
omiliA A xxii-A cĂtre tineri A sFântului ierArh VAsile 
cel mAre, ArhiePiscoPul ceZAreei cAPAdociei

introducere şi comentariu 

Atitudinea şi gândirea Sfântului vasile cel Mare faţă de relaţia  culturii profane 
cu învăţătura creştină reprezintă temeiuri semnificative în conturarea unei poziţii 
echilibrate şi înţelepte în această problematică deosebit de complexă. În acest 
domeniu, Sfântul vasile cel Mare s-a remarcat prin poziţia sa de mijloc, evitând 
poziţiile extreme şi reducţioniste. El depăşeşte atitudinea unor autori creştini care 
polarizau într-o manieră categorică relaţia dintre creştinism şi cultura profană, 
opunându-le categoric. Totodată, Sfântul vasile cel Mare nu încearcă nicio formulă 
de acomodare sau justificare a revelaţiei prin învăţătura exclusiv omenească.

În contextul actual al unei societăţi dominată de puterea informaţiei, structu-
rarea unei relaţii oneste între învăţătura creştină şi cultură, între teologie şi ştiinţă 
reprezintă o exigenţă importantă a cercetării teologice. Astfel teologia răspunde 
unei nevoi concrete, unor frământări efective ale lumii contemporane. Evitarea 
unor confuzii şi a unor tendinţe sincretiste în relaţia dintre teologie şi cultură, prin 
cultivarea unei conştiinţe a dialogului structurată cu discernământ, reprezintă un 
răspuns echilibrat şi constructiv în această problematică.

În acest sens, poziţia Sfântului vasile cel Mare cuprinde repere semnificative 
şi de mare actualitate, inclusiv pentru lumea contemporană. Autoritatea Sfântului 
vasile în recomandările făcute celor tineri este dată de instruirea sa de excepţie 
în cultura profană dublată şi transfigurată de experienţa sa duhovnicească şi ecle-
sială. Sfântul vasile cel Mare nu recomandă sfaturi gratuite, detaşate de experienţa 
sa de viaţă. Puterea şi revelaţia atitudinii exprimate de marele sfânt capadocian 
provin din asumarea cu maturitate a încercărilor vieţii.

La începutul omiliei către tineri, de exemplu, Sfântul vasile cel Mare subliniază 
că viaţa şi experienţa trăite de el îl legitimează în ceea ce recomandă. El afirmă: 
„vârsta pe care o am, multele încercări prin care am trecut şi participarea din destul 
şi la bucuriile şi la neplăcerile vieţii, dascăli în multe privinţe, m-au făcut să am 
experienţa lucrurilor omeneşti, aşa că sînt în stare să arăt şi celor care acum îşi încep 
viaţa care-i cea mai bună cale”. 1 

1  Sfântul vasile cel Mare, Omilia XXII-a către tineri, în colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti 17, 
Editura institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii ortodoxe române, Bucureşti, 1986, p. 568.

P A g I N I  P A T R I S T I C E



80 Altarul Banatului

referindu-se la omilia către tineri, patrologul i. G. Coman menţiona: „Sfântul 
vasile are pasiunea lucrurilor folositoare şi fundamentale. Educatorul nostru enunţă 
limpede principiile educaţiei creştine. Munca, răbdarea, virtutea, înţelepciunea, 
domnia sufletului asupra trupului, viaţa trăită în perspectiva nemuririi, iată, în câteva 
cuvinte, ce îndeamnă  pe nepoţii săi Arhiepiscopul Cezareei. Educaţia preconizată 
de Sfântul vasile urmărea folosul practic, exerciţiul neîntrerupt pentru atingerea 
scopului şi monarhia absolută a spiritului. Este tocmai ce trebuie mai mult timpului 
de faţă”. 2 

În altă ordine de idei, aşadar, noi trebuie să avem credinţa şi convingerea că, 
pe tot parcursul vieţii pământeşti, în Biserică toţi suntem tineri, căci una este vârsta 
tinereţii – cu aspiraţiile şi asperităţile ei inerente şi fireşti – şi altceva înseamnă a 
fi tânăr şi receptiv din punct de vedere spiritual, adică în stare să primeşti mereu 
noi impulsuri, care te îmbogăţesc şi te împlinesc duhovniceşte!...

