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SERMON AT THE FEAST OF THE HOLY THREE HIERARCHS
Abstract: The Holy Three Hierarchs, Basil the Great, Gregory the 

Theologian and John Chrysostom, whose homage we celebrate on January 
30, are more teachers and stars among the stars of our Church, which dominates 
the entire history and Christian thought of the fourth century and until today. 
For their many teachings, for their untiring zeal in promoting and defending 
the true faith against the heresies of the time in which they lived, for their 
exemplary life lived in the world and for the salvation of the world, through 
the righteous Church, they were worthy of great and chosen honor. contemporary 
Christians with them and those after them, their spiritual prestige amplifying 
even more after their departure from this world. The veneration of these saints 
of the universal Church has remained unchanged in the Church to this day, as 
the only bearers of the nickname “Great teachers of the world and hierarchs” 
received at the time when the Byzantine faithful ruled in Constantinople.
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„În tot pământul a ieșit vestirea 
lor și la marginile lumii cuvintele lor!”      

(Psalm 18,4)
Iubiți credincioși,
Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 

a căror cinstire o săvârșim la 30 ianuarie, sunt mari dascăli și luceferi între 
stele ai Bisericii noastre, care domină întreaga istorie și gândire creștină din 
secolul al IV-lea și până azi. Pentru multa lor învățătură, pentru neobosita lor 
râvnă în promovarea și apărarea dreptei credințe împotriva ereziilor timpului 
în care au trăit, pentru viața lor exemplară trăită în lume și pentru mântuirea 
lumii, prin Biserica dreptmăritoare, s-au învrednicit de mare și aleasă cinstire 
din partea creștinilor contemporani cu ei și a celor de după ei, prestigiul lor 
duhovnicesc amplificându-se și mai mult după plecarea lor din lumea aceasta. 

P A g I N I  O M I L E T I C E
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Cinstirea acestor sfinți ai Bisericii universale a rămas neștirbită în Biserică 
până astăzi, ca singurii purtători ai apelativului de ”Mari dascăli ai lumii și 
ierarhi” primit pe vremea când, în Constantinopol domneau credincioșii 
împărați bizantini.

La câteva secole după mutarea lor la ceruri, printre creștinii din imperiu 
s-a răspândit întrebarea: care din acești trei sfinți ierarhi este cel mai mare, 
mai important, mai renumit. Fiecare sfânt ierarh își avea, de altfel, cinstitorii 
lui, pentru virtuțile și vredniciile pe care le apreciau și le considerau apropiate 
de sufletul credincioșilor. Deși, toți se bucurau de mare cinste și închinare, 
unii socoteau că sfântul Vasile îi întrece pe ceilalți prin vredniciile sufletului 
său; alții îl socoteau mai însemnat pe sfântul Grigorie prin înălțimea cugetării 
duhovnicești și delicatețea sufletului său, iar alții considerau să sfântul Ioan 
este superior celorlalți doi pentru intransigența sa morală și pentru cuvântul 
său neîntrecut, ceea ce i-a adus supranumele de „Gură de Aur”.

Disputa aceasta aprinsă a durat destul de multă vreme și s-ar fi ajuns chiar 
la confruntări violente, dacă nu ar fi intervenit episcopul Ioan al Evhaitelor, 
pe la anul 1084. Luminat de Dumnezeu, episcopul Ioan s-a adresat credincioșilor 
cu următoarele cuvinte: „De ce să fie pricină de neînțelegere și de răcire între 
voi? Nu sunt toți aceștia sfinți ai lui Dumnezeu, cu toții mari înaintea oamenilor?” 
Atunci s-a hotărât ca cei trei ierarhi să aibă împreună o zi de cinstire și aceasta 
să fie 30 ianuarie, sărbătoare pe care o cinstim cu toții din secolul al XI-lea 
până în ziua de astăzi. În afară de această sărbătoare comună, fiecare din acești 
trei sfinți are și ziua sa deosebită de cinstire: sfântul Vasile cel Mare la 1 
ianuarie, sfântul Grigorie Teologul la 25 ianuarie și sfântul Ioan Gură de Aur 
la 27 ianuarie și la 13 noiembrie.

