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Viața îmbelșugată, mulțimea slujitorilor au rămas 
doar o amintire pentru cei doi soți, care răbdau acum 
multe neajunsuri: foamea, frigul, singurătatea. Însă, în 
tot timpul surghiunului, ei și-au pus cu încredere viața 
în grija lui Dumnezeu. Pentru a se întări în credință, 
Macrina și Vasile își aminteau de istoria evreilor, 
relatată în cartea „Ieșirea” din „Vechiul Testament”, 
de faptul că aceia au fost hrăniți de Dumnezeu în 
chip minunat pe când pribegeau în pustie. Astfel, ei 
nădăjduiau în ajutorul dumnezeiesc, spunându-și: 
„De ce nu ne-ar hrăni Dumnezeu și pe noi acum?”. 

Într-adevăr, Macrina și soțul ei s-au bucurat, în 
exilul lor, de intervenția Proniei divine. Hrana a venit 
la îndemână sub forma unor cerbi care au apărut de 
undeva, dintre dealuri, și s-au lăsat prinși cu atâta 
ușurință, încât părea că au venit special pentru asta. 
Ei s-au ospătat atunci și apoi, de câte ori le era foame, 
vânau sau pescuiau.

După ce s-a încheiat prigoana, cei doi soți au putut 
să-și redobândească o mare parte din avere, între anii 
320 și 330. Soțul Macrinei a murit mai repede, însă ea a 
trăit până la adânci bătrâneți, plecând la Domnul în pace, 
la începutul veacului al IV-lea, după ce și-a cunoscut și 
îndrumat primii nepoți. După cum mărturisește Sfântul 
Vasile, bunica sa l-a învățat de mic cuvintele Sfântului 
Grigorie Taumaturgul, pe care ea le păstrase în memoria 
ei, neschimbate. Iată și un fragment dintr-o scrisoare 
adresată unor creștini din Neocezareea, datată în jurul 
anului 375, în care se apăra de acuzațiile nedrepte că nu 
învață corect credința creștină, în care Sfântul Vasile cel 
Mare evocă chipul evlavios, de bun pedagog, al acesteia:

„Ce altă dovadă mai limpede poate fi  despre credința 
mea decât faptul că am fost crescut de bunica mea, acea 
fericită femeie care a fost una dintre voi? Zic de vestita 
Macrina, care m-a învățat cuvintele Preafericitului 
Grigorie, Făcătorul de Minuni. Ea a păstrat cuvintele lui 
în amintire și mi le-a împărtășit pe când eram încă un 
copil, alcătuindu-mă și zidindu-mă în dogmele credinței.”

Cum ți se pare istorisirea despre bunicii Sfântului Vasile? 

Prietenul tău,
Vasile

Grigorie, Făcătorul de Minuni. Ea a păstrat cuvintele lui Grigorie, Făcătorul de Minuni. Ea a păstrat cuvintele lui 
în amintire și mi le-a împărtășit pe când eram încă un 
Grigorie, Făcătorul de Minuni. Ea a păstrat cuvintele lui 
în amintire și mi le-a împărtășit pe când eram încă un 
Grigorie, Făcătorul de Minuni. Ea a păstrat cuvintele lui 

copil, alcătuindu-mă și zidindu-mă în dogmele credinței.”
în amintire și mi le-a împărtășit pe când eram încă un 
copil, alcătuindu-mă și zidindu-mă în dogmele credinței.”
în amintire și mi le-a împărtășit pe când eram încă un 

Prietenul tău,
Vasile
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retorică sub îndrumarea tatălui său, însă toți 
ceilalți copii au benefi ciat de bogăția culturală 
adunată în biblioteca alcătuită de el. 

