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Curs 2: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Un model de preot și de lucrare duhovnicească:  

Sf. Vasile cel Mare 

Introducere. Așa cum se știe în anul 2009 a fost prilejul de meditaţie asupra operei Sfântului Vasile cel 

Mare (+379), arhiepiscop al Cezareei Capadocie din Asia Mică, la împlinirea a 1630 de ani de la săvârşirea din 

această viaţă. El face parte din grupa scriitorilor bisericeşti Capadocieni, cei mai de seamă părinţi a Bisericii 

Ortodoxe, împreună cu Sfântul Grigorie de Nysa (+395), fratele său, Sfântul Grigorie de Nazianz (+390), 

Amfilohie de Iconiu, Marcel de Ancira, Vasile de Ancira şi Asterie al Amasiei. 

Activitatea pastorală, desfăşurată în a doua jumătate a secolului al IV-lea, perioadă încărcată de schisme 

ce ameninţau unitatea Bisericii creştine, rămâne marcată de poziţia şi gândirea teologică, expusă în opera scrisă, 

ce reprezintă un izvor nesecat pentru Biserică şi teologii ei chemaţi să desfăşoare şi astăzi, după acest model, o 

lucrare de apologie a credinţei ortodoxe într-o lume de la începutul mileniului III.  

Cinstit şi apreciat deopotrivă în Răsărit şi Apus, Sfântul Vasile cel Mare se înscrie în galeria marilor 

dascăli ai Bisericii creştine care au propovăduit cuvântul Evangheliei în rândul creştinilor şi a ereticilor vremii 

sale reuşind instruirea credincioşilor în dreapta credinţă şi cunoaşterea învăţăturii Bisericii creştine. Prin 

misiunea desfăşurată el şi-a câştigat aprecierea păstoriţilor săi, care au văzut în el „modelul Păstorului” care-şi 

pune sufletul pentru oile sale, model pentru preoţii din toate timpurile. Teologii şi specialiştii în domeniu, 

analizând opera scrisă, afirmă că este „primul predicator considerat ca atare de Biserică”1, iar „Biserica a 

avut puţini oameni atât de compleţi, ca pregătire, şi atât de bine echilibraţi, ca manifestare, ca Sfântul Vasile cel 

Mare”, cinstit în mod deosebit de Biserică ca „ales a lui Dumnezeu” să se confrunte cu marile probleme şi crize 

teologice ale vremii sale devenind un adevărat părinte şi dascăl aşa cum rezultă din scrierile sale.2 

* 

Povatuitor duhovnciesc. Lucrările sale, modele de elocinţă, imnuri de neîntrecută frumuseţe zidesc şi 

povăţuiesc sufleteşte, învaţă filocalic în toate compartimentele vieţii creştine, sunt pline de informaţii cu privire 

la frământările Biserici din Răsărit, a veacului al IV-lea, cu obiectivul de a îndrepta neregulile, de a formula 

dreapta credinţă în faţa ereticilor vremii sale, în frunte cu împăratul Valens convertit la arianism, într-o perioadă 

în care „Biserica era răvăşită, se afla într-un moment de naufragiu” cum afirma însuşi Sfântul Vasile care l-a 

învins pe împărat şi a menţinut scaunul episcopal timp de patru ani „fiind pentru unii zid puternic şi meterez, iar 

pentru alţii topor ce taie stânca şi foc aruncat în spini, precum zice Scriptura, singura scânteie a adevărului, 

singura tărie în mijlocul captivilor”.3 

Sf. Vasile cel Mare rămâne în conştiinţa creştinilor prin slujba Sfintei Liturghii, ce se numără printre 

primele cărţi de slujbă traduse în limba română, ce este „frumuseţea gândirii sale luminate de Duhul Sfânt şi cu 

                                                 
1 Apud, Veniamin Micle, Sfântul Vasile cel Mare, predicator al cuvântului lui Dumnezeu, în „Mitropolia Banatului”, anul XXIX, 

1979, nr. 10-12, p. 610. 
2 cf. Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a doua, în Colecţia „P.S.B” -18, EIBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 9, 
3 Ibidem. 
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darul de maestru al cuvântului”4, Liturghie săvârşită de zece ori pe an, precum şi prin „Molitvele” care îi poartă 

numele ce se fac la Anul nou. 

