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Sfântul Vasile cel Mare a fost nu nu-
mai un teolog şi un ierarh desăvârşit, ci şi 
un mare păstor de suflete. Este creatorul

unui nou gen literar – filocalia creştină.
A rămas în istorie drept organizator al 
monahismului răsăritean şi al cultului 
creştin. Rămâne, de asemenea în isto-
rie, ca întemeietor al „Vasiliadei”, prin 
dedicarea vieţii sale slujirii aproapelui: 
împărţirea întregii averi, construirea unui 
ansamblu de aşezăminte destinat multi-
plelor sale activităţi desfăşurate în spiritul 
comunităţii.

Sfântul Grigorie de Nazianz, retor 
şi poet desăvârşit, este pentru Biserica 
Ortodoxă „teologul prin excelenţă” (ur-
mând Sfântului Ioan Teologul şi Evan-
ghelistul). A oferit lumii întregi formularea 
corectă a învăţăturii despre Sfânta Treime, 
precum şi capodopere ale literaturii sacre 
creştine. Sfântul Grigorie este un spirit fin,
cu un temperament melancolic, poetic, 
înclinat spre rugăciune şi interiorizare 

contemplativă, accentuând în opera sa 
dialogul sufletului cu Dumnezeu.

Sfântul Ioan Gură de Aur, mare 
pedagog, catehet şi neegalabil prie-
ten, este considerat predicatorul prin 
excelenţă al Bisericii, în primele veacuri. 
Pentru calităţile sale excepţionale a fost 
supranumit de contemporani „Hriso-
roas”, care înseamnă „râul în ale cărui 
valuri curge aur”, ca mai târziu, să fie
numit „Hrisostom”, adică „Gură de Aur”. 
Sfântul Ioan este autorul celebrului tratat 
„Despre Preoţie”, în care descoperă 
candidaţilor semnificaţia şi „drumul” spre
conştientizarea sfinţeniei Tainei Hirotoniei.
El ne-a lăsat Sfânta Liturghie, cea mai des 
săvârşită în Biserică, slujba slujbelor şi 
prilej de întâlnire cu Hristos-Domnul.

Florin Costea, anul III

Mare şi minunată este slujba pe care o face preotul în Biserică!... Şi 
înfricoşătoare de asemeni, căci nu e lucru puţin a avea în mâini sufletele
atâtor oameni, a le purta şi a avea grijă să nu scapi vreo-unul, ci pe toate 
să le aduci pe calea cea dreaptă. Dar, ce spun eu(?!), căci preotul ţine în 
mâini, la altar, Însuşi Trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce adâncă 
taină e aceasta: Cel necuprins Se lasă purtat de mâini omeneşti! De 
aceea slujitorul trebuie măcar să se străduiască să fie cât mai neprihănit
pentru a se face vas vrednic de slujit. În acest sens, Sfântul Ioan Gură 
de Aur zice: „Preoţia se săvârşeşte pe pământ, dar are rânduiala cetelor 
cereşti... Pentru aceea, preotul trebuie să fie atât de curat, ca şi cum ar
sta chiar în cer, printre puterile cele îngereşti”.

De cele mai multe ori, preotul trebuie să facă anumite gesturi în timpul 
slujirii sale, care să exprime ceea ce săvârşeşte, anume taina. Greu lucru 
e şi aceasta, mai ales când Biserica noastră are un anumit limbaj extern 
în cult, reprezentat prin anumite reguli şi mişcări care trebuie respectate 
întocmai. Însă armonia dintre formă şi fond odată dobândită, gesturile 
capătă sublimitate, după cum ne spune şi pr. prof. dr. Ene Branişte în 
lucrarea sa „Despre preoţie”: „(...) pentru orice om, viaţa sa interioară, 
viaţa spirituală constituie cutia de rezonanţă în care se adună, se cern 
ca printr-o sită şi se selecţionează toate impresiile, cunoştinţele şi 
simţămintele venite din afară, prefăcându-se apoi în reacţiuni, în atitudini 
şi acţiuni a căror calitate depinde de forţa vibratoare a inimii fiecăruia,
aşa cum dulceaţa sunetului unei viori atârnă de calitatea materialului şi 
de sensibilitatea cutiei sale de rezonanţă”.