Dreptmăritori creștini,
Pentru creștinii primului mileniu era un lucru obișnuit să poarte discuții 

teologice despre doctrina Bisericii, despre viața, învățătura și faptele minunate 
ale oamenilor care s-au învrednicit de darul sfințeniei, așa cum au fost, de 
pildă, sfinții Trei Ierarhi.

Fie-ne, așadar, îngăduit și nouă, creștinilor ce viețuim în perioada post-
modernă sau post-adevăr, de la începutul mileniului al treilea, deși tot mai 
puțini și mai lipsiți de asemenea înclinații spre spiritualitate, să evocăm și să 
înfățișăm imaginea strălucitoare, înconjurată de aura sfințeniei, a Părinților pe 
care îi cinstim în această zi de binecuvântată sărbătoare.

Ca primă observație generală vom spune că ei aparțin „veacului de aur” al 
creștinismului, cum este numit secolul al IV-lea după Hristos, pentru că în 
această perioadă de timp creștinismul iese biruitor din persecuții și, prin 
libertatea acordată de împăratul Costantin cel Mare, se poate răspândi și 
organiza în tot Imperiul roman. În același timp, însă, dreapta credință este 
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supusă unor atacuri virulente din partea unor eretici care săpau, prin învățăturile 
lor greșite, la temelia unității creștine.

Veacul al IV-lea este important și pentru că atunci au viețuit Părinți cu minte 
strălucită, ca sfântul Atanasie cel Mare, numit și părintele ortodoxiei, sfântul 
Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz și sfântul Grigorie de Nyssa, 
sfântul Ioan Gură de Aur și sfântul Efrem Sirul, sfântul Epifanie și sfântul 
Didim cel Orb ș.a., care, prin cuvântările și prin opera lor teologică, au cristalizat 
învățătura creștină, au apărat-o de erezii și ne-au lăsat-o moștenire nouă și 
urmașilor noștri, până la sfârșitul veacurilor. Din scrierile lor, inspirate de 
Duhul Sfânt, ne adăpăm cu toții, ca dintr-un izvor curat și învățătura lor 
constituie pentru noi dreptarul de credință, ca Sfântă Tradiție. 

Referindu-ne acum doar la cei trei sfinți pe care-i sărbătorim azi, observăm 
că Tatăl ceresc a rânduit să fie născuți și crescuți, apoi educați, în primii ani 
de viață, de către mame sfinte, credincioase, evlavioase și jertfitoare, care le-au 
insuflat dragostea față de Dumnezeu, de Biserică și de credința cea adevărată.

Aflând că sfântul Ioan Hrisostom este fiul unei femei care a rămas văduvă la 
20 de ani și a trăit, în văduvie, 40 de ani, jertfindu-se pe sine pentru fiul ei, cunoscutul 
dascăl al antichității, Libanius a exclamat: „Ah, ce femei se găsesc printre creștini!”. 
O, cum am dori să spunem același lucru și despre mamele creștine de azi, când 
este vorba despre educația ce sunt datoare a o da copiilor lor.

Cea de-a doua observație pe care doresc să o așez astăzi în sufletele frățiilor 
voastre este cu privire la cultura teologică și laică a Sfinților Trei Ierarhi.

În casa părintească, viitorii sfinți și ierarhi au învățat toate lucrurile bune 
și folositoare sufletului și au pășit, sub îndrumarea părinților, pe calea virtuții. 
La vremea cuvenită, și-au îndreptat pașii spre școlile renumite ale vremii lor, 
așa după cum tinerii bine pregătiți ai zilelor noastre pleacă să studieze la 
vestitele universități din Europa de Vest sau din America.