Tinerii vin întotdeauna cu prospeţimea şi sinceritatea lor în modul de a aborda 
adevărurile vieţii, ceea ce ar putea fi un important ajutor acordat societăţii pentru 
a se putea elibera de servituţile dedublării. Puritatea, curăţia, sinceritatea, spon-
taneitatea şi curajul tinerilor în analizarea, cu multă obiectivitate şi imparţialitate, 
a problemelor lumii post - moderne pot veni în sprijinul maturilor şi al vârstnicilor 
– care sunt generaţii rănite de atâtea experienţe negative şi dureroase. Aceştia, la 
rândul lor, i-ar putea apăra pe tineri de a mai trece din nou prin astfel de 
experienţe!...

Prin urmare, tinerii trebuie să fie chemaţi să facă parte din viaţa de zi cu zi a 
slujirii Bisericii, căci fără ei cu siguranţă că multe aspecte ale împlinirii şi înaintării 
misiunii în social, de pildă, s-ar face cu mai multă dificultate!... Ei trebuie să vină 
la un soroc firesc al existenţei în cetatea creştină şi-n Biserică, cu un „snop” şi un 
„buchet” de fapte strâns legate cu firul de cicoare al dragostei de dumnezeu şi de 
semeni şi să ni se prezinte ca parte a întregului Ecleziei!...

Cu alte cuvinte, tinerii, cu a lor tinereţe spirituală – care trebuie să fie o stare 
a „duhului” iar nu doar a vârstei, sunt chemaţi să reevalueze atitudinea apologe-
tic–mărturisitoare şi misionară în aceste vremuri de acţiuni prigonitoare, concertate 
împotriva Bisericii într-un număr mare şi variat dintre care amintim câteva cum 
ar fi: desacaralizarea, secularizarea şi laxismul religios, arghirofilia şi hedonismul 
precum şi iconoclasmul post-modern, cu care ne confruntăm în aceste zile!... Toate 
acestea duc la înmulţirea păcatului şi a patimii, care ajung să fie considerate drept 
„fireşti” şi „normale” ori ele, de fapt, ne secătuiesc şi ne vlăguiesc, din punct de 
vedere duhovnicesc!... Pentru combaterea acestora este nevoie de canalizarea 
tuturor energiilor sufleteşti şi trupeşti ale omului, cu mult discernământ, bine ştiind 
că cei cu care ne luptăm sunt fără de trupuri, răcnind ca un leu căutând pe cine să 
înghită, şi să facem toate acestea convinşi fiind că suntem membrii Bisericii lui 
iisus hristos, pe care, potrivit asigurărilor Sale, nici porţile iadului nu o vor birui!...

2  Studia Basiliana 2, Sfântul Vasile cel Mare - închinare la 1630 de ani, Editura Basilica a 
Patriarhiei române, Bucureşti, 2009, p. 446.
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omiliA A xxii-A cĂtre tineri sAu cum Pot întreBuinţA 
cu Folos literAturA scriitorilor elini…

I

Multe sunt, copiilor, pricinele care mă îndeamnă să vă vorbesc despre lucrurile 
pe care le socot cele mai bune şi le cred a vă fi de folos de le veţi urma.vârsta pe 
care o am, multele încercări prin care am trecut şi participarea din destul şi la 
bucuriile şi la neplăcerile vieţii, dascăli în multe privinţe, m-au făcut să am 
experienţa lucrurilor omeneşti, aşa că sunt în stare să arăt şi celor care acum îşi 
încep viaţa care-i cea mai bună cale.

Prin înrudirea de sânge sunt pentru voi îndată după cei ce v-au născut şi vă 
iubesc tot atât de mult ca şi parinţii voştri.şi, dacă nu cumva mă înşel în privinţa 
voastră, cred că, uitându-vă  la mine, nu veţi dori părinţii, iar dacă veţi primi cu 
plăcere cele ce vă voi spune,veţi face parte din ceata a doua a celor lăudaţi de 
hesiod, iar dacă nu, n-am să vă spun ceva neplăcut, ci am să vă rog să vă amintiţi 
de versurile în care acela spune: ”Cel mai bun este omul care, prin el însuşi, ştie 
ce trebuie să facă; Bun este şi acela care urmează celor spuse de altii; dar cel care 
nu-i în stare nici de una, nici de alta, în toate-i nefolositor”- hesiod…