Dacă de la tată au moștenit în special înclinația 
spre studiu și formare intelectuală, de la mama 
lor, copiii au învățat credința și râvna spre cele 
sfi nte, prin participarea la slujbele religioase și 
împlinirea bunelor tradiții din Biserică. Emilia, la fel 
de evlavioasă ca și soacra ei, Macrina, și-a crescut 
și educat pruncii în același spirit, călăuzindu-i spre 
sfi nțenie. Sub îndrumarea părinților și a bunicilor 
lor, cinci dintre copii, Macrina, Vasile, Navcratie, 
Grigorie și Petru au ajuns sfi nți, iar unele mărturii 
vorbesc și despre sfi nțenia Theosebiei, una dintre 
fetele familiei. 

Curând după nașterea ultimului fi u, tatăl lor, 
Vasile, a trecut la Domnul, iar Emilia a rămas 
văduvă. Pe umerii ei au căzut toate treburile legate de 
gospodărirea casei și a averilor pe care le moșteniseră 
de la părinți și care sporiseră între timp și mai 
mult, precum și grijile legate de creșterea copiilor. 
În această situație, fi ica cea mai mare, Macrina, a 
fost de mare ajutor, preluând multe dintre sarcinile 
mamei sale. Emilia a avut, în tot restul vieții sale, un 
sprijin puternic în Macrina. 

Emilia a decis că e bine ca familia să se mute la 
Anissa, unde aveau case și pământuri. Pe vremea 
aceea, transportul se făcea cu ajutorul căruțelor trase 
de cai, astfel că până ajungeai din orașul Neocezareea 
la Anissa, călătoreai o zi întreagă. La aproximativ opt 
kilometri de Anissa se afl a râul Iris, care, vei vedea, va 
fi  un punct de referință în viața familiei.

În preajma anului 349, Emilia a ajuns în posesia unei 
mari bogății: sfi ntele rămășițe ale celor Patruzeci de 
Mucenici din Sevastia. Ea a construit un martirion, cavou 
dedicat păstrării moaștelor Sfi nților Mucenici, în care le-a 
așezat, dar în care să poată fi  depuse și trupurile membrilor 
familiei, după ce vor trece la Domnul. Emilia organiza 
cu multă evlavie sărbătoarea dedicată acestor sfi nți, 
chemându-și copiii, rudele, prietenii la acest eveniment. 

După mai mulți ani, Emilia a trecut printr-o altă 
suferință foarte mare: unul dintre fi ii săi, Navcratie, 
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Trecând timpul, la 12 ani Macrina a deve-
nit o tânără foarte frumoasă. În acea vreme, 
nunțile aveau loc la vârste cuprinse între 15 și 
18 ani. Mulți tineri veneau la Vasile și la Emilia 
și o cereau de soție. Tatăl său i-a ales un tânăr 
de neam bun, studios și înțelept, pentru a-i fi  
mire când va fi  vremea potrivită. Însă acel tâ-
năr a murit până să aibă loc nunta. 

Fecioara Macrina a considerat alegerea tatălui 
ei ca și nuntă și a hotărât să rămână fi delă 
tânărului care murise, asemenea unei văduve, 
refuzând să se mai mărite. De aceea, când părinții 
îi ziceau să se căsătorească, fi indcă mulți o doreau 
de soție, ea le răspundea că ar fi  lipsit de cuviință 
să mai accepte altă nuntă, deoarece oamenilor 
le este hotărâtă o naștere, o nuntă și o moarte. 
Tânărul cu care fusese logodită nu a dispărut, ci 
doar s-a dus la cele veșnice, fi ind viu în Dumnezeu 
și având nădejdea învierii cu trupul.

Astfel, Macrina a rămas statornică în hotărârea 
de a nu se căsători și a rămas să o ajute pe mama 
ei, fi ind foarte harnică și ascultătoare! Ea frământa 
chiar și pâinea pe care o mâncau și lucra tot ce era 
nevoie. După moartea tatălui lor, Macrina a preluat 
multe sarcini legate de administrarea averilor și a 
moșiilor pe care le deținea familia lor, până când 
acestea au fost împărțite, în mare parte, sărmanilor. 

