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Cuvânt înainte
Prin Hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adoptat\
în [edin]a de lucru din 29 octombrie 2008, [i comunicat\ de Cancelaria Sfântului Sinod prin adresa nr. 7080/04 noiembrie 2008, anul 2009 a fost declarat
„Anul omagial-comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni”. Ca urmare a
acestei hot\râri, Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub
îndrumarea [i cu aprobarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a elaborat
un proiect de program privind modul în care va fi aplicat\ aceast\ hot\râre, la
nivelul întregii Patriarhii.
Conform programului-cadru propus de Comisia teologic\, liturgic\ [i didactic\ [i aprobat de Sfântul Sinod, s-a hot\rât s\ se trateze, în prima parte a
anului 2009, despre Sfântul Vasile cel Mare [i ceilal]i Sfin]i Capadocieni în
con[tiin]a Bisericii Universale [i a Bisericii Ortodoxe, iar în a doua parte a
anului 2009 s\ se sublinieze prezen]a Sfântului Vasile cel Mare [i a celorlal]i
Sfin]i Capadocieni în con[tiin]a Bisericii Ortodoxe Române. Acela[i proiect
prevede publicarea de albume, publicarea integral\ a operei Sfântului Vasile
cel Mare, mediatizarea evenimentelor prin intermediul Trustului de pres\
„Basilica” al Patriarhiei Române, organizarea de expozi]ii tematice cu prezentare de manuscrise, miniaturi [i texte tip\rite din opera Sfin]ilor Capadocieni,
lans\ri de carte, conferin]e pastoral-misionare organizate la nivel de eparhii [i
protopopiate, o [edin]\ solemn\ a Sfântului Sinod în care s\ se evalueze modul în care, în eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române, s-au desf\[urat
activit\]ile dedicate P\rin]ilor Capadocieni în anul comemorativ 2009.
O prezentare detaliat\ a tuturor activit\]ilor desf\[urate în întreaga Patriarhie Român\, în anul 2009, este cuprins\ în volumul: 2009 – Anul Sfin]ilor
Capadocieni în Biserica Ortodox\ Român\, tip\rit cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, la Editura Trinitas, Bucure[ti, Centrul de Pres\
„Basilica”, 2009, 377 p. Volumul cuprinde patru p\r]i [i reflect\ activit\]ile
desf\[urate în institu]iile laice [i biserice[ti la nivelul Patriarhiei Române [i al
eparhiilor din ]ar\ [i str\in\tate, în protopopiate [i parohii, în [colile de teologie universitare [i medii, [i în cele laice, în cultur\ [i în mass-media.
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Evaluând „modul cum s-au desf\[urat manifest\rile din Anul Sfin]ilor Capadocieni, contribu]ia diferitelor persoane [i institu]ii, precum [i receptarea
de c\tre întreaga Biseric\ a impulsului misionar-spiritual mobilizator care vine
întotdeauna din contactul cu marile personalit\]i ale vie]ii duhovnice[ti” (vol. cit.,
p. 5), Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel identific\ trei aspecte principale care
dau unitate acestui moment omagial din via]a Bisericii noastre: I. anul comemorativ-omagial al Sfin]ilor Capadocieni a fost s\rb\torit de Biserica Ortodox\ Român\ „în comuniune panortodox\ [i în duhul unit\]ii cre[tine”, fapt
concretizat prin vizita Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel la Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol [i în Capadocia, de aducerea moa[telor Sfântului
Vasile cel Mare din Grecia [i a moa[telor Sfântului Grigorie de Nazianz de la
Viena la hramul Catedralei patriarhale, pe 27 octombrie 2009 [i Congresul
Interna]ional de Teologie organizat în luna noiembrie la Bucure[ti; II. prin
activit\]ile desf\[urate [i prin cinstirea împreun\ a Sfin]ilor Capadocieni eparhiile din ]ar\ [i din str\in\tate au „reg\sit un simbol de credin]\ al unit\]ii
ortodoxe [i de cultur\ româneasc\ în context european [i universal”; III. prin
cooperarea între institu]iile administra]iei centrale [i locale biserice[ti [i laice,
dar [i între institu]iile de înv\]\mânt culturale [i social-caritative „s-au pus în
valoare leg\tura statornic\ [i profund\ dintre Biseric\ [i societate, rolul benefic al spiritualit\]ii cre[tine în via]a poporului român” (vol. cit., p. 6).
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, în colaborare cu Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, inaugurând seria simpozioanelor interna]ionale cu titlul generic „{tiin]a
teologiei [i [tiin]ele vremii” a dedicat prima edi]ie a acestei serii „Anului omagial-comemorativ al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(† 379) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni”.
Simpozionul s-a desf\[urat la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” în zilele de 28-30 octombrie 2009, [i a adunat la un loc speciali[ti
în domeniul teologiei [i nu numai, din ]ar\ [i str\in\tate, doctoranzi [i masteranzi, ale c\ror comunic\ri [tiin]ifice au fost audiate de cadrele didactice ale
facult\]ii, de studen]i [i de alte persoane din universitate, [i au fost urmate de
discu]ii [i dezbateri care au conferit manifest\rii [tiin]ifice un spirit dinamic,
constructiv [i atractiv.
Pe lâng\ componenta [tiin]ific\, Simpozionul de la Ia[i dedicat Sfin]ilor Capadocieni a avut [i o component\ duhovniceasc\, participan]ilor oferindu-li-se
ocazia de a vizita catedrala mitropolitan\ [i m\n\stirile din jurul ei [i de a se
închina la moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate în catedral\, [i la cele
ale Sfântului Vasile cel Mare, aflate în biserica M\n\stirii Sfin]ii Trei Ierarhi
din Ia[i.
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Temele prezentate în cadrul simpozionului reflect\, întâi de toate, complexitatea [i profunzimea teologiei Sfin]ilor Capadocieni [i în special a Sfin]ilor
Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz [i Grigorie de Nyssa. Teologia exprimat\ de Sfin]ii Capadocieni [i, în comuniune cu ei, de Sfin]ii P\rin]i ai R\s\ritului cre[tin, nu este una fragmentar\ [i singular\, ci una integral\ [i în comuniune. Este o teologie aflat\ la maturitatea afirm\rii, tr\irii [i exprim\rii ei.
Ei î[i întemeiaz\ teologia pe Sfânta Scriptur\ [i o experimenteaz\ [i o exprim\ în
comuniune cu P\rin]ii Bisericii. Teologia lor nu este doar exegetico-biblic\,
sau numai dogmatic\, sau numai practic\ etc., ci este deodat\ biblic\, dogmatic\, canonico-disciplinar\, pastoral\, liturgic\ etc.; este un întreg armonios
care exprim\ contextualizat via]a în Hristos.
În al doilea rând, temele prezentate în cadrul simpozionului scot în eviden]\ dinamismul intern al teologiei Sfin]ilor Capadocieni. Exprimat\ în contexte diferite, ea î[i p\streaz\ actualitatea [i prospe]imea oferind r\spunsuri la
întreb\rile majore ale timpului nostru. Când teologia contemporan\ face trimitere la spusele Sfântului Vasile cel Mare sau ale altor Sfin]i P\rin]i nu o face
doar cu scopul de a da autoritate unor afirma]ii, ci [i pentru actualitatea con]inutului afirma]iilor Sfântului sau Sfin]ilor cita]i într-un discurs teologic.
În al treilea rând, simpozionul a l\sat s\ se vad\ diversitatea, dinamismul
[i realismul teologiei ortodoxe actuale, receptiv\ la mul]imea întreb\rilor care i
se adreseaz\, preocupat\ s\ le dea r\spuns [i ancorat\ în contextul în care se
exprim\.
În cele din urm\, lucr\rile simpozionului reprezint\ semnul integr\rii teologiei ortodoxe moldave în comuniunea preocup\rilor de cercetare teologic\
ini]iate, binecuvântate [i sus]inute de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române [i de centrul bisericesc tutelar, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i
este, totodat\, un pios omagiu adus Sfin]ilor Capadocieni fa]\ de care teologia
[i evlavia poporului român au fost totdeauna ata[ate.
În numele Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i,
care a avut onoarea s\ g\zduiasc\ aceast\ manifestare [tiin]ific\ [i bucuria de
a fi primul beneficiar al rodirilor ei, doresc s\ mul]umesc tuturor participan]ilor care, prin temele prezentate, ne-au îmbog\]it cu [tiin]a teologiei [i cu
experien]a domniilor lor, dorindu-le s\ aib\ bucurii [i din aceast\ lucrare împlinit\ împreun\ cu noi. De asemenea, ]in s\-mi exprim recuno[tin]\ fa]\ de Înaltpreasfin]itul Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, cu a c\rui binecuvântare [i sus]inere s-a desf\[urat simpozionul [i s-a publicat volumul de fa]\;
doresc s\ felicit pe organizatori, în special pe Doamna Profesor Doctor Nicoleta
Melniciuc-Puic\ [i s\ exprim pre]uirea fa]\ de P\rintele Consilier Constantin
Sturzu [i fa]\ de echipa de lucr\tori harnici [i devota]i ai Editurii Doxologia a
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Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, în\l]ând rug\ciune ca cititorii, fie ei profesori de teologie sau de religie, doctoranzi, masteranzi, studen]i teologi [i elevi
seminari[ti, preo]i, c\lug\ri [i c\lug\ri]e sau credincio[i evlavio[i, iubitori de
lectur\ teologico-duhovniceasc\, to]i s\ aib\ bucurii atunci când vor parcurge
paginile acestui volum.

Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA
Decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i

Familia cre[tin\ [i problemele ei, în lumina canoanelor Sf=ntului Vasile cel Mare

11

Familia cre[tin\ [i problemele ei în lumina
canoanelor Sfântului Vasile cel Mare –
abordare pastoral\
Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA,
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Ia[i

a) Preliminarii
La împlinirea a 1630 de ani de la trecerea la cele ve[nice a Sfântului
Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Biserica Ortodox\ Român\ î[i aduce prinosul ei de cinstire, anul 2009 fiind declarat, prin Hot\rârea
Sfântului Sinod nr. 7080/04 noiembrie 2008, „An comemorativ-omagial al
Sfântului Vasile cel Mare [i al tuturor P\rin]ilor capadocieni”. Într-un volum
special, Patriarhia Român\ prezint\ Sinaxarul tuturor sfin]ilor capadocieni
cunoscu]i [i cinsti]i în Ortodoxie (Sinaxarul 2009)1, omagia]i anul acesta, cel
dintâi fiind Sfântul Vasile cel Mare, num\rul total al celor prezenta]i în volum
fiind 66. În Cuvântul înainte la acest volum, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel subliniaz\ chipul minunat în care darurile lui Dumnezeu au rodit în [i
prin ace[ti ale[i ai S\i: „În ceata sfin]ilor capadocieni prezenta]i în acest volum
str\lucesc corifei ai Bisericii, sfin]i p\rin]i teologi, mari dasc\li ai lumii [i ierarhi ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie
de Nazianz, sfin]i m\rturisitori [i mucenici, precum Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, Purt\torul de biruin]\, Sfântul Mucenic Sava de la Buz\u, Sfântul
Mucenic Mercurie, sau sfin]i cuvio[i [i rug\tori fierbin]i, ca Sfântul Teodosie
cel Mare, încep\torul vie]ii de ob[te, Sfântul Cuvios Sava cel Sfin]it [i al]ii.
Atributele [i epitetele laudative care au fost ata[ate individual numelor acestor sfin]i sunt un indiciu semnificativ al virtu]ilor pe care le-au cultivat. De
pild\, Sfântul Vasile cel Mare mai este numit «marele ochi al Bisericii» adic\
«lumin\ c\l\uzitoare». Sfântul Grigorie de Nazianz este numit «tâlcuitor al
tainelor dumnezeie[ti». Privi]i împreun\, ace[ti minuna]i sfin]i ai p\mântului
Capadociei [i ai Bisericii universale ne arat\ taina Evangheliei lui Hristos
1

Sinaxarul sfin]ilor capadocieni, Editura „Cuvântul Vie]ii” a Mitropoliei Munteniei [i
Dobrogei, Bucure[ti, 2009, 240 p.
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care a rodit într-un popor credincios aceste raze [i chipuri de lumin\, sfin]ind
timpul [i formând leg\turi între genera]ii [i între popoare”2.
În ceata sfin]ilor capadocieni, f\r\ îndoial\, cel care cople[e[te timpurile,
cu personalitatea [i activitatea sa, este Sfântul Vasile. Evocând personalitatea
sa complex\, la împlinirea a 1600 de ani de la mutarea în ve[nicie, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Moisescu, sfindând într-un fel cultul
personalit\]ii promovat [i impus de sistemul ateu comunist, spunea la vremea
aceea: „Sfântul Vasile cel Mare [i-a dobândit numele de «cel mare» înc\ din
vremea vie]ii sale [i a[a îl pomene[te întreaga cre[tin\tate. Într- adev\r, el a
fost fost mare în str\daniile sale pentru propov\duirea [i ap\rarea dreptei
credin]e ; a fost mare în râvna pentru tr\irea sa monahal\; a fost mare ca «tat\
al orfanilor [i ocrotitor al v\duvelor, bog\]ie pentru s\raci [i toiag de
b\trâne]e, înv\]\tur\ pentru tineri [i c\lug\rilor dreptar al faptei bune», cum
se spune într-o veche carte bisericeasc\. El a încercat faptele bune ale tuturor
sfin]ilor, «blânde]ea lui Moise, râvna lui Ilie, m\rturisirea lui Petru [i teologia
lui Ioan». Mai presus îns\ decât oricare altul, Sfântul Vasile [i-a închinat via]a
ajutor\rii celor în nevoi”3.
Ceea ce Preafericitul P\rinte Patriarh Iustin prezenta, într-o form\ concentrat\, în prefa]a volumului omagial editat în 19804, s-a reflectat în prezent
în bibliografia extrem de bogat\ întâlnit\ în literatura teologic\ româneasc\:
lucr\ri, studii [i articole a c\ror tematic\ deosebit de variat\5 încearc\ s\ portretizeze în cuvinte aceast\ inegalabil\ personalitate. Acestora se adaug\ colec]ia
2

