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PERSONALITATEA 
SFÎNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

Sfintul Ioan Gură d!e Aur se impune ca' personalitate proeminentă prin 
relieful său unic de om, de scriitor, de preot, de iniţiator de reforme in 
duhul Evangheliei. El şi-a atras o atenţie multilaterală şi aprecieri pasionate 
din partea contemporanilor săi. Nimeni n-a fost aşa de iubit atit In timpul 
vieţii cit şi după moarte, ca Gură de Aur. Aceasta relevă profilul unei 
personalităţi in afară de comun. El a dtepăşit pe cei mai. mulţi din contem
poranii săi printr-o prospeţime» puritate şi cutezanţă spirituală nemai in- 
tîlnită din epoca apostolică şi printr-o energie combativă cu totul deosebită. 
Această fenergie s-a desfăşurat vertical pină in ultima zi a vieţii sale şi 
n-a fost oprită decît de moartea sa, la virsta de 53 de ani. Marele său con
temporan, Sfintul Vasile cel Mare, mai in virstă cu un sfert de veac decit 
Ioan, dispunea de aceeaşi înclinare şi entuziasm1 pentru acţiune, dar era mai 
reţinut şi mai calculat, ceea ce a contribuit la crearea şi menţinerea unor 
raporturi mai mult sau mai puţin corecte cu contemporanii săi civili şi 
bisericeşti. Ieronim şi Augustin, străluciţii săi contemporani latini, depă
şeau pa Ioan prin puterea speculaţiei, dar erau întrecuţi de el prin avîntul 
misionar şi prin energia practică pe care o punea in lucrarea sa de a 
schimba pe oameni in forţe vii ale binelui. S-ar putea spune că ceea ce 
reprezintă performanţele speculative ale Sfintului Grigode de Nyssa1 in 
teologia dogmatică, reprezintă inepuizabila energie activă ai Sfintului Ioan 
In teologia practică.

Biserica soarbe puteri binefăcătoare din otnMiile, trata,tele, scrisorile ' 
şi liturghia sa, precum şi din capitolele de frumusqţe îngerească ale vieţii 
sale. E în aceste izvoare atita viaţă, altitudine şi puritate duhovnicească/ 
e atita apel la inima omenească pentru a şi le însuşi, e atita mingîiere 
pentru toate sufletele şi în toate situaţiile, incit nu se poate concepe viaţă 
bisericească şi creştină fără Sfintul Ioan Gură de Aur. Lucrul se explică 
prin aceea că nimeni n-a trăit mai curat şi mai din plin ca el adevărurile 
evanghelice. Inima lui de apostol zelos nu putea să nu proiecteze in afară 
profilul luminos al acestor adevăruri pe care le voia întrupate în fiecare om. 
Scopul cel mare in jurul căruia el a concentrat neîncetatele sale eforturi 
a fost transformarea fiecărui om intr-un Hristos! El dorea o Biserică, şi' o 
lume in care egalitatea, înţelegerea, munca şi pacea să ffe realităţi aevea, 
nu simple deziderate. Teoretic vorbind, contemporntii săi erau, uneori, 
de acord cu el, dar, practic, ei n-au înţeles să-l sprijine aproape niciodată. 
Astăzi, insă, Biserica' cere traducerea în viaţă a unor lozinci care, — spre 
bucuria cinstitorilor Sfîntului Ioan Gură de Aur —, coincid, adesea, pînă 
la i'dentitate cu programul său de înnoire morală.

1. Nivelul sacerdoţiului hrisostomic.

Sfintul Ioan Gură de Aur s-a realizat pe sirîe complet in preoţie. Dum- 
’nezieu îl înzestrase cu multe daruri şi el ar fi putut să ajungă un vestit 
retor sau jurist, ori un dregător de seamă. Energia excepţională desfă-
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surată de el l-ar fi încununat cu maximum de rezultata in orice ocupaţie 
pe care şi-ar fi ales-o. Dar In nici una el n*ar fi dezvoltat o acţiune aşa de 
uriaşă şi polivalentă ca în preoţie. El a pus bazele teoretice ale concepţiei 
sale despre sensul acestei misiuni in tratatul Despre preoţie şi in nume
roase pasaje sporadice din tratatele şi omiliile sale. Tratatul Despre preoţie 
al Sfîntului Ioan Gură de Aur este Magna Charta a preoţilor creştini de la 
el pînă la sîîrsitul veacurilor. Nu e un tratat abstract, ca o teză filozofică 
sau morală sau ca atitea din capitolele diatribei stoice sau cinice, ci' e o 
copleşitoare revărsare de viaţă şi avînt dumnszeesc, ţîşnit, parcă, dintr-o 
experienţă seculară, deşi autorul n-avea decît circa 30 de ani vîrstă. Tra
tatul n-a rămas un simplu proiect, ci a fost tradus în viaţă cu toată puterea 
şi căldura unei inimi care se voia exclusiv inimă preoţească.

