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Abstract
Saint John Chrysostom was the greatest speaker of the 4th century and we might say of all
times. The art of his speech unveils elegantly like the folds of a festive robe, and the richness, the
diversity and the brightness of the colors and, also, the outstanding gift of depicting the morals of
his time are an unparalleled pattern until our days.
Résumé
Saint Jean Chrysostome a été le plus grand orateur du IVème siècle et on peut dire de tous
les temps. L’art de son discours se révèle aves élégance comme les plis d’une robe de fête et la
richesse, la variété et la brillance des couleurs, mais aussi le talent exceptionnel de peindre les
mœurs de son temps constituent, jusque même dans nos jours, un modèle inégalable.
Rezumat
Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cel mai mare orator al secolului al IV-lea și putem spune al
tuturor timpurilor. Arta cuvântării lui se desfășoară elegant ca faldurile unui veșmânt de
sărbătoare, iar bogăția, varietatea și strălucirea culorilor, dar și talentul excepțional cu care ne
zugrăvește moravurile epocii sale, constituie până azi, un model inegalabil.
Cuvinte cheie: Sfântul Ioan Gură de Aur, pedagog pentru suflet și trup.
Keywords: Saint John Chrysostom, teacher for body and soul
Mots clés : Saint Jean Chrysostome, pédagogue de corps et de l’âme

1. Solidaritatea cu semenii
Sfântul Ioan Gură de Aur le reaminteşte continuu ascultătorilor săi că Dumnezeu ne-a
rânduit pe noi oamenii să fim în strânse legături unii cu alţii, prin trebuinţele noastre şi să căutăm
„dragostea şi prietenia aproapelui”. în toate zilele, ne găsim în nevoi unii faţă de alţii: ostaşul are
nevoie de meşteşugar, acesta de negustor, care la rândul lui depinde de agricultor, bogatul de sărac
şi invers. Cel care pare să fie cel mai independent de alţii, nu poate. Nici bogatul nu este. Şi el
depinde chiar mai mult de altul. Ba din contră, observă: „Dacă voieşti cu orice preţ să nu ai nevoie
de nimeni, cere şi doreşte-ţi sărăcia”.1 Solidaritatea cu semenii se vede mai ales atunci când trecem
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prin momentele de grea încercare. Şi atunci mai ales, cei bogaţi sunt chemaţi să îşi exercite rolul lor,
pentru care sunt îndemnaţi să se apropie de cei săraci cu milă 2, să-i primească cu toată bunăvoinţa,
pentru a fi vrednici de bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu.
În scrierile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur, arată că milostenia face pe om să dispreţuiască
banii. Ea îl pregăteşte să slăvească pe Dumnezeu, îi dă mai multă dragoste pentru semeni, îl face
mărinimos, îl unge cu untdelemnul Duhului. îi „deschide până şi porţile cerului”, ca o jertfă de
laudă bine primită. Ea devine un motiv de îndemnuri, de poveţe: „Când vezi un sărac credincios,
închipuie-ţi că ai văzut un jertfelnic... nu numai să nu-1 batjocoreşti, ci încă să te sfiieşti de dânsul...
apără-1, că numai aşa vei putea şi tu să ai milostiv pe Dumnezeu şi te vei învrednici de bunurile
făgăduite”3.
În chipul săracului care imploră darul nostru, trebuie să vedem mereu pe Hristos. Nimic nu
poate aprinde atât de mult focul Duhului precum untdelemnul (milosteniei), vărsat cu
îmbelşugare”4. Nu exagerăm când spunem despre Sfântul Ioan Gură de Aur că vorbeşte mai frumos
decât mulţi alţi părinţi ai creştinismului despre datoria şi mărinimia slujirii prin jertfa milosteniei şi
prin care devenim împreună-lucrători cu Hristos ai mântuirii noastre. Cât despre actualitatea
mesajului său, milostenia rămâne o permanenţă vie în viaţa Bisericii.
Măsura milosteniei ţine de posibilităţile celui care face milostenie, de puterea averii lui.
Când milostenia este săvârşită din dorinţa de slavă deşartă, îşi pierde din valoarea ei, ca o insultă la
adresa semenilor, virtutea devenind păcat. Milostenie nu înseamnă doar a da bani, ci a ajuta pe cel
sărac.
2. Lupta cu păcatele
Lupta cu păcatele este o luptă de zi cu zi a creştinilor. Viaţa pământească este ca o furtună,
care aduce cu ea gheena, iar sufletul „tremură” în această furtună a păcatelor. Aşa „după cum gerul
îngheaţă trupul, tot aşa şi un cuget rău îngheaţă sufletul”.5 Omul, legat de cele pământeşti, se
aseamănă cu Cain, care se temea în orice clipă6.
Este criticată aspru patima iubirii de arginţi, de care cei mai mulţi se lasă cuprinşi. Fiindcă
sufletul omului este ca un ogor. Şi dacă nu va fi semănat, va fi invadat de buruieni. Şi dacă nu
lucrează cele bune, el se dedă la fapte rele. De aceea, avem datoria să îmbrăţişăm ocupaţii bune:
cititul, îngrijirea celor ce au nevoie de ajutorul nostru, rugăciunea, cercetarea bolnavilor,
relaționarea cu semenii precum și altele asemănătoare, prin care se pot vindeca rănile sufletelor,
oricare ar fi ele.