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte, la volumul Sinaxarul
sfin]ilor capadocieni…, p. 4.
3 † Iustin Moisescu, Cuvânt înainte (la edi]ia I) în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare
la 1630 de ani, edi]ia a II-a rev\zut\, ad\ugit\ [i îngrijit\ de Emilian Popescu [i Adrian Marinescu, în colec]ia „Studia Basiliana”, vol. 1, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucure[ti, 2009, p. 7.
4
Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980.
5
O prezentare bibliografic\ general\ la: Adrian Marinescu, Receptarea Sfântului Vasile cel
Mare în literatura de specialitate din România (comentariu [i list\ bibliografic\), în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, edi]ie îngrijit\ de Emilian Popescu [i Adrian Marinescu, colec]ia „Studia Basiliana”, vol. 2, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucure[ti,
2009, pp. 218-236. În prima not\ a acestui studiu sunt indicate [i alte surse care reflect\
bibliografia, cu referire la Sfântul Vasile cel Mare, publicat\ în teologia româneasc\: Ioana
Zmeu, Sfântul Vasile cel Mare în bibliografia româneasc\, în vol. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani..., pp. 429-454; Pr. Constantin I. B\j\u, Patrologie, Craiova, 2000,
pp. 139-147; Arhim. Varlaam Merticariu, Spiritualitate [i istorie pe teritoriul României în
epoca bizantin\ [i post bizantin\ (tez\ de doctorat), partea a II-a, Izvoare-Interpret\ri-Bibliografie, Ia[i, 2003, pp. 130-167 etc.
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Studia Basiliana (vol. III)6 inaugurat\ în anul omagial 2009 de Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel [i care apare sub sigla Editurii Basilica a Patriarhiei
Române.
Portretiz\rile cuprinse în aceast\ vast\ bibliografie, exprimate în forme [i
expresii din cele mai diverse, eviden]iaz\, la unison, sfin]enia vie]ii, h\rnicia,
generozitatea, spiritul practic, profunzimea teologic\ [i evlavia curat\ [i intens\, râvna statornic\ în ap\rarea [i propov\duirea credin]ei [i grija p\rinteasc\ fa]\ de cei afla]i în suferin]\. „El r\mâne pân\ ast\zi, spune Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, un ap\r\tor al dreptei credin]e în Sfânta Treime,
un dasc\l al vie]ii liturgice, al vie]ii de familie, al vie]ii monahale [i al lucr\rii
filantropice a Bisericii, precum [i un teolog al în]elepciunii divine, exprimat\
în Scripturi [i în f\pturi. (...) în acela[i timp, un bun predicator [i un bun f\ptuitor, unind rug\ciunea cu în]elepciunea cuvântului [i cu în]elepciunea faptei.
Atât R\s\ritul cât [i Apusul s-au inspirat din modelul s\u de a traduce Evanghelia iubirii Mântuitorului Hristos nu în milostenie episodic\ [i spontan\, ci
în milostenie sistematic\ [i constant\, prin Vasiliada devenit\ model pentru
opera filantropic\ a întregului cre[tinism”7.
Într-un studiu al s\u, unul dintre teologii români care a vorbit în chip
magistral despre opera [i personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, P\rintele
Profesor Ioan G. Coman îl nume[te pe Arhip\storul Cezareei Capadociei „una
dintre cele mai mari personalit\]i cre[tine [i mondiale”, „un teolog [i un ierarh înv\]at”, „un ales arhip\stor pentru turma lui, pe care o înconjoar\ cu
mult\ dragoste [i aten]ie”, „organizator de geniu al monahismului chinovial”,
„creator, împreun\ cu Sfântul Grigorie Teologul, al genului literar al filocaliei
cre[tine”, înzestrat cu „un puternic duh misionar”8, expresii care doar în parte,
acoper\ modul în care Sfântul Vasile [i-a înscris numele în istorie [i în Cartea
Vie]ii.
Celor desprinse din portretiz\rile- sintez\ prezentate mai sus, se adaug\
preocuparea statornic\ a Sfântului Vasile cel Mare pentru p\strarea [i disciplinei în Biseric\ [i lupta constant\ [i hot\rât\ impotriva dezordinii [i a p\catelor care m\cinau societatea vremii sale [i, mai cu seam\, cea mai important\
6

Dou\ dintre aceste volume au fost deja men]ionate. Al treilea volum poart\ titlul: Sfântul
Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani. Actele Symposionului Comisiei Române de Istorie
Eclesiastic\, Bucure[ti-Cernica, 2-3 octombrie 2008, culese [i publicate de Emilian Popescu
[i Mihai Ovidiu C\]oi, col. „Studia Basiliana”, vol. 3, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
Bucure[ti, 2009.
7 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte, la vol. Sfântul Vasile cel
Mare..., col. cit., vol. 1, p. 5.
8
Preot Ioan G. Coman, Personalitatea Sfântului Vasile cel Mare. Profil istoric [i spiritual,
în vol. Sfântul Vasile…, col. cit., vol. 1, pp. 51-52.
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Aspecte filantropice
în scrisorile Sfântului Vasile cel Mare
Pr. Prof. Dr. Ion VICOVAN
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Ia[i

Dup\ cum se [tie, genul epistolar este „cel mai vechi gen literar în istoria
literaturii patristice”1. Între P\rin]ii Bisericii care s-au remarcat în acest gen
literar, excelând chiar, se num\r\ [i Sfântul omagiat în acest an (2009) de Biserica Ortodox\ Român\, Vasile cel Mare. Referindu-se la el, traduc\torii
epistolelor sale, p\rin]ii profesori Constantin Corni]escu [i Teodor Bodogae,
l-au numit „un maestru al genului”, într-un mod asem\n\tor fiind apreciat [i
de c\tre Sf. Grigore de Nazianz: „întotdeauna am pus pe Vasile deasupra
mea, cu toate c\ el gândea c\ lucrurile ar sta invers. Din respect fa]\ de adev\r
întotdeauna am pus scrisorile lui înainte, abia pe locul al doilea l\sând s\
urmeze ale mele”2.
Scrisorile Sfântului Vasile sunt de o rar\ frumuse]e literar\ dar [i de o
profund\ gândire teologic\, recomandându-l pe autorul lor, ca un om cu totul
deosebit: bun teolog, neîntrecut p\stor, mare ap\r\tor al Bisericii, îndr\zne]
fa]\ de mai-marii vremii când era vorba de p\strarea dreptei credin]ei, sensibil la durerea [i încerc\rile semenilor, aproape de cei oropsi]i etc.
Coresponden]a Sf. Vasile cel Mare este una dintre cele mai bogate, mai
diverse [i mai valoaroase coresponden]e din perioada patristic\ a Bisericii.
Epistolele sale, în num\r de 366, abordeaz\ o tematic\ foarte variat\ începând
cu cea dogmatic\, continuând cu cea canonic\ [i pastoral\ [i sfâr[ind cu cea social-filantropic\. Celei din urm\ teme Sf. Vasile îi dedic\ un num\r de 58 scrisori, ele fiind prezentate, sumar, ca exemplific\ri, în studiul de fa]\. Şi dac\
Sf. Vasile a r\mas în con[tiin]a vie a Bisericii cu supranumele de „cel Mare”,
1

Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Sf. M\n\stire Dervent, 1999, p. 91.
Migne PG. 37, 109. Vezi [i la Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a treia-Despre Sfântul Duh. Coresponden]\ (epistole), traducere, introducere, note [i indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu [i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, în colec]ia PSB, vol. 12, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1988.
2
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aceasta s-a datorat, f\r\ îndoial\, în primul rând, lucr\rii [i gândirii sale filantropice.
Tematica epistolelor sale este foarte variat\, ele abordând aspecte cu caracter istoric, ascetic, moral, dogmatic, canonic etc. Mare parte din scrisorile
sale, 58 la num\r, au un con]inut filantropic: de mângâiere (consolare) sau de
recomandare [i interven]ie.

Scrisori de mângâiere
Prima dintre epistolele de mângâiere este cea cu nr. 5, scris\ pe la 359 [i
adresat\ lui Nectarie. Aceast\ scrisoare, de o frumuse]e aparte, poate
constitui un model de consolare pe care preotul, în special, o poate utiliza cu
mare folos duhovnicesc în lucrarea sa pastoral\.
Ea a fost scris\ la mai pu]in de trei zile de la aflarea „nenorocirii ireparabile”
care s-a ab\tut peste familia destinatarului, prin plecarea din lumea aceasta a
„mo[tenitorului unei case str\lucite, reazemul familiei, n\dejdea patriei, vl\starul unor p\rin]i evlavio[i, rodul atâtor rug\ciuni”3. În asemenea situa]ie, afirm\
Sf. Vasile, orice inim\ „de-ar fi tare ca diamantul” [i tot s-ar „muia de tot”.
Apoi, dup\ ce î[i exprim\ p\rt\[ia durerii la aceast\ grea încercare, Sf. Vasile,
ca mare teolog [i bun pedagog, vrea s\ „pun\ în lumin\ darul pe care Dumnezeu ni l-a pus în inimi, adic\ acea judecat\ în]eleapt\, care e în stare s\
p\streze în sufletele noastre m\sura adev\rat\, atât în clipele de fericire, cât [i
în cele de întristare”4. Aceast\ judecat\, continu\ Sf. Vasile, „ne va aduce mereu aminte de câte am v\zut [i de câte am auzit, vom în]elege c\ aceast\ via]\
e mai mult decât durere [i neputin]\”5.
Dup\ aceast\ introducere, autorul apeleaz\ la un text biblic foarte cunoscut
(I Tes. IV, 13), citat în cadrul slujbei de înmormântare: „cu toate acestea, cei ce
credem în Hristos nu trebuie s\ ne întrist\m pentru cei ce mor, ca [i cei ce n-au
n\dejdea în înviere, c\ci numai prin r\bdare îndelung\ vom dobândi mari
cununi de m\rire în preajma Celui Care s-a luptat [i se lupt\ înc\ împreun\ cu
noi, încât numai dac\ vom îng\dui acest cuget l\untric s\ ne [opteasc\ f\r\
încetare acest adev\r al nostru, poate c\ numai atunci vom putea afla o alinare
cât de mic\”6.
Dup\ prezentarea argumentului teologic de mai sus, autorul continu\:
„drept aceea, te rog ca pe un bun lupt\tor ce e[ti s\ prime[ti cu cuget împ\cat
[i cu t\rie aceast\ lovitur\ grea [i s\ nu îngenunchezi, l\sându-te cople[it de
3

Ibidem, Scrisoarea nr. 5, p. 126.
Ibidem, p. 126.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 126.
4
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întristare, l\sându-]i sufletul n\p\dit de ea. S\ fii convins c\, chiar dac\ motivele celor rânduite de Dumnezeu nu le pricepem, totu[i r\spl\]ile care ni se
rânduiesc de c\tre Cel în]elept, Care ne iube[te, le vom gusta odat\ [i odat\,
chiar dac\ pân\ atunci vom avea [i de r\bdat multe dureri. Pentru c\ El [tie ce [i
cum s\ rânduiasc\ fiec\ruia din ceea ce-i este de folos [i pentru c\ ne rânduie[te dincolo de moarte r\spl\]i mai mari decât cele pe care le-am avea aici”7.
Apoi, spre a fi cât mai aproape de familia greu încercat\ [i mai consistent
în argumentarea sa, afirm\ faptul c\, „într-adev\r, exist\ unele cauze neîn]elese de noi oamenii; de ce anume unii pleac\ de aici mai devreme, pe când al]ii
sunt l\sa]i s\ se chinuie timp mai îndelungat în aceast\ via]\ f\r\ de dureri?”8
Tocmai de aceea, Sf. Vasile îndeamn\: „pentru toate trebuie s\ pream\rim iubirea Lui de oameni [i s\ nu ne pierdem n\dejdea, aducându-ne aminte de
acea adânc\ [i vestit\ vorb\ rostit\ de marele lupt\tor care a fost Iov, când a
v\zut la o cin\ cum i s-au pr\p\dit cei zece copii [i când a zis: «Domnul a dat,
Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat»”. Apoi recomand\: „s\
s\vâr[im [i în via]a noastr\ aceast\ minune. Poate c\ aceasta-i [i plata Dreptului
Judec\tor pentru cei care se fac vrednici de astfel de ispr\vi”. Şi continu\,
poate cu cea mai frumoas\ încurajare [i cel mai profund [i duhovnicesc îndemn: „S\ zici, dar: «N-am pierdut pe fiul nostru, ci L-am d\ruit Celui ce ni
l-a dat. Via]a lui nu s-a nimicit, ci a fost schimbat\ cu una mai bun\. Nu l-a
astupat glia pe dragul nostru b\iat, ci l-a primit cerul în l\ca[urile lui. S\ mai
avem pu]in\ r\bdare [i ne vom reg\si iar\[i cu cel dorit. Nu-i prea lung\ vremea desp\r]irii, pentru c\ în via]a aceasta to]i suntem pe drum [i to]i ne gr\bim spre s\la[ul nostru al fiec\ruia, pe care unul l-a apucat mai devreme, altul
e acum pe drum, iar altul se gr\be[te [i el, dar pân\ la sfâr[it to]i vom ajunge
în el. Şi chiar dac\ el [i-a ispr\vit drumul mai repede, a[teapt\ acela[i s\la[»”.
Şi încheie scrisoarea cu un alt îndemn aduc\tor de mângâiere: „Numai de neam asem\na [i noi cu acest fiu al nostru în cur\]enia virtu]ii, încât s\ ne învrednicim [i noi de o odihn\ atât de fericit\ pe cât de nevinovat\ e [i via]a
pruncilor care petrec cu Hristos”9.
O alt\ scrisoare de mângâiere, în strâns\ leg\tur\ cu cea dinainte, este cea
cu nr. 6. Scris\ între anii 360-364, ea a fost destinat\ so]iei lui Nectarie. Şi
aceasta, ca [i cea dinainte, are o frumuse]e special\ [i, ca [i cea dintâi, poate
constitui un model de cuvânt pastoral de mângâiere pentru cei afla]i în încerc\ri de acest fel.
7