Preoţia este o chemare de sus, dumnezeească şi nimeni, n-o poate rea
liza fără această condiţie fundamentală 1). Autoru'l nostru a avut această 
chemare şi a cerut tuturor candidaţilor la. preoţie să se cerceteze serios ia 
această privinţă, sfătuindu-i să nu se hirotonească fără vocaţie. Vocaţia 
este identificată şi promovaiă stind in preajma sau in tovărăşia unui om 
induhoVnicit, a cărui viaţă îmbunătăţită* să lumineze şi să încălzească 
inimile făcindu-le să tresalte spre Duimnezeu, cum a fost cazul cu Ioan 
insuşi, care a stat trei ani în preajma episcopului Meletie Mărturisitorul 
al Antiohiei, de la care a sorbit atita învăţătură, sfinţenie şi faptă preoţea
scă şi care, la rîndul lui, s-a îndrăgostit de frumuseţea inimii tinărului său 
ucenic2). Frumuseţea inimii, iată ce trebuie să descopere, în prealabil, 
episcopii la candidaţii care li se prezintă pentru hirotonie. Frumuseţea su
fletului dă un farmec îşi o pudoare sfîntă preotului sau candidatului la 
preoţie. Un asemenea suflet nu face violenţă sfîntului altar, ci e căutat el 
ca un mărgăritar de mare preţ, cum s-sa întîmplat cu Sfintul Ioan însuşi, 
care n-a dorit o clipă scaunul patriarhicesc de la Constantinopol, ci a 
trebuit să fie răpit pentru aceasta.

Preoţia e o vrednicie fără pereche, pe care nimic nu o egalează pe pă- 
mînt. E o sluj-re îngerească în care însuşi Domnul se oferă ca jertfă pentru 
mintuirea oamenilor. Sfintul Duh însuşi conferă darul preoţiei şi săvîrşeşte 
lucrările sfinte ale acestei Taine. Preotul e mai mare d'ecit stăpinitorii pă- 
mîntului, prin puterea pe care o are de a lega şi dezlega păcatele oamenilor.

Preoful trebuie să aibă o cultură largă, să fie bun vorbitor şi cu viaţă 
personală ireproşabilă. Se cutvine ca el să fie bun, blind, răbdător, cuviin
cios şi împodobit cu cununa sfinţeniei). Adevăratul preot nu face compromis 
cu răul sub nici o formă.

Misiunea preotului este pregătirea drumului mîntuirii pentru credin
cioşii săi si pentru sine prin lucrarea fără răgaz a  pastoraţiei. PastoraţTa 
este, după Sf. Ioan, expresia practică a sufletului preotului pentru sufletele 
credincioşilor. Prin rugăciune, prin Sf. Taine, dar mai ales prin aceasta 
dragoste, preotul sfinţeşte viaţa şi sufletele credincioşilor^ Factorii pasto- 
ratiei hrisostomice sînt: dragostea, curăţiai, munca, entuziasmul şi jertfa. 
Fără folosirea pînă la epuizare a acestor factori, preoţia nu se realizează- 
Munca entuziastă in atmosferă de sfinţenie şi dragoste, iată legea vieţii

1. Sfintul Ioan Gură de Aur, Omilia 5,1 la Timotei, P.G. 62, col. 525.
2. Palladiu, Dialog istoric cu Teodor, diacon al Bisericii Romane, despre viaţa 

şi petrecerea Fericitului Ioan Gură de Aur, episcop al Constantinopolului, 5, P.G.
47, col. 18.
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preoţeşti. Din această muncă trebuie să se dfesprindă aureola de părinte 
sufletesc a preotului. El e părinte pentru toţi: şi pentru cei buni şi pentru 
cei răi, dar mai ales pentru nefericiţii de toate categoriile. El este educatorul 
prin excelenţă al sufletelor.