Sfinții Trei Ierarhi și-au însușit, la Cezareea Capadociei și la Constantinopol, 
la Atena și la Antiohia Siriei, cultura înaltă a timpului lor, deși era păgână. Au 
rămas, însă, credincioși învățăturii lui Iisus Hristos, primită în casa părintească 
și de la părinții lor duhovnici.

Iubiți fii duhovnicești,
În cele ce urmează, ne vom opri, pe scurt, asupra fiecăruia din sfinții pe 

care-i sărbătorim azi, pentru că viața, învățătura, evlavia și credința lor sunt 
pilduitoare pentru noi.

Sfântul Vasile, s-a născut la anul 330, dintr-o evlavioasă familie creștină, 
la Cezareea Capadociei, în Asia Mică (Turcia de azi). Mama sa se numea 
Emilia, iar tatăl său era retorul Vasile. Bunica dinspre mamă era Macrina cea 
Bătrână, fostă ucenică a sfântului Grigorie Taumaturgul. El a mai avut nouă 
frați, dintre care trei vor fi episcopi: Vasile, Grigorie de Nyssa și Petru de 
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Sevasta și alți doi vor fi monahi. Această familie binecredincioasă a dat Bisericii 
șase sfinți: Macrina cea Bătrână, Emilia, Vasile, Grigorie, Petru și Macrina 
cea Tânără.

Sfântul Vasile cel Mare a fost iubitor de carte încă din fragedă copilărie. 
Dragostea și interesul pentru studiu le-a deprins de la tatăl său, iar aplecarea 
spre rugăciune de la mama sa. Dascălii renumiți din orașul natal și de la Atena 
l-au instruit, apoi, întru cunoașterea și aprofundarea, disciplinelor apreciate în 
vremea aceea, precum matematica, geometria, medicina, retorica, filosofia 
etc., l-au ajutat să dobândească o cultură vastă și să devină unul din studenții 
faimoși ai orașului.

La Atena, sfântul Vasile și prietenul său, sfântul Grigorie, au evitat petrecerile 
și tentațiile tinereții, au ascultat prelegerile vestiților dascăli ai Eladei și au 
mers împreună pe cele două drumuri: al Bisericii și al școlii.

După terminarea studiilor, ar fi putut îmbrățișa cariera universitară la Atena, 
unde era apreciat și admirat, dar chemarea sa a fost să revină acasă. Dumnezeu 
avea alt plan cu acest tânăr școlit, virtuos și credincios.

O vreme, sfântul Vasile a practicat retorica (avocatura), însă nu după mult 
timp, sora sa, Macrina cea Tânără l-a convins să renunțe la această profesie și 
să pășească hotărât pe „calea cea strâmtă” care duce la Dumnezeu. Așadar, 
și-a împărțit averea moștenită nevoiașilor și a călătorit prin locurile încărcate 
de spiritualitate ale Palestinei, Siriei, Egiptului și Mesopotamiei, unde s-a 
familiarizat cu viața monahală.

Întors în Capadocia natală, tânărul Vasile, înzestrat cu o bogată cultură 
teologică și laică, a organizat viața monahală și i-a dăruit celebrele Reguli 
mari și mici, valabile și în zilele noastre. La mănăstirea Iris, înființată în ținutul 
Pont, a viețuit împreună cu prietenul său Grigorie și cu alți iubitori de isihie, 
îmbinând munca fizică cu rugăciunea.

Datorită pregătirii teologice de excepție și multelor virtuți dobândite prin 
practicarea rugăciunii neîncetate și a ascezei, a fost hirotonit preot (364) și 
apoi episcop-arhiepiscop al Cezareei Capadociei (370).

Sfântul Vasile, pe bună dreptate numit „cel Mare”, a trăit doar 49 de ani, 
dar în anii cât a fost preot și ierarh nu a cunoscut odihna. El este „părintele 
filantropiei creștine”, pentru că a practicat, întâia-și oară, în mod organizat 
asistența socială în instituțiile pe care le-a înființat: azil pentru vârstnici, 
ospătărie, casă pentru reeducarea fetelor care-și vindeau trupul, spital 
(leprozerie), școli tehnice pentru învățarea meseriilor, toate la un loc purtând 
numele de „Vasiliada”, cunoscută în toată lumea.

