ne-
na[terii sau a nedevenirii. Sfântul
Vasile scrie c\ na[terea [i nena[-
terea nu sunt `nsu[iri ale fiin]ei,
deci nu indic\ dou\ fiin]e deose-
bite, ci sunt atribuite Persoanelor
dumnezeie[ti. ~n cartea a II-a,
scoate `n eviden]\ deosebirea din-
tre na[tere [i devenire (facere) `n
Dumnezeu, `n privin]a Fiului, iar
`n cartea a III-a se ocup\ cu ar-
gumentarea scripturistic\ a dum-
nezeirii Duhului Sfânt. 

Eunomie, ca s\ arate c\ tim-
pul a fost `nainte de Fiul, afirm\
c\ fiin]a Fiului a fost n\scut\, ne-
fiind `nainte de existen]a Lui. Sfân-
tul Vasile `l `ntreab\ `ns\: Dar fi-
in]a Tat\lui spui c\ e mai veche
decât propria alc\tuire (exis-
ten]a Lui – n.n.)? (…) Dar a zice

c\ Dumnezeu nu e `nainte de
propria `ntemeiere (de existen]a
Lui – n.n.) [i a spune c\ era `na-
intea Sa `nseamn\ aceea[i lips\ de
minte (cuvântul al II-lea, p. 93).

Sfântul Vasile cel Mare aduce
argumente [i pentru dumnezei-
rea Duhului, `mpotriva lui Eu-
nomie, care, plecând de la faptul
c\ Duhul Sfânt e numit al trei-

lea, deducea c\ e al treilea, fiind
de o fiin]\ inferioar\ chiar Fiului.

Se spune c\ Eunomie a fost
atât de mâhnit de `nfrângere, `n-
cât n-a mai `ndr\znit s\ replice cât
timp Sfântul Vasile a fost `n via]\
(J. Rivière, Saint Basile, Paris, 1925,
pp. 13-14). 

Lectura acestei c\r]i necesit\
totu[i un anume efort intelectual
[i aten]ie sporit\, dar acestea me-
rit\ depuse pentru c\ cititorul va
fi recompensat de o satisfac]ie spi-
ritual\ cert\. Aceast\ carte nu tre-
buie citit\ fugitiv, ci meditativ, nu
r\sfoind-o sau lecturând repejor
argumentele Sfântului Vasile `mpo-
triva ereticului Eunomie, ci con-
templând textul [i revenind asupra
lui, mai ales [i pentru c\ lucrarea
este una dogmatic\, nefiind acce-
sibil\ tuturor, cu u[urin]\. 

~n final, ne exprim\m bucu-
ria pentru apari]ia acestei c\r]i
~mpotriva lui Eunomie [i pentru
frumoasa conlucrare a celor doi
teologi de viitorime – P\rintele
Lavrentie Carp [i Dl. Daniel Ju-
grin, doctorand `n Teologie Orto-
dox\, care au facilitat teologilor
români accesul la aceast\ oper\
important\ a Sfântului Vasile  cel 
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Mare ce nu a mai fost tradus\
pân\ acum la noi. 

Recomand\m cartea cu c\l-
dur\ tuturor iubitorilor de `n]elep-
ciune patristic\. Marele folos al
citirii [i aprofund\rii ei `l vor `n-
trez\ri [i-l vor dobândi cititorii care

vor avea `n ea una din c\l\uzele
dogmatice pentru cunoa[terea [i
aprofundarea credin]ei genuin
cre[tine.

Diac. Drd. Liviu PETCU