Preotul este un luptător, un factor activ împotriva răului de tot felul. 
Balsamul sfinţeniei şi al dragostei nu se poate a.şeza decit pe un teren 
curăţit de toate impurităţile. Adevăraitul preot va lupta împotriva răului 
din sine şi apoi a răului din alţii. Unul din relel'e frecvente ale clerului bi- 
zantfn din vremea Sf. Ioan Gură de Aur şi, în general, ale clerului din 
toate vremurile, era şl este ospăţul. I s-a reproşat des autorului nostru 
suprimarea acestei tradiţii la palatul patriarhal. Şi pentru, mo>tive de ordin 
personal, pe care le vom vede mai departe, dar şi pentru iconomia gene
rală a pastoraţiei sale, Sf. Ioan n-a putut continua această tradiţie. Dacă 
el şi'-ar fi pierdut vremea la aceste interminabile mese — cum le practica 
predecesorul său Nectarie —, «cînd ar fi avut răgaz pentru meditare la 
Dumnezeu, pentru purtarea de grije a poporului, pentru ajutorarea năpăs
tuiţilor,- pentru cunoaşterea Sf. Scripturi, pentru grija văduvelor, pentru 
mfngîierea fecioarelor, pentru traitarea bolnavilor, pentru întoarcerea celor 
rătăciţi, pentru cercetarea celor din închisori? Cum ar fi scăpat el de mus
trarea plină de osîndă a lui Dumnezeu, care-1 cearta (pe păstor) la proo
rocul Ezechiil (34, 2),’ zicînd: «Vai păstorilor care-şi dau păşune loru-şi, dar 
care nu pasc oile! Pe oaia rătăcită n-aţi adus-o înapoi, pe cea pierdută 
n-aţi căutat-o, pe cea slabă n-aţi cercetat-o, celei zdrobite nu i-aţi legat 
rănile, dar aţi tăiat şi aţi mîncat pe cea care era grasă... Sinteţi îmbrăcaţi 
în haine de lină, dar oile nu le paşteţi»3). Preotul are răspunderea înfrico
şată în faţa lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Gură de Aur a slujit preoţia ca- diacon, ca preot şi ca episcop. 
El şi-a îndeplinit obligaţiile din ce în ce mai grele, legate de fiecare din 
aceste trepte ierarhice, dar a rămas, în generali, neschimbat ca fire, nevoi 
şi atitudine: acelaşi om simplu la port, la masă, în maniere. In toate aceste 
trepte, ei a depăşit cui mult plafonul şi calitatea ce se cereau fiecăreia^ din 
ele ca muncă,-răpundere şi capacitate. El sluiea, predica, medita, catehiza. 
făcea vizite pastorale, cerceta aşezămintele Bisericii, făcea administraţie, 
citea şi scria. Cele mai1 multe din aceste obligaţii le îndeplinea zilnic, ca 
Sf. Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. E greu de închipuit cum reuşea el 
să fată faţă unei asemenea munci enorme, mai ales că era o mînă de oim, 
şi acela deseori bolnav. Lucrul cel mai uimitor e că in timpul celor trei ani 
de exil (404-407), el a desfăşurat, în condiţiile unui trist prizonierat, o 
activitate pastorală şi misionară de largi proporţii. Documentele care reflec
tează viaţa lui din această vreme ni-1 prezintă tot aşa de entuziast şi de 
încordat ca in vremurile bune de la Antiohia şi Constantinopol. El ştia că 
exilul îi va aduce moartea de la o zi la altia, dar tocmai pentru aceasta1 
lucrarea lui evanghelică nu trebuia sa înceteze. Avea duşmani mulţi, dar 
avea şi prieteni care-1 ajutau in această lucrare. De ,1a Niceea, Cucuz .şi 
Arabissos, el a organizat sau a continuat să trimită misiuni pentr.u păgînii 
din Fenicia:, Siria, Sciţia .şi chiar P ersia4). Preotul Constanţiu i-a fost 
mina dreaptă in această operă.