II

Să nu vă minunaţi, dar, dacă vă spun că prin propria mea cercetare am găsit 
ceva mai bun pentru voi, care frecventaţi în fiecare zi pe profesori şi sunteţi în 
legătură cu bărbaţii celebri din vechime prin scrierile pe care aceştia le-au lăsat. 
Tocmai pentru aceasta vin să vă sfătuiesc. Că nu trebuie să daţi cu totul acestor 
bărbaţi cârma minţii voastre, cum aţi da cârma unei corăbii, şi nici să-i urmaţi 
oriunde v-ar duce, ci să primiţi de la ei atât cât vă este de folos şi să ştiţi ce trebuie 
să lăsaţi la o parte.

drept urmare, începând de aici, vă voi spune care sunt învăţăturile ce trebuie 
lăsate la o parte şi cum le putem deosebi. Noi, copiilor, gândim că viaţa aceasta 
omenească n-are absolut nici o valoare şi nici nu socotim şi nici nu numim în 
general bine ceea ce se sfârşeşte în această viaţă pâmântească. Nici slava strămoşilor, 
nici puterea trupului, nici frumuseţea, nici măreţia, nici cinstea dată de toţi oamenii, 
nici chiar demnitatea de împărat, în sfârşit, nimic din cele ce pot fi numite mari 
de oameni nu le socotim vrednice de dorit şi nici nu admirăm pe cei ce le au, ci 
prin nădejdile noastre, mergem mai departe şi facem totul pentru pregătirea altei 
vieţi. Susţinem că trebuie să iubim şi să urmărim din toată puterea cele ce ne pot 
ajuta la pregătirea celeilalte vieţi, iar pe cele care nu ţintesc spre viaţa aceea, să 
le trecem cu vederea, ca fiind fără de valoare. Care este această viaţă, unde este 
şi cum o vom trăi, sunt întrebări la care n-am să răspund acum, pe de o parte, 
pentru că ne-ar depărta de subiectul de faţă, iar pe de altă parte, pentru că ar trebui 
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să am ascultători mai în vârstă decât voi. Poate că v-aş arăta îndeajuns spunându-vă 
atât numai, că dacă cineva ar aduna cu mintea şi ar strânge la un loc toată fericirea 
de când există oameni, ar găsi că nu poate fi egalată nici cu cea mai mică parte 
din bunătăţile acelei vieţi, ci, mai mult, toate bunurile din această lume sunt mai 
prejos ca valoare decât cel mai mic dintre bunurile celeilalte lumi; şi sunt tot atât 
de departe unele de altele pe cât este de departe umbra şi visul de lucrurile reale. 
dar, mai bine spus, ca să mă folosesc de un exemplu mai potrivit, pe cât este mai 
de preţ tuturora sufletul decât trupul, pe atât este şi deosebirea dintre cele două 
vieţi. Spre viaţa aceasta ne conduc sfintele scripturi, care ne instruiasc cu cuvintele 
lor pline de taină.

dar pentru că nu-i cu putinţă, din pricina vârstei noastre, să înţelegeţi adâncimea 
cuvintelor Sfintei Scripturi, deocamdată să ne exercităm mai dinainte ochiul sufle-
tului, ca în umbră şi oglindă, cu alte învăţături, care nu se deosebesc cu totul de 
ale noastre, imitând pe soldaţii care fac exerciţii de luptă pe câmpul de instrucţie: 
aceştia, exercitându-şi mâinile şi picioarele, dobândesc o deosebită dibăcie, aşa 
că datorită instrucţiei sunt victorioşi în lupte. Trebuie să ştim că în faţa noastră 
stă cea mai mare luptă din toate luptele, pentru care trebuie să facem totul şi să 
ne străduim, cât ne stă în putinţă, pentru pregătirea acesteia: trebuie să stăm de 
vorbă cu poeţii, cu scriitorii, cu oratorii şi cu toţi oamenii, de la care am putea 
avea un folos oarecare pentru cultivarea sufletului. după cum boiangiii pregătesc 
mai întâi cu oarecare operaţii obiectul care are să primească vopseaua, iar în urmă 
îl colorează, purpuriu sau altfel, tot aşa şi noi, dacă voim ca slava binelui să rămână 
tot timpul nedespărţită de noi, să ascultăm învăţăturile sfinte şi de taină după ce 
am fost iniţiaţi mai întâi în literatura profană. după ce ne-am obişnuit să privim 
soarele în apă, putem să ne îndreptăm privirile şi spre lumina lui.