Pentru a arăta adâncimea tainei care se săvârşeşte la altar, Sfân-
tul Ioan Gură de Aur în „Tratatul despre preoţie” o compară cu jertfa 
nedeplină a Vechiului Testament, cea a proorocului Ilie: „Preotul stă în 
faţa Sfintei Mese; nu pogoară foc din cer, ci pe Duhul Sfânt; se roagă
vreme îndelungată nu ca să se pogoare o flacără de sus, spre a mistui
cele puse înainte, ci ca să se pogoare harul peste jertfă, spre a aprinde 
cu ea sufletele tuturora şi a le face mai strălucitoare decât argintul
înroşit în foc”.

Poate că preotului nu-i trebuie neapărat un dar excepţional al oratoriei 
ci, dacă trăieşte Taina Euharistiei şi îşi dă seama de măreţia acesteia, 
îl predică fără cuvinte pe Hristos, Cel jertfit în Sfântul Potir, tuturor
credincioşilor. Din păcate, slujitorul poate cădea uneori în ceea ce se 
numeşte rutină. „Rutina este acea viaţă exterioară, pe care nimic n-o 
mai încălzeşte din inima noastră, când repetăm forme şi rituri religioase, 
fără să participăm cu sufletul la îndeplinirea lor (...). Cea mai gravă ispită
care se poate întâmpla, fiind obligat să repete atât de des pregătirea
Sfintei Împărtăşanii, (...) să piardă din fiorul pe care-l are creştinul de
rând care se împărtăşeşte numai  dată pe an. I se poate întâmpla în 
faţa şi prin mâinile lui, şi astfel să rămână absent cu sufletul ca şi cum
ar repeta simple gesturi rituale” (Pr. V.N. Popescu, „Sufletul preotului în
lupta cu ispitele”).

Chiar dacă uneori slăbiciunea omenească atacă şi străpunge 
sufletul celui ce slujeşte altarului, trebuie să ne gândim că harul divin
lucrează în inimile preoţilor şi pentru aceasta trebuie să-i cinstim şi să 
le împlinim sfaturile duhovniceşti, care ne învaţă cum să purtăm lupta 
spre mântuire.

Bogdan Verdeş, anul IV

Să-i cunoaştem mai bine 
pe Sfinţii Trei Ierarhi

Bucuria altarului
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Pentru preoţie există o vocaţie specială, 
care aparţine voinţei dumnezeieşti, iar 
sufletul, care o primeşte, răspunde acestei
iniţiative, ajutat de har.

Termenul „vocaţie” vine de la verbul 
latinesc „vocco, vocare”, care înseamnă 
„a chema“. Vocaţie, înseamnă, deci, „che-
mare, predispoziţie, înclinare spre ceva, 
manifestată prin interes sau dragoste spre 
acel ceva“.

Şi în preoţie, ca în toate domeniile de 
activitate, vocaţia este cea dintâi condiţie 
şi garanţie a succesului în misiunea 
preoţească. Ea constituie un fel de con-
curs sau ajutor supranatural, adăugat de 
Dumnezeu Însuşi la puterile naturale ale 
omului şi la eforturile lui spre a le face 
roditoare, a i le întări şi a i le spori.

Pentru preoţie trebuie să se aleagă 
suflete aşa de tari, pe cât de tari s-au

arătat odinioară cu harul 
lui Dumnezeu, în cuptorul 
din Babilon, trupurile celor 
trei tineri (Daniel III, 2-30). 
Şi astfel, atâta vreme cât 
viaţa preotului este în toate 
privinţele fără cusur, cleve-
tirile nu-l pot atinge.