Ibidem, pp. 126-127.
Ibidem, p. 127.
9 Ibidem.
8
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unitate component\ a societ\]ii, familia. Acest din urm\ aspect îl vom urm\ri
în studiul de fa]\.

b. Canoanele Sfântului Vasile cel Mare –
scurt\ prezentare general\
În colec]ia oficial\ de canoane, acceptat\ în toat\ Ortodoxia, sunt incluse
[i canoanele a 13 Sfin]i P\rin]i. În realitate aceste „canoane” sunt scrisori [i
r\spunsuri canonice date de Sfin]ii P\rin]i respectivi în diferite împrejur\ri
care, în timp, au dobândit statutul de canoane, fiind înt\rite cu obligativitate
general\. Cel dintâi Sfânt P\rinte ale c\rui epistole [i r\spunsuri canonice au
fost încorporate colec]iei oficiale de canoane, a fost Sfântul Vasile cel Mare.
Ioan Scholasticul, pe când era preot în Antiohia (cca 550), dorind s\ dea o
structur\ cât mai practic\ colec]iei de canoane existent\ în acea vreme (o
colec]ie alc\tuit\ în anul 535 de un autor înc\ necunoscut) a reorganizat cele
360 de titluri ale vechii colec]ii în 50 de titluri ad\ugând [i 68 de canoane ale
Sfântului Vasile cel Mare9. Mai târziu, la începutul secolului VII, în prima
form\ a Nomocanonului în 14 titluri, au fost ad\ugate [i celelalte canoane ale
P\rintelui capadocian, în prezent canoanele apar]inând Sfântului Vasile cel
Mare, în colec]ia oficial\, fiind 92 la num\r, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei fiind prezent cu cel mai mare num\r de canoane în aceast\ colec]ie.
În anul 883, Patriarhul Fotie a realizat a doua redactare a Nomocanonului în
14 titluri10.
Epistolele Sfântului Vasile cel Mare11 arat\ implicarea ierarhului capadocian în cele mai diverse situa]ii [i împrejur\ri din via]a eparhiei, episcopilor, preo]ilor [i credincio[ilor p\stori]i [i din via]a societ\]ii timpului. El s-a
adresat „marilor b\rba]i de stat – împ\ra]i [i guvernatori – intervenind pentru
înl\turarea sau u[urarea unor greut\]i apas\toare asupra Bisericii [i a clericilor, asupra multora din cei în nevoi [i lipsuri, sau marilor conduc\tori de
Biserici – din R\s\rit [i Apus – ca s\ mijloceasc\ netezirea raporturilor care
provocaser\ – sau erau pe cale s\ provoace – diziden]e, schisme, spre paguba
unit\]ii Bisericii. (...) sau celor mai mici ca el, episcopi, horepiscopi, preo]i,
diaconi, stare] sau simpli monahi, cu acela[i îndemn calm, dar [i cu hot\râre,
9
Iorgu D. Ivan, Opera canonic\ a Sfântului Vasile cel Mare [i importan]a ei pentru via]a
Bisericii, în vol. Sfântul Vasile…, col.cit., vol. 1, nota 9, p. 272.
10 Ibidem, nota 10, p. 272.
11 Sfântul Vasile cel Mare, Coresponden]a (Epistole), traducere, introducere, note [i indici
de Pr. Prof. Dr. Constantin Corni]escu [i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, în „P\rin]i [i Scriitori
Biserice[ti”, 12, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1988.
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Preo]ia [i chipul preotului
dup\ Sfântul Grigorie Teologul (330-390)
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. NECULA
Facultatea de Teologie Ortodox\ Bucure[ti

Cinstirea în mod deosebit, în acest an, a Sfin]ilor capadocieni, hot\rât\
prin decizie patriarhal\ [i sinodal\1, ne ofer\ oportunitatea s\ vorbim despre
preo]ie [i persoana slujitorului, din perspectiva unuia dintre marii capadocieni: Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul2. Aceasta, cu atât mai mult,
cu cât acest mare teolog, acest titan al patrologiei, s-a aplecat cu atâta sfial\,
cutremurare [i r\spundere asupra acestei slubime slujiri, într-una din capodoperele sale referitoare la preo]ie, [i anume, tratatul s\u intitulat Cuvânt de ap\rare pentru fuga sa în Pont sau Despre preo]ie3. De[i este cunoscut în teologie
pentru contribu]ia sa excep]ional\ la dezvoltarea acesteia, prin opera sa unic\,
Cele cinci cuvânt\ri teologice4, [i alte lucr\ri de referin]\ în domeniu5. Sfântul Grigorie Teologul – printre pu]inii care poart\ acest apelativ6 –, scrie pagini
1

Vezi, † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iubirea p\rinteasc\ – temelie a
vie]ii umane, Pastoral\ de Cr\ciun, Bucure[ti, 2008, p. 8.
2 Despre via]a Sfântului Grigorie de Nazianz sau Teologul, vezi Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman,
Patrologie, Manual pentru uzul studen]ilor, tip\rit\ cu binecuvântarea IPS. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, Sfânta Mân\stire Dervent, 2000, pp. 120-121.