Dascăl în ştiinţa teologică, cu accent pe meditaţie şi rugăciune, trăind o viaţă de adevărat monah, scrie 

regulile după care să vieţuiască monahii în mănăstire, după care călugării în Biserica răsăriteană se conduc până 

azi, la care adaugă munca neîncetată, face misionarism de înaltă ţinută duhovnicească cu dăruire şi exigenţă 

pentru a alege şi pregăti preoţi pentru pastoraţia creştinilor din timpul său, lucrare ce se face în concordanţă cu 

tradiţia afirmând că: „nimeni nu va putea ajunge slujitor al Bisericii decât după o foarte amănunţită cercetare. 

Întreaga lor viaţă era aspru controlată, dacă nu cumva erau clevetitori, beţivi, certăreţi, dacă îşi înfrânau 

patimile din tinereţe, încât să poată ajunge la o viaţă de cât mai multă sfinţenie, fără de care nimeni nu va vedea 

pe Dumnezeu”5, adevărată lege după care erau recrutaţi preoţii cu un accent deosebit pe o viaţă morală 

superioară. 

Sf. Vasile cel Mare s-a impus şi prin propovăduirea cuvântului şi sfătuire. De la el am învățat că 

preotul: trebuie să cunoască foarte bine Sfânta Scriptură şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi care au rămas exemple 

vii prin cultura şi vasta lor pregătire. Pregătirea intelectuală a preotului se observă în primul rând în expunerea 

cuvântării în faţa credincioşilor ce reprezintă de fapt una din caracteristicile principale ale misiunii preoţeşti şi 

prin care se exercită funcţia învăţătoare a preoţiei cu temei biblic: „Mergând învăţaţi toate neamurile, 

botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19), lucrare ce impune predicatorului 

dedicarea pentru studiu, aprofundare şi experimentare prin trăire personală a cuvântului dumnezeiesc aşa cum 

se dă ca exemplu vrednic de urmat Sf. Vasile zicând: „Cum va putea vesti adevărul Tău cel ce nu găseşte timp 

pentru învăţătură, şi care îşi are mintea cufundată într-o mulţime atât de grea de carne? Pentru aceasta îmi 

consum timpul şi numi cruţ sângele care şi el se transformă în carne, pentru ca să nu mai am nimic întru mine, 

care să mă împiedice de la mărturisire şi de la priceperea adevărului”6.  

Predica a avut şi are un rol deosebit de important în pastoraţie deoarece „În afară de pilda prin faptă, 

preoţii n-au decât un singur mijloc, o singură cale de vindecare: învăţătura cu cuvântul, predica. Prin 

predică ridicăm sufletul deznădăjduit; prin predică smerim sufletul îngâmfat; prin predică tăiem cele de 

prisos; prin predică şi împlinim cele de lipsă; prin predică lucrăm toate celelalte câte ne ajută la 

însănătoşirea sufletului”7.  

1. Aspecte practice referitoare la predici. În concepţia sa predica este hrana pentru suflet în 

menţinerea vieţii duhovniceşti adică o „hrană ce se dă sufletelor prin Duhul”8 precum şi „săgeată” care atinge 

inima ascultătorilor motiv pentru care „într-un timp destul de scurt, predica a străbătut aproape întreaga lume de 

la un capăt la altul. (…). Predica Evangheliei, făcându-se în cuvinte simple are multă putere întru a conduce şi a 

îndruma pe cineva la mântuire”9. 

                                                 
4 Sfântul Vasile cel Mare - Închinare la 1600 ani de la săvârşirea sa, EIBMBOR, Bucureşti, 1980, p.14. 
5 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a treia, Colecţia „P.S.B”, nr. 12, EIBMBOR, Bucureşti, 1988, p .221. 
6 Sfântul Vasile cel Mare, Comentar la Psalmi, trad. de Olimp N. Căciulă, Colecţia „Izvoarele Ortodoxiei”, nr. 2, ediţia a II-a, 

Bucureşti 1943, Psalmul 29, pp.155-156. 
7 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul LXXV, 1957, nr. 10, p. 971. 