Savant al vremii sale, neînfricat apărător al credinței, autor al multor scrieri, 
tratate teologice, comentarii la Sfânta Scriptură, sfântul Vasile a dăruit Bisericii 
și Liturghia care îi poartă numele și pe care o săvârșim de zece ori pe an.
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Misionar de excepție, sfântul Vasile s-a interesat mereu și a ținut legătura 
cu frații creștini din Scythia Minor, Dobrogea de azi, cărora le-au fost de mare 
folos îndrumările și învățăturile sale.

Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântătorul de Dumnezeu sau Teologul, 
denumire pe care o are în Biserica noastră doar sfântul apostol și evanghelist 
Ioan, s-a născut la Arianz, aproape de Nazianz (330), tatăl său fiind episcopul 
Grigorie (cel Bătrân), iar mama sa Nona.

Pregătirea didactică a început-o, ca și prietenul său Vasile, în casa părintească, 
apoi a studiat la Constantinopol, Cezareea Palestinei și la „Atena cea de aur”, 
cum chiar el a denumit-o. Și el ar fi putut profesa ca dascăl, dar vocația sa a 
fost de a deveni monah și de a se dedica cercetării teologice. 

Pe vremea viețuirii la mănăstirea din Pont, Grigorie și Vasile au alcătuit 
prima Filocalie creștină, cu extrase din lucrările renumitului scriitor bisericesc 
Origen. Chemat de tatăl său pentru a-l ajuta în conducerea eparhiei, este 
hirotonit preot, împotriva voinței sale, fapt pentru care fuge la mănăstirea din 
Pont, dar revine la insistențele părintelui său și rostește cutremurătoarea 
cuvântare „Despre fugă”, în care își justifică plecarea, spunând că nu a fost 
pregătit pentru o taină așa de mare cum este Preoția. 

La anul 371, sfântul Vasile îl hirotonește episcop de Sasima, dar în anul 
374, după moartea tatălui și a mamei sale, se retrage la mănăstire.

Vremurile erau însă grele, Biserica era tot mai atacată de eretici și sfântul 
Grigorie, la rugămintea unei delegații venite din Constantinopol, pleacă în 
capitala imperiului, ca să refacă viața bisericească tulburată de erezia 
macedonienilor. Cu acest prilej, în biserica Anastasis (a Învierii), el ține 
celebrele cinci cuvântări despre Dumnezeu, în urma cărora ortodoxia a reînviat, 
iar sfântul Grigorie este ales patriarh și prezidează lucrările Sinodului al doilea 
ecumenic (381).

Invidiile, răutățile și intrigile îl determină să se retragă din scaunul patriarhal 
și să se stabilească la Arianz, unde se bucură de viața contemplativă, de 
meditație, de rugăciune și unde, la anul 390, își încheie călătoria pe pământ.

Teolog renumit, om de cultură și poet creștin, autor a peste 18.000 de versuri 
religioase, sfântul Grigorie a avut o mare înclinare spre viața contemplativă, 
a avut un excepțional talent oratoric și literar-poetic, dar și o minunată și greu 
de atins, noblețe sufletească.

Despre preoție a avut o înaltă concepție, pe care o definește ca „arta artelor 
și știința științelor”.