Aşadar, dacă există vreo înrudire între aceste două feluri de învăţături, cunoştinţa 
lor poate să ne fie de folos; iar dacă nu-i nici o înrudire, să cunoaştem deosebirea 
dintre ele, punându-le faţă în faţă; şi nu-i puţin lucru acesta, pentru a afla care-i 
mai bun. Cum dar să comparăm pe fiecare dintre aceste două învăţături, spre a ne 
face o idee despre ele? după cum însuşirea proprie a unui pom este de a face un 
fruct bun şi frumos, dar şi frunzele, care se mişcă pe ramuri, dau pomului oarecare 
podoabă, tot aşa şi cu sufletul: fructul lui este mai cu seamă adevărul; dar nu-i 
lipsit de frumuseţe dacă-i împodobit cu înţelepciunea profană, aşa cum frunzele 
oferă fructului înveliş şi înfăţişare frumoasă.

Se spune că marele Moise, al cărui nume este foarte mare la toţi oamenii din 
pricina înţelepciunii sale, s-a apropiat de contemplarea Celui ce este numai după 
ce şi-a exercitat mai întâi mintea cu învăţăturile egiptenilor. Asemănător acestuia, 
deşi în timpuri mai noi, se spune că şi înţeleptul daniil, pe când era în Babilon, 
numai după ce a învăţat bine înţelepciunea haldeilor, s-a apropiat de învăţăturile 
cele dumnezeieşti…
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III

…Pentru viaţa veşnică v-aş îndemna să strângeţi merinde, mişcând, după cum 
spune proverbul, orice piatră de unde aţi putea avea folos. Să nu ne temem că este 
greu şi că este nevoie de osteneală! Să ne aducem aminte de înţeleptul care ne-a 
sfătuit că trebuie să alegem viaţa cea mai bună şi să facem fapte de virtute, cu 
nădejdea că obijnuinţa va face plăcută o viaţă ca aceasta. Este ruşinos să pierdem 
prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul, când căinţa nu ne mai foloseşte.

v-am spus acum acele lucruri pe care le-am socotit a fi cele mai bune; celelalte 
vi le voi spune în tot cursul vieţii. voi, însă, din cele trei feluri de boală ce există 
să nu păreţi a suferi de o boală trupească, ce nu se poate vindeca, şi nici să aveţi 
o boală sufletească asemănătoare bolilor trupeşti ce sunt fără vindecare. Cei care 
au o boală uşoară merg singuri la doctor, cei cuprinşi de boli mai mari cheamă pe 
doctori la ei; dar cei care au o boală care , cu nici un chip nu se poate vindeca, nu 
primesc nici pe doctori, chiar dacă vin la ei. Să dea dumnezeu ca voi să nu fiţi 
cuprinşi niciodată de această boală ca să fugiţi de oamenii cu gânduri bune…

Câteva concluzii

realismul teologiei şi slujirii misionar-pastorale ale Sfântului vasile cel Mare 
este de maximă actualitate pentru cei de astăzi. Cuvintele marelui ierarh din 
Capadocia mărturisesc Adevărul veşnic al Bisericii asumat în contextul concret 
al feluritelor împrejurări istorice. Sunt cuvinte cuprinzătoare izvorâte dintr-o minte 
şi inimă căutătoare de adevăr şi viaţă. Fiindcă, tendinţelor bine cunoscute de 
instituţionalizare sau elitism, tinerii creştini trebuie să le opună smerita participare 
la suferinţele, încercările şi bucuriile celor mulţi, acceptând să aibă puterea, dreapta 
socoteală şi capacitatea de a dori să rămână mereu tineri, pentru a avea interesul 
şi entuziasmul de a fi permanent în comuniune cu oamenii, în şi prin Biserică!...