 8 Sfântul Vasile cel Mare, op.cit., trad. de Olimp Căciulă, Psalmul 59 , p. 318. 
9 Ibidem, pp. 242-243. 
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 Sf. Vasile cel Mare intervine printr-o scrisoare circulară către slujitorii altarele din Neocezareea, la anul 

375, prin care le porunceşte categoric şi le impune să ia atitudine în misiune: „Fraţilor, nu fiţi slugarnici faţă de 

cei ce vâră în suflete învăţături greşite şi nu staţi nepăsători, uitându-vă cum vrăşmaşii otrăvesc cu credinţe 

nelegiuite poporul lui Dumnezeu care vi s-a încredinţat ! (…). Calomniatorii sperie îndeosebi pe oamenii mai 

simpli, iată ce am de spus: obiceiurile care predomină azi în toate Bisericile lui Dumnezeu sunt asemănătoare 

şi se armonizează între ele. De cu noapte poporul se scoală să meargă la locaşul de rugăciune, unde cu 

oboseală, cu lacrimi stăruitoare, se mărturiseşte Domnului, apoi se ridică să treacă de la rugăciuni la cântarea 

de psalmi”10.  

2. Atitudinea față de problemele pastorale. Sf. Vasile cel Mare se confrunta cu probele care sunt şi 

astăzi de actualitate pentru slujitorii Bisericii care au datoria să lupte cu păcatul care umbreşte pastoraţia şi 

profilul lor moral. În lucrarea sa intitulată Scrierile morale, Sf. Vasile cel Mare, încurajeajă pe preoţii în 

propovăduirea Evangheliei: „Se cade ca, neînfricat şi fără să ne fie ruşine, să cutezăm a mărturisi pe Domnul 

nostru Iisus Hristos şi învăţătura Lui”11. 

3. Legăturile cu profanul. În predicile şi scrisorile sale Sfântul Vasile a utilizat citate din operele 

scriitorilor clasici profani pe care îi va folosi în scopurile învăţăturii creştine, recunoscând importanţa vorbirii 

frumoase, arătând că Duhul Sfânt a „împreunat cu dogmele plăcerea cuvântului, pentru ca fără ştirea noastră, 

odată cu bucuria şi frumuseţea celor auzite să primim şi folosul rezultat din cuvintele auzite”12 reuşind să 

armonizeze literatura lor cu Sfânta Scriptură fiind caracterizat de Sfântul Grigorie de Nisa „dascăl al 

înţelepciunii divine şi al înţelepciunii umane, luptător îndemânatic investit cu o dublă armură”.13  

În activitatea sa pastorală Sfântul Vasile cel Mare a pus accent, în cărţile sale, pe învăţătura creştinească, 

interpretând cuvintele Sfintei Scripturi despre cele şase zile ale facerii lumii, pe alcătuirea de omilii la psalmi, 

iar în altele cărţi scrie diferite învăţături pentru viaţă precum şi despre apărarea credinţei în faţa ereticilor vremii 

Omiliile de la Hexaimeron sunt „un model de oratorie creştină întemeiată pe cercetările ştiinţifice ale 

epocii, cu concluziile morale care se impuneau, un ghid pentru credincioşi în faţa contradicţiilor ştiinţifice şi 

filozofice care domneau în vremea sa cu privire la originea lumii”14, iar „Omilia către tineri, despre felul de a 

trage folos din scrierile eline” este „un model de îndrumări universitare necesare tineretului studios creştin de 

pretutindeni”15, dovedind prin aceasta, Sf. Vasile, că este un „vechi şi abil cunoscător al problemelor 

contactului dintre cultura creştină şi cultura laică”16, un dascăl cu orizont şi largă înţelegere faţă de eforturile 

minţii umane prezentate de gândirea greacă, inspirându-se din autorii clasici aducând literatura acestora la 

Sfânta Scriptură17 cu menţiunea de a „primi din cărţile lor numai cât este de folos, să ştiţi şi ce trebuie să treceţi 

                                                 
10 Sfîntul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a III-a, Colecţia „P.S.B.” nr. 12, EIBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 424 – 426. 