Ceea ce caracterizează, în primul rând, misiunea preoțească este o chemare 
de sus și o bogată pregătire morală și duhovnicească, așa încât preotul să fie 
model de urmat pentru păstoriții săi. De asemenea, preotului i se cere, în al 
doilea rând, o aleasă pregătire teologică și științifică, fiindcă el – spre deosebire 
de toți oamenii de pe pământ – păstorește credincioși de diferite vârste și 
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formații profesionale, cu diferite grade de cultură și temperamente diferite. Pe 
lângă aceasta, preotul trebuie să facă față nevoilor fiecăruia și, pe deasupra, 
să țină piept atacului coalizat al adversarilor Bisericii, începând cu păgânii și 
sfârșind cu ereticii și cu unii din proprii credincioși. Aceasta era concepția 
sfântului Grigorie despre preoție, taină în fața căreia se simțea nevrednic.

Al treilea mare dascăl al lumii și ierarh sărbătorit azi este sfântul Ioan Gură 
de Aur, născut în Antiohia Siriei (354), din părinții Secundus, înalt dregător 
și Antuza, rămasă văduvă la vârsta de 20 de ani. Antuza a rămas de altfel în 
istorie ca mamă creștină jertfelnică, pentru că nu s-a recăsătorit, ci s-a dedicat 
educației fiului său, căruia i-a sădit în suflet primele elemente ale educației 
creștine.

Tânărul Ioan s-a format în renumitele școli păgâne ale Antiohiei Siriei, 
avându-l ca profesor pe cunoscutul Libaniu. Acest dascăl l-a prețuit atât de 
mult pe studentul său, încât întrebat fiind, pe patul de moarte, ce urmaș și-ar 
dori la catedră, a răspuns: „Pe Ioan, dacă nu mi l-ar fi furat creștinii”.

Așadar, pregătirea culturală și științifică l-ar fi îndreptățit pe sfântul Ioan 
să îmbrățișeze cariera universitară, însă el a simțit chemarea spre viața 
monahală. Trăind încă vrednica sa mamă, a rămas în Antiohia, dar după moartea 
ei (374) s-a retras în sihăstria munților Antiohiei, unde a viețuit în post aspru 
și în rugăciune.

Peste câțiva ani (380) a revenit în Antiohia, a fost hirotonit diacon, apoi 
preot și a susținut nenumărate predici, de o frumusețe și profunzime 
duhovnicească aparte, pentru care credincioșii l-au numit „Gură de Aur”.

Predicator renumit, exeget neîntrecut al scrierilor sfinte, monah cu viață 
aspră, filantrop atent la nevoile și suferințele credincioșilor, pe seama cărora 
a zidit spitale și case de adăpost, preotul Ioan Hrisostom a fost ales patriarh 
al Constantinopolului (397), misiune deloc ușoară în acele vremuri tulburi.

Fiind monah devotat misiunii sale, sfântul Ioan Gură de Aur a luptat, în 
capitala imperiului, pentru a opri neregulile și abuzurile clericilor cu funcții 
înalte în administrația bisericească și a promovat un mod simplu de viață la 
reședința patriarhală.

Predicile sale înflăcărate, apreciate de credincioși, criticau aspru păcatele 
și derapajele din societatea constantinopolitană a vremii, inclusiv luxul, 
corupția și depravarea înalților demnitari, fapt ce i-a atras dușmănia împărătesei 
Eudoxia și a atotputernicului ministru Eutropiu. 

Exilat, din ordinul împăratului și readus pe scaunul patriarhal la presiunea 
poporului care-l iubea pentru dragostea sa față de săraci, pentru adevărul 
spuselor sale și pentru susținerea dreptății, urmare intrigilor unor clerici și 
înalți demnitari a fost din nou exilat (404), murind departe, pe țărmul răsăritean 
al Mării Negre, sărac, singur și bolnav (407). Ultimele sale cuvinte au fost: 
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate”.
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Sfintele moaște ale vrednicului patriarh au fost aduse de către împăratul 
Teodosie al II-lea (438) și așezate spre cinstire în biserica Sfinților Apostoli 
din Constantinopol.