Identificarea sau desco-
perirea, ajutorarea şi promo-
varea adevăratelor vocaţii, 
pentru preoţie ar avea o 
importanţă fundamentală în 
recrutarea şi selecţionarea 
unor preoţ i  vrednic i  ş i 
capabili. Cei dintâi care 
greşesc când este vorba de 
recrutarea şi selecţionarea 
adevăratelor vocaţii pentru 
preoţi, sunt acei părinţi care, 

din cine ştie ce ambiţii sau 
interese străine de cele ale Bisericii, ţin 
morţiş să facă din copiii lor preoţi, cu toate 
că aceştia nu sunt nici pe departe înclinaţi 
spre aşa ceva.

În al doilea rând, o mare responsa-
bilitate pentru calitatea celor admişi la 
preoţie o poartă factorii de răspundere 
ai învăţământului teologic şi, mai ales, 
profesorii şi educatorii pentru pregătirea 
clerului în şcoli.

În ultima linie, factorii de conducere ai 
bisericilor sunt cei ce poartă răspunderea 
cea mai gravă în selectarea şi promova-
rea condiţiilor la preoţie după meritele şi 
pregătirea lor. Preoţia nu este o slujbă ca 
oricare alta, sau care ar putea încredinţată 
primului venit.

Sfântul Ioan Gură de Aur avea cu-
vinte foarte aspre la adresa acelora care, 

la recrutarea clericilor nu ţin seamă de 
această condiţie fundamentală pentru 
intrarea în preoţie: „(...) Noi suntem de 
vină, spunea el – noi, care pângărim 
preoţia atât cât atârnă de noi, cu atâtea 
întinăciuni, încredinţând-o la întâmplare 
unor oameni care, fără să-şi cunoască 
bine mai dinainte propriul suflet şi fără să
se uite ce lucru mare este preoţia, primesc 
în grabă hirotonia, dar când pun în 
practică îndatoririle preoţiei, întunecaţi de 
nepriceperea lor, încarcă cu nenumărate 
păcate pe credincioşii încredinţaţi lor spre 
păstorire”.

Alegerea şi primirea la întâmplare a 
celor care se îmbulzesc către preoţie este, 
după acelaşi Sfânt Părinte, cea dintâi şi 
cea mai mare sursă de nenorociri pentru 
Biserica lui Hristos.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cei 
ce au intrat în preoţie fără să fie vrednici
de ea, nu au nici o scuză, chiar dacă au 
fost îndemnaţi sau constrânşi de alţii să 
primească hirotonia.

„Aceştia, după părerea mea – spune el 
– nu trebuie să se uite la cei ce îi chemau 
sau îi sileau, de ar fi fost mii şi mii, ei
mai întâi să-şi fi cercat sufletele lor, să fi 
cercetat cu de-amănuntul toate şi numai 
după asta să fi dat ascultare celor ce îi
sileau”.

Astfel, trebuie să fim foarte atenţi, să
ne cercetăm pe noi înşine şi să primim 
preoţia ca pe o uriaşă nevoie sufletească
şi să nu facem din preoţie o simplă carieră 
sau un mijloc de existenţă ca oricare alta, 
pentru că nu vom fi nişte păstori buni şi ne
vom atrage mulţime de păcate.

 Bogdan Dică, anul IV

Sfântul Ioan  Gură de Aur acordă o mare importanţă 
educaţiei şi  moralei  creştine.  Cărţile în care apără aceasta 
sunt: „Despre feciorie”, „Despre creşterea copiilor”, „Contra 
iudeilor şi a păgânilor”, „Despre divinitatea lui Hristos” etc.

Creşterea copiilor este foarte importantă în lumea creştină 
de astăzi, cu cât ea se află într-o cădere liberă.

Sfântul Ioan Gură de Aur a arătat rolul fundamental pe care 
îl au părinţii în creşterea copiilor: Părinţii trebuie să-şi dea toată 
silinţa în a orândui viaţa copiilor şi a le forma caracterele, nu 
să-i îmbrace cu haine luxoase. Trebuie să-i crească în aşa fel, 
încât să devină adevăraţi „atleţi ai lui Hristos”.