Odată cu trecerea timpului, Macrina cea Tânără a 
ales să aibă o viață din ce în ce mai aspră, înmulțind 
nevoințele pe care le îndura din iubire pentru Dumnezeu 
și ajungând la o înțelegere duhovnicească profundă. 
Asceza ei, liniștea cu care înfrunta toate necazurile și 
greutățile, statornicia ei în răbdare i-au infl uențat pe 
toți ceilalți membri ai familiei, cărora le-a devenit un 
model de viețuire în Hristos. În special frații ei Vasile 
și Grigorie au numit-o călăuza lor duhovnicească în 
momentele cele mai grele ale vieții, cea care le-a condus 
mintea spre scopul adevăratei fi losofi i și al pustniciei, 
convingându-i să se despartă de strălucirea materială, 
trecătoare, a lumii, să se desprindă de cultura păgână și 
să se îndrepte spre lucrarea virtuților. Iar pentru Petru, cel 
mai mic frate al ei, Macrina a fost ca o mamă și învățătoare. 
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După ce Vasile a fost ales Arhiepiscop 
al Cezareei, el l-a hirotonit pe fratele său 
cel mic, Petru, preot. Mai târziu, după 
trecerea la cele veşnice a lui Vasile, prin 
anul 380, Petru a fost numit Episcop al 
Sevastiei.

După acest eveniment, Petru și-a mărit 
nevoința, ducând o viață mai aspră decât 
cea dinainte. În anul 381, el a participat 
împreună cu fratele său, Grigorie de Nyssa, la 
Sinodul al II-lea Ecumenic din Constantinopol, 
organizat de către noul împărat, Teodosie. 

Fiind numit episcop tocmai în orașul în 
care au fost martirizați cei Patruzeci de Sfi nți 
Mucenici, ale căror moaște se afl au în martirionul 
familiei sale, Petru a continuat evlavia mamei lui 
față de aceștia, păstrând și amplifi când tradiția 
sărbătoririi acestora. El l-a invitat pe fratele său, 
Grigorie, prin anul 383, să conducă festivitățile 
legate de sărbătoarea lor.

Deși nu a fost un teolog scriitor renumit, asemenea 
fraților lui, Petru este numit în mod repetat „Marele 
Petru” de către fratele său, Grigorie, pentru profunda 
lui înțelegere duhovnicească, aplicată în lucrul său 
zilnic. De asemenea, el a arătat atât la așezământul 
monahal din Anissa, cât și în Sevastia, că are aceeași 
vocație de călăuzitor duhovnicesc ca fratele său, Vasile.

Petru a trecut la cele veșnice în anul 387. El este 
sărbătorit de Biserică în data de 9 ianuarie. Cum ți se 
pare viața lui?

Prietenul tău,
Vasile
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Nazianz, cel care va fi  supranumit de posteritate 
„Teologul”, cu care locuia în aceeași cameră. 

În anul 346, a plecat pentru studii superioare 
în Constantinopol, audiindu-i acolo pe cei mai 
buni retori, printre care faimosul Libaniu. 
Apoi, în anul 351, Vasile a mers să studieze în 
Atena. Prietenul său, Grigorie, care era deja 
acolo, a căutat să-l ferească de un prim impact 
dezamăgitor cu studenții de acolo, convingându-i 
pe colegi să-l scutească pe Vasile de „legea atică”, 
un obicei prin care nou-veniții aveau parte de 
o primire specială, plină de glume indecente. Îți 
cam dai seama ce era în mintea acelor tineri, 
dacă își întâmpinau astfel noii colegi! 