De la sfântul Ioan Gură de Aur a rămas o operă teologică impresionantă, 
formată din tratate teologice, comentarii, omilii, cuvântări, ecloge traduse în 
toată lumea creștină. Deși a avut o viață grea, tulburată de oameni răi și de 
dușmani puternici, el a reușit să comenteze aproape toate cărțile Sfintei Scripturi 
și să ne dăruiască Liturghia care se săvârșește în fiecare duminică și sărbătoare, 
precum și în zilele de peste săptămână, cu excepția duminicilor și a zilelor în 
care se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai 
înainte sfințite.

Dragi credincioși și credincioase,
Sărbătoarea închinată de Biserică Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, 

Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali 
ai școlilor noastre teologice, este un prilej cât se poate de nimerit și pentru noi 
să ne folosim de exemplul, de nevoințele, de învățăturile care se desprind din 
opera lor teologică și din viața curată pe care au trăit-o, închinată lui Dumnezeu.

În primul rând, cei trei sfinți s-au născut, au crescut și au fost educați în 
spiritul învățăturii evanghelice de părinți creștini, de familii cu o pilduitoare 
viață morală și intelectuală, în cadrul cărora au viețuit duhovnicește și au 
învățat să meargă pe calea Bisericii și a școlii.

În al doilea rând, viitorii mari dascăli și ierarhi ai Ortodoxiei universale 
s-au bucurat de dragostea și purtarea de grijă a jertfitoarelor mame creștine: 
Emilia, Nona și Antuza, care  le-au sădit în suflet credința, nădejdea și dragostea, 
virtuți teologice pe care mamele creștine de azi sunt datoare a le insufla copiilor 
și tinerilor, ca să reziste, așa cum au rezistat Sfinții Părinți, în fața tuturor 
tentațiilor, ispitelor și influențelor negative ale societății din care fac parte.

Tinerii de azi și de mâine sunt chemați, de asemenea, să ia ca exemplu viața 
curată a sfinților Vasile, Grigorie și Ioan, învățând tot ceea ce se poate învăța 
din știința timpului, pentru a-și pune, apoi, cunoștințele dobândite în folosul 
societății, al Bisericii și al familiei.

Prietenia trainică, curată și de durată dintre sfântul Vasile cel Mare și sfântul 
Grigorie Teologul să fie model de urmat pentru tinerii creștini de azi și de mâine. 
Cei doi sfinți, ca și sfântul Ioan Gură de Aur, au avut posibilitatea de a rămâne 
în mediul universitar al Atenei, al Constantinopolului, al Cezareei Capadociei 
și al Antiohiei, dar au ales să meargă pe calea Domnului și să-și dăruiască viața 
Bisericii, științei teologice și credincioșilor pe care i-au păstorit. Mare este bucuria 
noastră să aflăm că, în zilele noastre, savanți români și străini din vestul Europei, 
unii la vârsta tinereții, au hotărât, ca și Sfinții Trei Ierarhi să îmbrățișeze Taina 
Preoției, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletului.



83 Predică la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi

Sfinții Trei Ierarhi ne învață și pe noi, slujitori ai Bisericii și credincioși, 
că atunci când suntem investiți cu puterea de a păstori și de a conduce, să fim 
demni, cinstiți și jertfitori pentru binele comun, preferând a fi noi judecați ori 
batjocoriți, decât să fie știrbit prestigiul și bunul nume al Bisericii ori al 
instituției în care ne desfășurăm slujirea.

Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan au trăit așa cum au învățat, adică respectând 
principiile Evangheliei și avându-l ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos. 
Exemplul lor de viețuire și de dăruire pentru Dumnezeu, până la jertfa de sine, 
să fie grăitor și pentru noi. Ei s-au făcut, cu adevărat, „sarea pământului”, 
„lumina lumii”, „făclie care luminează tuturor”, după cuvântul citit azi la sfânta 
Liturghie (Matei 5, 14-15).

Așadar și noi, după exemplul Sfinților Trei Ierarhi, să ascultăm și să urmăm 
cuvintelor Domnului din Evanghelia acestei binecuvântate sărbători: „Așa să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele 
bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Amin!