Acest Sfânt Părinte ia o poziţie fermă împotriva părinţilor 
care le permit băieţilor să poarte cercei şi părul lung, lucru ce 
este împotriva firii şi împotriva învăţăturilor Sfintei Scripturi:
„E o ruşine pentru un bărbat dacă lasă să-i crească părul” (I 
Corinteni XI, 14).

Oare, ce ar spune astăzi Sfântul Ioan Gură de Aur despre 
societatea noastră, ai căror bărbaţi au mai mult o înfăţişare 
asemănătoare femeilor, decât cea conformă firii lor?

Sfântul Ioan Gură de Aur aseamănă sufletul copilului cu un
oraş ai cărui conducători sunt părinţii. După cum conducătorii 
unui oraş se îngrijesc de întărirea porţilor oraşului, la fel şi 
părinţii trebuie să se îngrijească de întărirea porţilor sufletului
copilului.

Copiii trebuie feriţi de lucrurile necuviincioase, de auzul 
cuvintelor de batjocură, pentru a avea o dezvoltare normală.

Trebuie îndrumaţi spre Sfânta Biserică, astfel încât aceasta 
să devină pentru ei adevărata casă, unde vor găsi cea mai 
aleasă învăţătură.

 Rareş Guţă, anul V

Moto: „Preoţia se săvârşeşte pe pământ, 
dar are rânduiala cetelor cereşti”

Vocaţia pentru preoţie

Despre creşterea copiilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur
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Organizator din temelii al activităţii filantropice în Biserica secolului al IV-lea
creştin, marele ierarh al Cezareii Capadociei, Sfântul Vasile cel Mare a rămas 
în conştiinţa eclezială de peste veacuri cu numele de „braţul care lucrează”, 
între „capul care cugetă” – Sfântul Grigorie de Nyssa – şi „gura care vorbeşte” 
– Sfântul Grigorie Teologul. El este totodată, primul dintre „cei trei dascăli ai 
lumii şi ierarhi”.

Om al faptelor, dar şi pedagog desăvârşit, Sfântul Vasile a urmat cu acrivie 
îndemnul hristic „Să vă iubiţi unul pe altul!”, rourând din convingerile sale şi în 
textul operei celei mai importante, folosită în cultul divin neîncetat de-a lungul 
veacurilor până astăzi – Dumnezeiasca Liturghie. Astfel, imediat după sfinţirea
darurilor euharistice, preotul se roagă în taină, cu cuvintele marelui Vasile: 
„Pomeneşte, Doamne, pe cei ce fac bine în sfintele Tale biserici şi îşi aduc aminte
de cei săraci”. Pentru aceştia, Sfântul Vasile cere lui Dumnezeu agonisirea în 
ceruri a comorii celei nepieritoare „pe care nici molia, nici rugina nu o strică, 
iar furii nu o sapă şi nici nu o fură!” „Răsplăteşte-le lor – continua sfântul ierarh 
– cu bogatele şi cereştile Tale daruri. Dăruieşte-le lor cele cereşti în locul celor 
pământeşti, cele veşnice în locul celor vremelnice, cele nestricăcioase în locul 
celor stricăcioase”.

Aceasta este, aşadar, răsplata pe care o cere Biserica prin glasul slujitorilor 
ei, pentru cei ce îşi aduc aminte  necontenit de cei aflaţi în nevoi şi suferinţe,
păstrând în suflete cuvintele Mântuitorului Hristos: „Fericiţi cei milostivi, căci
aceia se vor milui!”.

Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni 
care este şi temeiul suprem al Întrupării 
(Ioan 3, 16), poartă numele de „filantro-
pie”.

După modelul filantropiei Domnului
Hristos, creştinii organizau, după Sfânta 
Liturghie, agape frăţeşti. Sfinţii Părinţi de
până la sfârşitul secolului IV, se ocupau 
de filantropie ca mijloc de ştergere a
păcatelor. Sfântul Vasile cel Mare este 
cel mai activ  dintre  Părinţi pe tărâmul 
filantropiei, şi pentru acesta a primit nu-
mele de „cel Mare”.