O altă cale care contribuie la progresul religios-moral al creştinilor este ca ei să se teamă de
păcat şi să fugă de el, să placă lui Dumnezeu, străduindu-se în final să dobândească împărăţia
cerurilor. În acest sens, poate fi dat un exemplu creştinul care suferă cu îndelungă-răbdare, atunci
când este batjocorit. Şi în acesta bărbăţie a sa, el trebuie să se bucure, pătimind pentru Hristos şi
gândindu-se la „dulceaţa premiilor”. Nimic nu poate aduce omului o bucurie mai mare decât
conştiinţa sa curată.7 Ca exemplu pentru cele expuse stă cazul Sfântului Apostol Pavel care, deşi
strâmtorat în fiecare zi, se bucura şi era vesel. Iar sărăcia nu este motiv de nefericire, de a ne plânge,
ci micimea sufletului şi vieţuirea în păcat: „Nu plânge sărăcia, ci pe tine care te găseşti aşa... şi te
îndreaptă”, îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur. Să căutăm înţelepciunea şi virtutea, căci fără ele
chiar și averile rămân nefolositoare. Să credem cele spuse în pilda bogatului nemilostiv şi a
săracului Lazăr şi să ne îngrijim de viaţa noastră.
Sfântul Ioan Gură de Aur vede în milostenie oferirea celor pe care le avem de prisos. Nu ne opreşte de la hrana zilnică,
ci ne sfătuieşte ca prisosul de bucate să îl oferim celor lipsiţi. Hainele nu trebuie să devină podoabe pentru noi, în timp
ce alţii au trupurile îngheţate, iar prisosul îl înţelege ca „tot ceea ce e mai mult decât trebuinţa”, fiindcă omul poate trăi
plăcut şi sănătos, fără excese, folosind strictul necesar, iar semenilor să le ofere ceea ce le prisoseşte.
3 Ibidem, p. 28.
4 Ibidem p. 29.
5 Ibidem, p. 29
6 Ibidem, p. 29
7 Pr. loan Alexandru Mizgan, „Sfântul loan Gură de Aur Arhiepiscopul Constantinopolului‟, Editura Lumina, Oradea, 2002,
p. 43.
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Omiliile hrisostomice se opresc îndeosebi asupra păcatului invidiei, a pizmei, acest mare
rău, prin care omul ajunge să dispreţuiască propria sa mântuire. Invidia l-a pierdut pe Cain şi mai
înainte din cauza acestui păcat a căzut chiar diavolul. Invidia este numită „creatura diavolului”. 8 Ea
macină pe om din interior, din suflet. Singurul lucru care îl bucură pe omul invidios este nereuşita
celui pe care îl invidiază şi chiar dacă ar trăi izolat de lume, nu s-ar linişti. Cel care crede că dărâmă
pe aproapele, de fapt se dărâmă pe sine.
Lupta creştinului cu păcatele este de fapt lupta sa cu moartea sufletească, pe care ele o aduc.
Fiindcă „sufletul, când nu are în sine nimic sănătos, chiar de s-ar părea că trăieşte, totuşi e mort”9.
Şi fără frica de Dumnezeu, sufletul se lasă cuprins de tot felul de patimi.
3. Folosul încercărilor şi al ispitelor în viaţa creştinilor.
Pentru a arăta că momentele cele mai grele din viaţa unui creştin pot deveni prilejuri pentru
dobândirea mântuirii, Sfântul Ioan Gură de Aur pleacă de la exemple scripturistice dând exemplu
poporul evreu, care în clipe de necaz, el ruga cu stăruinţă pe Dumnezeu, iar când trăia bine, se
îndepărta de Acesta. Şi ninivitenii sunt un exemplu elocvent. Din necazuri, fiecare creştin poate
dobândi folos, pe când atunci când se bucură de pace, adeseori cade în rele. „După cum focul curăţă
aurul, tot aşa şi necazurile curăţă sufletul de murdăria păcatelor, fâcându-1 curat, strălucit şi vesel”,
ducându-1 mai aproape de împărăţia cerurilor. Pătimind cele rele din partea semenilor noştri cu
bărbăţie, dobândim, cu voia lui Dumnezeu, mult folos, căci Acesta socoteşte totul nu după ideea de
dreptate, ci după iubirea Sa de oameni.
Pilda Sfântului Apostol Pavel este adeseori pusă în faţă.Acesta a săvârşit minuni încă şi când
era în temniţă, ori era naufragiat10, urmată şi de alte exemple din Sfânta Scriptură.
Concluzii
Între sfaturile Marelui Ierarh, întâlnim şi o învăţătură echilibrată despre atitudinea pe care să
o avem în ceea ce priveşte părerea oamenilor faţă de noi. Să nu ţinem cont de lauda lor căci nu vom
avea nici un folos, dacă Dumnezeu nu ne va lăuda. Şi nici dispreţul semenilor nu ne afectează, dacă
Dumnezeu nu ne dispreţuieşte. Deasemenea, ne învață să îndepărtăm de la noi micimea sufletească
şi să nu mai căutăm spre cele pământeşti, „în timp ce Dumnezeu ne ridică până la cer”11.
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