Publicat în P. G., t. XXXV, col. 408-517. Traducerile române[ti ale tratatului Despre
preo]ie al Sfântului Grigorie Teologul au înf\]i[at titlul sub mai multe variante, ca de exemplu: Iosif, episcopul Arge[ului, Al celui între sfin]i p\rintele nostru Grigorie Nazianzineanul, Cuvânt\torului de Dumnezeu, Cuvânt pentru preo]ie, Bucure[ti, 1821. Pr. N. Domos,
Sfântul Grigorie de Nazianz, Apologia sau cuvântarea în care arat\ motivele ce l-au îndemnat s\ fug\ de preo]ie [i Elogiul Sf. Vasile, Hu[i, 1931. Cea mai bun\ traducere o face
Pr. D. Fecioru, Cuvânt de ap\rare pentru fuga în Pont dup\ ce a fost hirotonit [i pentru întoarcerea lui de acolo, în „Biserica Ortodox\ Român\” LXXXVI (1968), nr. 1-2, pp. 127164 [i, în volum, împreun\ cu tratatele Despre preo]ie ale Sf. Ioan Gur\ de Aur [i Sf. Efrem
Sirul, Bucure[ti, 1992 [i 2007.
4
Vezi traducerea româneasc\ de Pr. Gh. Tilea [i Nicolae I. Barbu, Curtea de Arge[, 1947;
Pr. Prof. I. G. Coman, Cuvânt\ri teologice (în manuscris).
5 Pr. Prof. Dr. I. G. Coman, Patrologie, pp. 121-122.
6 Ibidem, p. 121.
3
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întraripate despre slujirea sacerdotal\, a[a cum nu mul]i au f\cut-o în istoria
Bisericii.
Tratatul Despre fuga sa în Pont sau Despre preo]ie este primul de acest
fel în literatura patristic\. Sfântul Ioan Gur\ de Aur, când a scris tratatul s\u
celebru Despre preo]ie7, ca [i Sfântul Grigorie cel Mare, când a alc\tuit a sa
Regula pastoral\8, îl cuno[teau [i l-au folosit în aceste lucr\ri9.
Tratatul s\u Despre preo]ie este de fapt o cuvântare a sa, rostit\ la Pa[tele
anului 362, când se întorcea din Pont, unde se retr\sese ca s\ scape de r\spunderile preo]iei. Dup\ cum se [tie, Sfântul Grigorie Teologul studiase împreun\
cu Sfântul Vasile cel Mare la Atena. Aici s-a legat [i s-a consolidat cea mai frumoas\ [i adev\rat\ prietenie între cei doi, ambii cunoscând doar drumul c\tre
[coal\ [i biseric\. Firi contemplative [i sensibile, au dorit amândoi s\ îmbr\]i[eze via]a monahal\. Dup\ întoarcerea în patrie [i dup\ primirea botezului, a
fost chemat de prietenul s\u, Vasile cel Mare, în Pont, la mân\stirea înfiin]at\
de el pe malul râului Iris, unde au pus bazele Filocaliei. Sfântul Grigorie dorea
din tot sufletul s\ devin\ monah. Contrat voin]ei sale, este chemat de tat\l s\u,
episcop de Nazianz, [i de credincio[ii din eparhie, pentru a-l ajuta pe b\trânul
s\u tat\ în activitatea pastoral\. Este hirotonit preot, f\r\ voia sa, în 361, de
Cr\ciun. Considerând hirotonirea sa ca pe „un act tiranic”, fuge în Pont, la
Sfântul Vasile cel Mare dar, la insisten]ele tat\lui s\u, revine în Nazianz [i, la
Pa[tele din 362, roste[te celebra sa cuvântare, cunoscut\ sub numele Despre
fuga sa, în care eviden]iaz\ frumuse]ea, m\re]ia [i greut\]ile slujirii preo]e[ti,
socotindu-se nepreg\tit pentru o slujire a[a de mare [i important\ cum este
Preo]ia. Accept\ s\-l ajute pe tat\l s\u în pastora]ie, este f\cut episcop de Sasima, dar nu s-a dus niciodat\ la acel scaun, ci se retrage la Mân\stirea „Sfânta
Tecla” din Isauria, iar în anul 380 este instalat episcop de Constantinopol, fiind
un adev\rat teolog [i slujitor al Bisericii lui Hristos10. Moare în 389 sau 390,
la vârsta de 60 de ani.
Cuvântarea sa Despre fug\ sau Cuvânt de ap\rare pentru fuga sa în Pont
este „un adev\rat tratat despre preo]ie, în care arat\ r\spunderea, maiestatea,
7

Publicat în P. G., t. XLVIII, col. 623-692. Tratatul Despre preo]ie, a fost tradus în române[te de Iosif, episcopul Arge[ului, Bucure[ti, 1820; Iosif Barac, Sibiu, 1865; Ioan Papiu,
Gherla, 1869; Pr. St. C\linescu, în „Ortodoxul”, 1880; Pr. Aristide N. Geam\nu, Craiova, 1941;
Pr. D. Fecioru, în „Biserica Ortodox\ Român\”, LXXVI (1957), nr. 10, pp. 928-1011 [i, în volum, EIBMBOR, 1992 [i 2007.
8 Tradus\ în române[te de Pr. Prof. Alexandru Moisiu, Cartea regulei pastorale, în „Mitropolia Ardealului”, XXII (1977), nr. 1-2, pp. 105-124; nr. 10-12, pp. 787-810; XXIV (1979),
nr. 4-6, pp. 384-462.
9 Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit., p. 124.
10 Ibidem, pp. 120-121.
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dar [i caracterul înfrico[\tor al acestei zguduitoare Taine [i misiuni”11. Tratatul cuprinde 117 capitole, mai lungi sau mai scurte, în func]ie de ideile pe care
le dezvolt\, [i este o dovad\ de net\g\duit a cuno[tin]elor teologice imense pe
care le avea Sfântul Grigorie Teologul. Tratatul are o documentare scripturistic\
impresionant\, fiind o adev\rat\ c\l\uz\ biblic\, dovedind cât de bine cuno[teau Sfin]ii P\rin]i Sfânta Scriptur\ [i cât de u[or o mânuiau. De asemenea,
impresioneaz\ sinceritatea acestei m\rturisiri [i stilul elevat pe care Sfântul Grigorie îl folose[te, totul plecând de la importan]a Tainei Preo]iei în via]a Bisericii [i a celor chema]i s\ o îndeplineasc\ cu vrednicie.
În paginile urm\toare, vom prezenta preo]ia sau slujirea sacerdot\ [i calit\]ile cerute slujitorului bisericesc, a[a cum reies ele din gândirea Sfântului Grigorie Teologul12, având ca baz\ de lucru [i documentare, opera sa Cuvânt de
ap\rare pentru fuga sa în Pont13.

1. Preo]ia, în gândirea Sfântului Grigorie Teologul
Preo]ia [i sublimul ei, slujirea sacerdotal\ în general14, l-au impresionat întotdeauna pe Sfântul Grigorie Teologul, de aceea el nu s-a socotit vrednic de
aceast\ slujire. Cu toat\ preg\tirea sa teologic\ [i moral\ de excep]ie, l-a însp\imântat sublimul, greut\]ile [i, mai ales, responsabilitatea preo]iei, preferând
în locul ei smerenia c\lug\reasc\. A privit preo]ia ca pe un ideal greu de atins
[i a scris atât de frumos [i de realist despre ea, încât consider c\ de la el a r\mas cea mai frumoas\ [i mai poetic\ defini]ie a preo]iei din câte s-au dat în
teologie [i literatur\. El spune: „Mie mi se pare, într-adev\r, c\ preo]ia, arta
de a conduce pe om – fiin]a cea mai complex\ [i cea mai felurit\ în gând [i
fapt\ – este arta artelor [i [tiin]a [tiin]elor”15. Socotesc c\ nu se putea da o defini]ie mai sintetic\ [i mai cuprinz\toare preo]iei decât aceasta: Preo]ia nu
este o meserie, o profesie sau o îndeletnicire oarecare, ci ea este o art\ – arta
11