El este cel care a pus bazele unui 
sistem de îngrijire medico-socială numit 
„Vasiliada”. Acest sistem se definea prin
case de îngrijire pentru săraci, un cămin 
pentru străini, un spital pentru leproşi. În 
aceste locaşuri activau medici, infirmieri,
brancardieri, oameni de serviciu, preoţi şi 
diaconi. Vasiliada este cel mai complex şi 
mai amplu sistem de filantropie din primul
mileniu creştin.

Sfântul Grigorie Teologul spunea că 
Vasiliada era ca un „nou oraş”, ca o „casă 
de provizie a evlaviei” sau „o comoară 
comună a proprietăţilor, în care surplusul 

este dăruit din spirit de jertfă”.
Vasiliada devine un adevărat 

oraş, unde fiecare suferinţă îşi
avea compartimentul respectiv 

şi o îngrijire deosebită. Acestea erau: 
Gherontocomii – case pentru îngrijirea 
bătrânilor, Parthencomii – aşezăminte 
pentru educarea fecioarelor, Xenodo-
hii – case de oaspeţi pentru primirea 
străinilor, Vrefocomii – ateliere de lucru 
pentru văduve, Bolniţe – spitale pentru 
tratarea diferitelor boli.

Ansamblul de clădiri era astfel în-
tocmit: în centru era biserica, în jurul ei 
- casa episcopului. Sfântul Vasile cel 
Mare locuia împreună cu bolnavii şi nu 
se ferea să-i sărute şi să-i îmbrăţişeze 
ca pe fraţii săi, dar nu din slavă deşartă, 
ci din credinţă profundă, fiind model 
pentru ceilalţi oameni, de apropiere către 
bolnavi. Apoi erau celelalte clădiri pentru 
preoţi şi diaconi care erau aşezate, şi 
ele, aproape, pentru a putea acorda 
asistenţă duhovnicească. Aici erau rezer-
vate camere chiar şi pentru prefectul 
provinciei. Imediat alături se aflau clădirile
pentru pelerini şi călători, ospiciile, 
spitalul, leprozeria, atelierele de artă şi 
meşteşuguri, grajdurile şi staulele.

Urmând modelul Sfântului Vasile cel 

Mare, Prea Sfinţitul dr. Casian Crăciun,
Episcopul Dunării de Jos a binecuvântat 
înfiinţarea unui orfelinat, care este patro-
nat chiar de Sfântul Vasile cel Mare, fiind
mereu sub îndrumarea sa  arhierească. 
Prea Sfinţia Sa a pus început bun pentru
întemeierea de grădiniţe parohiale (ex. 
Grădiniţa din satul Ireasca, com. Gohor, 
jud. Galaţi şi cea din oraşul Brăila), iar 
la Galaţi, pentru înfiinţarea unui Centru
de zi pentru primirea copiilor străzii sub 
oblăduirea „Sfântului Stelian”.

Pentru vindecarea neputinţelor 
trupeşti, în eparhie există Cabinetele 
medicale: „Sf. Doctori fără de arginţi 
Cosma şi Damian” în municipiul Galaţi, 
„Sf. Ierarh Nicolae” şi „Adormirea Maicii 
Domnului” la Brăila, „Sf. Împăraţi” în 
comuna gălăţeană Gohor.

De asemenea, s-au întemeiat, atât la 
Galaţi, cât şi la Brăila, şi chiar în unele 
parohii rurale, cantine sociale parohiale, 
unde cei care sunt în lipsuri şi în nevoi 
primesc o masă caldă.

 Vasiliada este modelul după care 
Biserica se orientează şi astăzi în slujirea 
social-filantropică. Ea străluceşte în istorie
ca un exemplu de iubire creştină faţă de 
aproapele şi de nevoile sale.