În tot acest răstimp acordat, din bunătate divină, dobândirii mântuirii noastre, 
trebuie să învăţăm foarte multe lucruri, în primul rând că nu suntem niciodată 
singuri, că dumnezeu este mereu asupra fiecăruia dintre noi; să învăţăm că trebuie 
să fim recunoscători celor care ne-au învăţat, ne-au îndrumat şi ne poartă de grijă 
şi să nu-i judecăm pe cei care nu au putut fi alături de noi atunci când aveam 
nevoie!...

Întâlnim, deseori, foarte multe categorii de tineri: unii smeriţi, alţii orgolioşi 
sau nerăbdători, unii foarte entuziaşti alţii foarte timizi, cu prejudecăţi ori fără, şi 
fiecare vine cu viaţa sa personală şi cu o anumită personalitate la care noi (acolo 
unde este cazul) suntem chemaţi să contribuim la încreştinarea, la catehizarea, la 
împlinirea sau la desăvârşirea acesteia, având convingerea fermă că toţi vor 
dobândi - în timp - ceva comun, şi anume dragostea pentru iisus hristos şi pentru 
aproapele, dragoste care trebuie să se materializeze în fapte concrete. Pot părea 
cuvinte mari, însă credem că fiecare dintre cei care aspiră la înfăptuirea şi 



84 Altarul Banatului

împlinirea acestui deziderat sacru păstrează mereu rugăciunea pe care o spunem 
ca un salut: „doamne Ajută!”

Prin urmare, cu toţii suntem pelerini pe faţa acestui pământ şi, iată, ne-am 
oprit, în aceste zile şi vremuri, la tinerii, mereu alţii, care vor prelua pe mai departe 
activităţile şi acţiunile Bisericii şi vor creşte şi ei, aşa cum am crescut şi noi, vor 
zâmbi şi ei aşa cum am zâmbit şi noi, vor (de)săvârşi mereu noi şi folositoare 
fapte, şi, astfel, societatea creştină ori încreştinată va avea în viitor familii credin-
cioase şi monahi adevăraţi; rugându-ne ca toate să se întâmple cu voia lui dumnezeu 
şi cu nădejdea că vor fi spre mântuire!... 

Acum, în încheiere, redau cuvintele marelui teolog român Teodor M. Popescu 
care afirma despre Sfântul vasile cel Mare: „Cu un simţ al realităţilor, ce i-a fost 
recunoscut de toţi biografii şi  comentatorii, un bun simţ care este una din marile 
lui calităţi, el evită excesele retorice, nu cade în exagerări inutile, temperează 
impresiile. Apostolul idealist priveşte înţelegător la realităţi sociale şi nu ia ati-
tudini de tribun; el ceartă pentru a îndrepta, şi conştiinţa lui creştină îi dă întot-
deauna cuvântul potrivit. Ceea ce interesează şi preţuieşte într-adevăr mai mult 
decât calităţile literare şi oratorice ale predicatorului nsotru, este grija şi dra-
gostea lui de părinte pentru popor, dorinţa lui de preot sau de episcop de a face 
din creştini oameni mai buni, mai drepţi, mai fericiţi. Mântuirea lor îi stă la inimă, 
la inima lui iubitoare, mare şi curată, care cuprinde durerile tuturor şi crea binele 
tuturor. Cuvintele lui, uneori vehemente, patetice sau lirice, sunt întotdeauna 
calde şi sincere, expresia unui suflet vibrant; sunt glasul unui ierarh în slujba lui 
Iisus Hristos. El vorbeşte nu pentru a căuta succese personale; el vorbeşte pentru 
a face bine altora; nu pentru a-i încânta, ci pentru a-i mişca şi îndrepta. Câtă 
deosebire, în această privinţă, între retorii profani ai timpului şi între predicatorul 
creştin. <<Staţi în jurul meu ca nişte judecători, nu ca nişte discipoli>>, zice el 
către auditorii săi. <<Cu toate acestea veţi auzi nu ceea ce vă place, ci veţi auzi 
adevărul>>”. 3

introducere și note de drd. STELiAN GoMBoş

3  Studia Basiliana 2, Sfântul Vasile cel Mare, Editura Basilica a Patriarhiei române, Bucureşti, 
2009, p. 301.


	Altarul 10-12 2012_Part79
	Altarul 10-12 2012_Part80
	Altarul 10-12 2012_Part81
	Altarul 10-12 2012_Part82
	Altarul 10-12 2012_Part83
	Altarul 10-12 2012_Part84