Ibidem, p. 122.
Dintre lucr\rile pe aceast\ tem\, amintim [i pe urm\toarele: Pr. Prof. Nicolae Borda[iu,
Frumuse]ea [i sarcinile sacerdotale dup\ Sfântul Grigorie Teologul, în „Glasul Bisericii”,
XXXVII (1978), nr. 1-2, pp. 88-94; Drd. Cornel Z\voianu, Chipul preotului dup\ opera Sfântului Grigorie de Nazianz, în „Ortodoxia”, XXXI (1979), nr. 2, pp. 333-348.
13 În lucrarea de fa]\, vom utiliza traducerea f\cut\ de Pr. D. Fecioru, Despre preo]ie,
EIBMBOR, Bucure[ti, 2007, pp. 219-306.
14
Despre preo]ie, vezi Pr. Prof. Ene Brani[te, Preo]ia [i chipul preotului dup\ Sfânta Scriptur\, în „Biserica Ortodox\ Român\”, LXXXIII (1965), nr. 5-6, pp. 483-502; Pr. Prof. Ioan G.
Coman, Sensul preo]iei la Sfin]ii P\rin]i, în „Studii Teologice”, II (1949), nr. 9-10, p. 739.
15 Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvânt de ap\rare pentru fuga sa din Pont, dup\ ce a fost hirotonit [i pentru întoarcerea lui de acolo. În acest cuvânt [i despre m\re]ia slujirii preo]e[ti,
cap. XVI, trad. de Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2007, p. 233.
12
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conducerii sufletelor la mântuire. Profesia sau meseria este ceva ce ne-am
însu[it [i ]ine mai mult de partea tehnic\, f\r\ implicare sufleteasc\ major\,
este ceva ce facem aproape automat, f\r\ angajare sufleteasc\ prea mare, pe
când preo]ia este o misiune, o art\ care presupune [i cere mereu antrenarea
puterilor suflete[ti, a sensibilit\]ilor [i a tuturor virtu]ilor pe care le posed\m.
A[a cum un lucru de art\ este expresia gustului, sensibilit\]ii [i a fine]ii suflete[ti, la fel, preo]ia este o art\ c\ci presupune mereu modelarea sufletului, cu
o gam\ nesfâr[it\ de manifest\ri, ceea ce pretinde posibilit\]i nesfâr[ite [i dot\ri de excep]ie din partea p\storului de suflete. Când Sfântul Grigorie Teologul a dat aceast\ defini]ie unic\ [i nemuritoare preo]iei, n-a exagerat cu nimic
[i nici n-a vorbit cu emfaz\, mândrindu-se sau dispre]uind celelate arte [i
[tiin]e, ci a plecat de la un adev\r incontestabil [i anume, dificultatea de a
conduce [i modela sufletul omenesc – aceast\ etern\ tem\ –, cu toate meandrele [i ascunzi[urile sale, [i cât de dificil\ este mântuirea lui. Sfântul P\rinte n-a dispre]uit artele, care ajunseser\ la mare dezvoltare în vremea lui, [i
nici [tiin]ele exacte ale antichit\]ii clasice, ci a vrut s\ arate c\ grija pentru
mântuirea sufletului valoreaz\ mai mult decât orice. Era poate o încercare de
a r\spunde la întrebarea Mântuitorului: „Ce ar da omul în schimb pentru sufletul s\u? sau Ce ar folosi omul de ar dobândi toat\ lumea, dar [i-ar pierde
sufletul s\u?” (Marcu 8, 36-37).
El compar\ preo]ia cu medicina, [tiin]\ exact\, dar arat\ c\ prima este
mai grea: „Î]i vei da seama de aceasta dac\ pui fa]\ în fa]\ preo]ia cu medicina, [tiin]a vindec\rii sufletelor cu [tiin]a vindec\rii trupurilor. Comparându-le,
vei vedea c\ medicina e grea, dar preo]ia e [i mai grea [i mai de pre], [i prin
natura materiei, [i prin natura [tiin]ei, [i prin scopul lucr\rii ei”16. „Medicina
se ocup\ cu trupurile, o materie trec\toare [i pieritoare, care negre[it se va descompune [i se va preface în p\mântul din care a fost f\cut\, (...) preo]ia se
ocup\ cu sufletul, care-i din Dumnezeu [i dumnezeiesc, care-i p\rta[ noble]ei
celei de sus [i tinde spre noble]ea aceea, de[i-i unit cu cel inferior lui, cu trupul”17. Sfântul Grigorie arat\ c\, [i în privin]a mijloacelor de vindecare, preo]ia
este mai grea: „Doctorul, ca s\ vindece trupurile (...) prescrie doctorii, d\ bolnavului un anumit regim alimentar (...), uneori, când e nevoie, chiar arde, taie [i
întrebuin]eaz\ [i alte mijloace dureroase de vindecare. Dar oricât de anevoioas\ [i de grea ar p\rea medicina, totu[i nu-i atât de grea ca preo]ia, unde trebuie s\ observi [i s\ vindeci purt\rile oamenilor, patimile lor, via]a lor, [i alte
asemenea din om, unde trebuie s\ izgone[ti din perechea asta a noastr\, din
suflet [i trup, tot ce este animalic [i s\lbatic [i s\ pui în loc [i s\ statornice[ti
16
17

Ibidem, cap XVI, trad. rom. cit., p. 233.
Ibidem, cap. XVI [i XVII, trad. rom. cit., pp. 233-234.
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Abstract
This year is dedicated by the Holy Orthodox Church to the great Hierarchs and
Saints in Cappadocia. From the Cappadocian Fathers writings we learn that, from
the Holy Scripture, we can clearly find God’s plans for the world and Church and
last, but not least, the great mystery of God’s constant and continual love for man.
The Influence of Philosophy and Pagan Ethics on Cappadocian Fathers
Thinking. Saint Gregory of Nazianzus did not imagine studying the Scripture without
a previous reading of the Greek philosophy. As A. Meredith noticed, Saint Gregory of
Nyssa states that the Christian who accepted the Gospel, even more the exegete or
catechist who understands it firstly for himself and after that makes it intelligible for
the others, cannot detach himself completely from philosophy as Saint Gregory couldn’t
detach from Plato’s philosophy, easily to identify in Saint Gregory’s doctrine on God,
evil, free will and embodiment1. For example in Hexaemeron, Saint Basil makes two
hundred of biblical quotations. The Saint Fathers, commentators and exegetes of the
Scripture, did the same. The Saints are trying to convince the believers, priests and
monks of the utility in life of the Scripture. In Saint Basil’s opinion, the Scripture belongs to the Spirit therefore he wants to correctly explain and interpret it must be a man
of Spirit, meaning that he must be assisted by the Holy Spirit2. Using the elements of
Greek oratory art, Saint Basil, as the other great hierarchs of the time – conscious of
their missionary task, perfected his art of speaking in public.