Aspecte social-filantropice în rugăciunile
Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare

Vasiliada - opera filantropică
a Sfântului Vasile cel Mare

Actualizarea ei 
în Episcopia Dunării de Jos

George Vâlcu, anul V

Adrian Burcă, anul IV
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Sfânta Liturghie, jertfa actualizată a Mântuitorului de pe cruce, 
momentul tainic al întâlnirii omului cu Dumnezeu, a cunoscut, 
de-a lungul a două milenii, mai multe forme de săvârşire.

Totuşi, cel căruia noi, astăzi, îi suntem slujitori şi încercăm 
- următori - pentru forma comuniunii noastre cu Dumnezeu 
este Sfântul Ioan Gură de Aur, autorul Liturghiei oficiată în cea
mai mare parte a anului bisericesc. Cel care face o analiză 
amănunţită a acestui act tainic este teologul grec al secolului 
al XIV-lea - Sfântul Nicolae Cabasila. După acesta, Sfânta 
Liturghie este „ca o icoană care înfăţişează un singur trup al 
lucrării Mântuitorului în lume, făcând să se perinde pe dinaintea 
privirilor noastre toate părţile ei, de la început până la sfârşit, 
după rânduiala şi urmarea firească.”

Săvârşirea Sfintei Liturghii, ne spune acelaşi sfânt, are ca
scop sfinţirea credincioşilor; ei trebuie să se înfăţişeze la primi-
rea Sfintelor Taine pregătiţi şi cu vrednicie. În ceea ce priveşte

cele ce se săvârşesc la Dumnezeiasca Liturghie, „toate ne duc 
cu gândul la lucrarea mântuitoare a lui Hristos”, lucrare care, 
actualizată, îmbunătăţeşte şi apropie de Dumnezeu sufletele
celor ce o au în faţa ochilor.

Slujba Liturghiei sfinţeşte pe credincioşi în chip îndoit: pe
de o parte curăţind sufletele şi pregătindu-le să primească cu
vrednicie sfinţirea cea mare”, pe de altă parte faptul că în ea
vedem pe Hristos închipuit.

„Sfinţirea cea mare a credincioşilor, după cum afirma Sfân-
tul Nicolae Cabasila, se completează în chip logic şi firesc cu
Sfinţirea Darurilor.

Pentru înţelegerea şi explicarea Liturghiei este folosită ideea 
de sfinţire, dar şi ideea de jertfă, singura şi suprema mulţumire
adusă de creştini lui Dumnezeu.    
               Alexandru Bulgaru, anul V

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
după Sfântul Nicolae Cabasila

Zidirea omului. Explicaţii ale 
Sfântului Grigorie de Nyssa

Una dintre problemele care au suscitat 
foarte mult  interesul  oamenilor de ştiinţă a 
fost disputa cu privire la crearea omului.

O categorie de oameni care nu au 
înţeles aceste probleme au fost cei care 
au afirmat că, omul a ajuns la starea
pe care o cunoaştem azi, în urma unor 
transformări repetate în acel „hybris in-
comprehensibilis“.

Sfinţii Părinţi au învăţat adevărul, acela
al Sfintei Scripturi: „Şi a zis Dumnezeu
«Să facem om după chipul şi asemănarea 
Noastră, şi să stăpânească peştii mării 
şi păsările cerului şi dobitoacele şi tot 
pământul şi toate vietăţile cele ce trăiesc 
pe pământ». Şi a făcut Dumnezeu pre om 
după Chipul lui Dumnezeu. L-a făcut pe 
dânsul; bărbat şi femeie i-a făcut pre ei” 
(Facere 1, 26-27).

Au apărut apoi, alte dificultăţi în
înţelegerea chipului lui Dumnezeu în om, 
problema căsătoriei primilor oameni în 
Edenul dat de Dumnezeu şi, nu în ultimul 
rând, dacă deosebirea „bărbat-femeie” 
de care se aminteşte în Facere, cap. 1, 
26-27, ţine de Chipul lui Dumnezeu.