 11 Sfântul Vasile cel Mare, Învăţăturile morale, trad. de pr. prof. Nicolae Petrescu, în „Mitropolia Olteniei”, anul XXIX, 1977, nr. 7-

9, p. 592. 
12 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit.,Comentar la psalmul I, p. 28, trad. Olimp N. Căciulă. 
13 cf. V. Prescure, Profilul moral al Sf. Vasile cel Mare, în „Studii Teologice”, anul XIV, 1962, nr. 5-6, p. 286. 
14 E. Vasilescu, Sfinţii Trei Ierarhi şi cultura vremii lor, în „Studii Teologice”, anul XIII, 1961, nr. 1-2, p. 54. 
15 Ioan G. Coman, Studiile universitare ale Părinţilor Capadocieni, în „Studii Teologice”, anul VII,1965, nr. 9-10, p.553. 
16 Ibidem. 
17 cf. Dr. Cezar Vasiliu, Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de societatea vremii lor, în „Studii Teologice”, Seria a II-a, anul XXXII, 

1980, nr. 1-2, p. 54.  
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cu vederea”18. Tot în acest sens spune că: „De la retori vom împrumuta tehnica discursurilor, dar nu vom imita 

arta minciunii, deoarece creştinii nu trebuie să mintă în nici o împrejurare. Vom lua de la retori ceea ce au spus 

despre lauda virtuţii şi critica viţiului”19.  

4. Programul său duhovnicesc. Acesta a fost propus pe două direcţii: în interiorul bisericii şi în 

exteriorul bisericii. Astfel, în interiorul eparhiei, prin cuvântările sale va mângâia pe ce din necazuri şi încuraja 

pe creştini prin sfaturi pastorale şi acţiuni concrete, înfiinţând instituţii de binefacere socială: aziluri, ospătării, 

case pentru reeducarea tinerilor căzuţi, spitale, şcoli de meserii, toate cunoscute sub numele de Vasiliada, iar 

pe plan exterior al vieţii religioase Sfântul Vasile s-a străduit să aducă pacea în Bisericile orientale, făcând apel 

la Sfântul Atanasie cel Mare (+373) şi la papa Damasus, fiind primul Sfânt Părinte care a luptat pentru unitatea 

Bisericii dintre Orient şi Apus în aşa fel încât este considerat ca un înainte-mergător al dialogului care se poartă 

în zilele noastre pe această direcţie20. 

Misiunea sa, ce cuprinde cuvântul, fapta şi scrisul a sprijinit Biserica în secolul IV care era ameninţată 

de fărâmiţare într-o mulţime de secte. Sfântul Vasile s-a remarcat prin scrieri de o importanţă deosebită pentru 

credinţă, scrieri dogmatice, în care combate ereziile timpului, apoi prin scrieri ascetice pentru viaţa monahală şi 

cu învăţături morale pentru creştini.  

 

5. Exemplu practic. Un segment important din lucrarea sa duhovnicească sunt omiliile în care explică 

crearea lumii, interpretează Psalmii precum şi cartea lui Isaia. Semnificativă este omilia la cuvintele: „Ia aminte 

de tine însuţi”, adică analizează-te pe tine însuţi în toate privinţele (…) fii treaz, cuprinde pe „Fiecare dintre noi 

cei ce suntem ucenicii Cuvântului, suntem slujitorii uneia dintre slujbele poruncite nouă de Evanghelie (…). 

Eşti păstor? Ia aminte să nu neglijezi ceva din îndatoririle tale de păstor! Care sunt acelea? Pe cel rătăcit 

întoarce-l, pe cel rănit leagă-l, pe cel bolnav tămăduieşte-l”21 ce se referă direct la misiunea preotului de atunci 

şi de azi. De asemenea, cuvântările sale în care combate ereziile, ia atitudine împotriva bogaţilor, beţivilor sau 

vorbeşte despre invidie, despre muncă cuprind probleme pastorale actuale, iar scrierile liturgice, canonice şi 

epistolele22 sunt în misiunea Bisericii. 

 

În concluzie, cuvântul şi pastoraţia la Sfântul Vasile cel Mare se reflectată în misiunea de slujitor al 

cuvântului lui Dumnezeu şi reprezintă un tezaur de învăţături teoretice şi practice, un izvor pentru preotul şi 

enoriaşul de azi ce îşi poate coordona viaţa după învăţăturile acestui mare ierarh şi dascăl al Bisericii care s-a 

implicat în toate aspectele religios-morale şi sociale ale vremii sale. 

 

 

                                                 
18 Ibidem, p.55 
19 Ibidem, p. 56. 
20 Constantin Voicu, Sfântul Vasile cel Mare, în „Telegraful Român”, anul 111, Sibiu, 15 ianuarie 1963, nr. 3-4, pag. 3. 
21 Sfântul Vasile cel Mare, Omilie la cuvintele: „Ia aminte la tine însuţi”, Traducere de D. Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, anul 

XXIV, 1974, nr. 1-2, p. 56. 
22 Ibidem. 