It is well known that Jesus’ advice to search the Scriptures for the eternal
life (John 5.39) was not meant only for the people in His earthly time, but is
meant for us all, clerics, ordinary people, theologian and teachers of religion,
meaning, anyone who wants to fulfil God’s commandment to be a teacher of
salvation both for the nations and present generation as for himself.
1
2

Idem , op. cit. p. 184.
Homiletics II on Hexaemeron, 1, translation by Pr. D. Fecioru, p. 84.
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This year is dedicated by the Holy Orthodox Church to the great Hierarchs
and Saints in Cappadocia. This dedication’s main goal is to determine the clerics
and laics to express their gratitude towards the Saint’s matchless contribution
for the development of the theological thinking and their implication in the
problems of their times, and to remember their importance for the nowadays
exegetics and hermeneutics. Studying their exegetics – not necessarily for the
commentary style of the sacred texts, but for their usage in Church’s everyday life, for their importance in living a Christian life, according to the moral
principles of the Bible and for a better missionary activity – the Church actually
suggests nowadays theologians to inspire themselves from the Cappadocian
Fathers. The theologians should take the Fathers as a model, especially for
their Christian life, and, in the same time, they should be aware of the theological approach, in perfect harmony with the authentic hermeneutics and
exegetics, not only in theory, but in practice, as to support their missionary
activity on the Holy Scripture. From the Cappadocian Fathers writings we learn
that, from the Holy Scripture, we can clearly find God’s plans for the world and
Church and last, but not least, the great mystery of God’s constant and continual love for man. More than any other book, theological or not, written by any
author in any time, the Bible lets us know, in the most convincing way, about
the divine plan to redeem us. Therefore, all theological or missionary work must
ground on the Bible, as the Cappadocian Father, that we worship this year,
did. It is more and more obvious the fact that the Scripture remains the basis
for all Christian doctrine, in spite of the fact that it is less and less studied by
all confessions. But without a serious exegetics and hermeneutics of the Scripture, any theological and missionary work becomes unconvincing, without
fundament and therefore, useless. It is noticeable how a growing number of
missionaries and ministers avoid to preach with the Scripture in the hand, not
to mention some catechetical/homiletically approaches with no relation to the
sacred text. Even the mural paintings in the Church, representing the prophets
holding scrolls with the sacred texts, are meant not just to embellish the religious dwell, as believed, but also to remind the ministers in the Church that
all their preach must be based on the inspired word, as the theological approach,
without the texts of the Holy Scripture, has no credibility and becomes, for
many people, just a pious legend without an immediate and convincing
impact, therefore remaining useless.
It is necessary thus to underline that the symposium dedicated to the
Cappadocian Fathers is about hermeneutics and exegetics, with a meaningful
reason. It is known that hermeneutics is the science of interpretation (in our
case the Bible) and exegetics means the detailed study of a paragraph or biblical text in order to find the meaning the divine or human author intended, so
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that we can upgrade it and use it in the immediate use of the Christian life.
The missionary saints that we celebrate this year, were excellent hermeneutists
and exegetes of the Holy Scripture, therefore, the title of the symposium tells,
in just two words, the work that the Cappadocian Fathers excelled in. They used
hermeneutics and exegetics in a sublime way as they were conscious, as many
others were latter, of the fact that, as A. de Saint-Exupery says the Holy Scriptures are the real barn of wisdom in which is hold humanity’s guarantee for
future life (The Wisdom of the Sands). Although their works excelled from
a literary point of view also, the three fathers never intended to show off their
rich literary talents or to publish their works. Their main priority was that to
service the holy mission: to tell the world about God, to confess Jesus’ Christ
existence to people, to underline which is God’s will for us, why we have to
take in a very serious way our religion and to practice the creed confessed in the
church so that a larger number of people will enter God’s Kingdom which He
prepared for us with such care and love that He sacrificed His only son for.
The Influence of Philosophy and Pagan Ethics on Cappadocian Fathers
Thinking. Carefully reading Saint Basil’s writing – and the other two Cappadocians’ – it is not hard to identify elements of Plato’s philosophy and ethics,
which are in fact to be found in all primary Christian thinking. The best example is: mind yourself (inspired by Deuteronomy 15.9). In fact, this paradigm
is almost identical to the famous philosophical aphorism Know yourself!, the
difference here it is that the saint gives it an ethical interpretation in the idea
that he spurs man to know his weaknesses and virtues – that God gave him –
to achieve a permanent moral self control or, what the saints in the desert
called awakeness of mind. The monastic rules written by that hierarch, as a
spiritual leader, were first of all meant to temper some completely uninstructed monks and too influenceable by those with divergent tendencies
towards the Church and it’s authority, creating thus major discipline problems. In the work: Rules of Saint Basil (see: question 2, answer 1) he states
that life in this world, more precisely the body, is – just as in Plato’s philosophy – as a real prison for the spirit3, from which’s chains no one can escape.
In Saint’s Gregory of Nazianzus writing is also easy to identify platonic
influences, especially in his critical vision about the human body which
weaknesses and defectiveness he defames, just as the stoics and cynics did.
These ideas can be found in Phaidros (Plato) 4. When the author complained,
3 See: Plato, Phaidros (Writings), Vol. IV, translation by de Petru Creţia, Gabriel Liiceanu,
Science and Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 1983, p. 57; see the saint’s expression:
soul harnessed to the body.
4 Moreschini, op. cit. p. 527.
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in one of his Theological Orations that he is harnessed to the body – identifying him with the spirit – he does nothing but to admit Plato’s great influence
on him, who indeed saw the spirit as a driver who leads and restrains the
body like a winged carriage5.
It appears though that Plato himself is not that original in ideas as the doctrine about soul and body appears in India a long time before him. In Katha
Upanishad the human body is seen as a chariot, the mind (buddhi) is the
driver, the tight reins are the thoughts and the spirit (Atman) travels in this
chariot that he barely manages to master. Moreover, in the Indian iconography, man’s spirit is represented as a driver who, from a chariot, holds the
reins of a horse which body is covered with many human eyes, noses and
mouths, that symbolise man’s five senses that are extremely hard to control
by the soul as each of them tries to bring the spirit wherever it wants. Interesting is that the classic Upanishads from the 6th to 1st century BC are written
in prose, as a didactical dialogue, exactly as Plato’s dialogues6. It is possible
that this is not a coincidence. As Claudio Moreschini underlines, Saint’s Gregory of Nyssa imitation of Plato is best reflected in Epistles 31.4, Theological
Orations 7.22, Against Body II, 1, 46, pg. 38, 1378 derived from Cratilos 400
c, Gorgias 439 and Phaidros 250 c, only that Saint Gregory of Nyssa knows
how to bring platonic ideas to a literary level so that they are accessible to all
Christian believers who are not used to philosophy or abstract notions7. He is
also skilled in transposing the pagan thinking in a Christian meaning. Practically, the great merit of the Cappadocian Saints is that, although they had
great admiration for the Greek philosophy – which had a great influence on
them – they all knew how to mould it to the pattern of Christianity and to use
it for the Church’s benefit. From the perspective of this Father’s thinking,
Christianity it is in fact the true philosophy that necessarily has to bring virtues, and to achieve virtue, in Saint Gregory’s opinion, one can use examples
even from pagan philosophy.
The specific or even the success of Cappadocians in the hermeneutical
and exegetical approach of the Scripture, unfortunately quite neglected by
many theologians, is the identification of a certain harmony between the Gospels and the philosophical values of Hellenism8. Although great admirers of
the Hellenic culture in which they were educated, the Cappadocian Fathers
5

Plato, Phaidros, 246 a.
See also: Indian Culture and Philosophy, texts and studies, translation from Sanscrit by
Theofil Simenschy, Scientifically and Encyclopaedically Publishing House, Bucharest, 1978,
pp. 117-136.
7 Claudio Moreschini, op. cit. p. 528.
6