La toate aceste probleme, Sfân-
tul Grigorie al Nyssei răspunde cu o 
claritate şi o complexitate rar întâlnite. El 
rezumă cel  mai  bine înţelesul  chipului 

lui Dumnezeu în om: „Mulţimea tuturor 
bunătăţilor este atât de mare, încât nu ştim 
dacă s-ar putea număra uşor. De aceea, 
rezumându-le, Scriptura le-a descris în 
felul următor: „după chipul lui Dumnezeu 
l-a făcut pre dânsul”, ceea ce este ca şi 
cum ar fi spus că firea omenească a fost
făcută părtaşă la toate bunătăţile; căci 
dacă Dumnezeu este plinătatea tuturor 
bunătăţilor, iar omul este după chipul 
Lui, oare nu în această plinătate va sta 
asemănarea chipului cu Arhetipul?”.

Această afirmaţie, pe cât este de
înfricoşătoare, pe atât este de adevărată. 
Cine poate explica sau cine poate înţelege 
că omul a primit această plinătate a „Ar-
hetipului” său încă la naşterea lui? Oare 
înţelegând aceasta, nu ne-am schimba 
şi viaţa?

Dar dacă Dumnezeu L-a creat pe om 
după chipul Său, cum de a creat bărbat 
şi femeie? Căci chipul lui Dumnezeu este 
numai unul singur. Ne luminează iarăşi Sf. 
Grigorie: „firea omenească stă la mijloc
între două extreme, opuse una alteia, 
între fiinţele dumnezeieşti şi netrupeşti,
pe de o parte, şi viaţa dobitoacelor şi 
vietăţilor, pe de altă parte. Într-adevăr, în 
alcătuirea omului, uşor le putem surprinde 
pe amândouă: de la Dumnezeu, el a primit 
cugetul şi puterea de judecată, care este 
comună pentru bărbat şi femeie, iar din lu-
mea necugetătoarelor, omul are alcătuirea 
trupească şi toate celelalte trupeşti”.

Aşadar, chipul lui Dumnezeu în om se 
află nu numai în bărbatul şi femeia, creaţi
direct de Dumnezeu, ci şi în toţi oamenii 
care au existat şi vor exista vreodată.

Altă problemă, cea a căsătoriei – 
dezbătută îndelung şi de Sf. Ap. Pavel 
în Epistola către Efeseni, o adânceşte 
Sfântul Grigorie de Nyssa, astfel: „deşi 

căutarea celor cereşti trebuie să fie întâia
grijă a omului, totuşi, dacă poate a se 
folosi de cele ale căsătoriei cu înfrânare 
şi cumpătare, nu trebuie să dispreţuiască 
această cale de a sluji stării aceleia. Este 
oarecum primul loc de pornire în drumul 
nostru către Hristos”.

De aceea cutez să mă arunc într-o 
afirmaţie pe cât de îndrăzneaţă, pe atât de
interesantă – cred eu lipsit de smerenie.

Omul poate înţelege mântuirea pe 
care i-a oferit-o Dumnezeu cu ajutorul 
căsătoriei. Pentru a înţelege aceasta 
trebuie să ne amintim momentul căderii 
omului în păcat. Femeia, ispitită de diavol, 
a păcătuit şi l-a îndemnat şi pe acesta ş a 
păcătuit şi el, căzând astfel de la înălţimea 
comuniunii directe cu Dumnezeu. Dar 
Dumnezeu din multa sa iubire de oa-
meni nu l-a lăsat pe om în deznădejde, 
ci urmează acelaşi curs de ridicare a 
omului la comuniunea cu El, pornind de la 
femeie, întrupându-Se din Fecioara Maria,  
sfinţind-o pe aceasta şi prin fructul femeii
se sfinţeşte bărbatul în Sfânta Taină a
Preoţiei (Sfinţii Apostoli investiţi haric de
Însuşi Mântuitorul Hristos).

Marius Andron, anul IV
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