Totuși, dacă în Atena Vasile n-a avut prea 
mulți prieteni, pentru că se diferenția de ceilalți 
prin felul de a gândi, partea bună a fost că și-a 
consolidat relația de prietenie pe care o avea deja 
cu Grigorie. Locuiau împreună și se sfătuiau în orice 
făceau. Nu mergeau la petrecerile studențești, însă 
erau nelipsiți duminica din biserică, de la Sfânta 
Liturghie. Ajunseseră să-i cunoască pe toți creștinii 
din Atena și au format gruparea studenților creștini, 
pe nume „Fratria”. Cei doi prieteni s-au sprijinit 
unul pe altul în a duce o viață curată, plină de 
înfrânare, rugăciune, studiu și milostenie. Iată ce 
a scris mai târziu Grigorie despre anii petrecuți 
împreună la Atena: „Ne-am descoperit unul altuia 
dorințele, a căror țintă comună era iubirea de 
înțelepciune, viața lepădată de lume, și am fost unul 
pentru altul toate: și prieteni, și comeseni, și rudenii. 
Cu asemenea sentimente unul față de altul tindeam 
noi înainte, neavând ca ajutor decât pe Dumnezeu 
și iubirea noastră. Două căi ne erau cunoscute: cea 
dintâi, desăvârșită, ne ducea la sfi ntele noastre 
biserici și spre învățătorii de acolo, cealaltă, care nu 
era de aceeași vrednicie cu cea dintâi, ne ducea la 
învățătorii științelor lumești”.

Vasile a realizat, în timpul studiilor de la Atena, 
că retorica nu mai conținea un demers spre bine, ci 
rămăsese o formă fără fond, o tehnică prin care se 
puteau construi pledoarii pentru orice subiect, moral 

3737



3838



3939

sau nu. Asta nu l-a împiedicat să se dedice 
fi ecărei discipline cu toată seriozitatea, învățând 
pentru o singură materie cât învățau colegii lui 
pentru toate la un loc. Printre cursurile pe care 
le-a urmat s-a afl at și medicina.

În anul 356, Vasile s-a întors în patria 
natală, la vestea morții fratelui său, Navcratie. 
Apoi, pentru o perioadă scurtă de timp, a 
predat retorica în Neocezareea, în locul tatălui 
său. Astfel a ajuns să fi e profesorul fratelui său, 
Grigorie, care era pe atunci student acolo.

În întâlnirile pe care le-a avut cu Macrina, 
sora sa, ea l-a dojenit că s-a risipit prea mult 
în studiul științei și al fi losofi ei păgâne și a igno-
rat ceea ce este cu adevărat important: pregăti-
rea sufl etului pentru cunoașterea lui Dumnezeu și 
întâlnirea cu El. Într-adevăr, Vasile nu se simțea 
împlinit ca profesor de retorică, dorind din ce în 
ce mai mult să înceapă o nouă viață, conformă cu 
„Evanghelia” și cu poruncile Domnului Iisus Hristos. 

Pentru că nu știa exact cum să aplice în viața lui 
îndemnurile „Sfi ntei Scripturi”, în anul 357, Vasile 
s-a hotărât să călătorească în Egipt, la Alexandria, 
în Palestina, în căutarea pustnicilor de acolo, pentru 
a le cerceta viețile și a descoperi programul lor de zi 
cu zi. Să nu-ți imaginezi că i-a fost ușor să-și atingă 
țelul! Tânărul a depus un efort uriaș să se deplaseze 
de la o așezare la alta, sub îndrumarea călăuzelor 
alese dintre băștinași. El parcurgea distanțe mari 
șezând pe spatele cămilei, chinuit de sete ore întregi, 
răbdând când arșița, când frigul nopții. Ajuns la câte 
un pustnic, Vasile nu pleca repede, ci stătea lângă 
acela săptămâni întregi, cu răbdare, pentru a înțelege 
asceza pe care o ducea, cum trăiește foarte concret 
viața cu Dumnezeu. Acolo a înțeles tânărul căutător că 
asceza nu înseamnă doar să rabzi postul, să te lupți cu 
gândurile, ci și să rabzi prigoanele ereticilor. Mai ales 
în Alexandria, unde a văzut chiliile pustnicilor arse și 
pe aceștia alungați, Vasile a înțeles gravitatea prigoanei 
arienilor contra creștinilor. 

Unul dintre pustnicii care l-au inspirat pe Vasile a fost 
Cuviosul Ilarion din Palestina. Acesta îmbina asceza cu 
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