3. Idem, op. cit., 13, col. 45-46.
4. Teodoret, Istoria Bisericească, 5, 29-31, P.G. 82, col. 1257-1260.
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Sf. Ioan a murit ca martir, luptînd pentru adevărata preoţi'e creştina 
împotriva falsificării şi profanării ei de către preoţi ca Tfiofil, Severian, 
Antioh, Acaciu, Chyrin, Isaac, etc.

Preoţia hrisostomică este un eroism şi un martiriu. Ea continuă cu 
glorie preoţia lui Hristos şi a Sf. Apostoli.

2. Orizontul înnoirilor hrisostomice.
Un preot cu o concepţie şi convingeri eroice despre misiunea sa urmă

reşte exercitarea unei influenţe viguroase asupra turmei pe care o păsto
reşte. O influenţă in sensul ridicării acestei turme la altitudinea convin
gerilor sale morale; căci Ioan este prin excelenţă un moralist şi anume nu 
un moralist teoretician, fals sau vulgar, cum sint atiţia, ci un mora
list practic, evanghelic, in inima, şi viaţa căruia credinţa fără fapta 
bună n-are nici o valoare. «Credinţa fără faptă, zice el undeva, este o 
fantomă fără putere»5). «Care-i folosul credinţei, spune-mi, dacă 
viaţa nu e curată?»6). Nu palatele de cristal ale speculaţiei interesau pe 
Ioan, ci îmbunătăţirea morală a vieţii. El spune clar că dacă se ocupă cu 
atita rîvnă de morală, este pentru grija deosebită pe care o acordă vieţii. 
Procedînd aşa, el imită pe H ristos7). Viaţa trebuie întărită şi însănătoşită 
prin ridicarea ei morală, prin aplicarea întocmai a poruncilor sau princi
piilor morale. Ioan detesta convenţionalismul de orice natură, dar mai ales 
pe cel crqştin; el a stăruit ca nici un alt Părinte asupra necesităţii faptei 
bune, adică a dragostei şi a împletirii credinţei cu dragostea.

Dacă preotul şi mai ales arhiepiscopul Ioan a insistat atita in cuvîntul 
şi în scrisul său asupra schimbării radicale a vieţii credincioşilor în sensul 
Sf. Scripturi şi a învăţăturii Bisericii, este pentru că se simţea Realmente 
nevoia unei cotituri serioase în viiaiţa individuală şi socială a creştinilor 
d!e la sfirşitul sec. IV şi începutul sec. V. Viaţa insului şi a maselor creş
tine lăsa mult de dorit, mai ales sub raportul moral. Legile şi mentalitatea 
sclavagistă continuau să apese cu aceeaşi tiranie şi1 să semene aceeaşi tristă 
confuzie intre orice învăţătură şi înmuguriri de viaţă nouă şi intre obiceiu
rile moştenite din vechi. Sub regimul persecuţiilor, omul şi viaţa creştină 
fiind sub pînda şi discriminarea continuă a păginismuilui, 'erau, pînă la 
un punct, entităţi aparte. După acordarea libertăţii tuturor cultelor, creştinii 
trăiau mai degajaţi la un loc cu păgînii şi, prin aceasta, erau mai expuşi 
unui amestec primejdios sub raport moral. Lucrul s-a dovedit adevărat nu 
numai pentru simplii creştini, ci şi pentru clerul de toate treptele. Scrii
torii bisericeşti dau alarma împotriva acestei situaţii. Da<r in timp ce alţi 
autori semnalează lucrul numai din cînd in cînd, Sf. Ioan şi-a făcut o 
datorie specială din înregistrarea şi rezolvarea problemei.

Vrînd să îndrepte moravurile decăzute ale societăţii vremii salle, preo
tul şi episcopul Ioan voia el, cu aceasta, să modeleze zisa societate după 
sine, sau să realizeze un program de reforme sociale de un anumit tip? 
Reflecta el la o reformă gen Gracchi, Spartacus, Ca;tilina, sau Octavian 
Augustus? Felul in care el a conceput şi a încercait să realizeze înnoirile 
sale il desparte radical de aceşti oameni, deşi punctul de plecare, adică 
constatarea unor rele morale şi sociale indescriptibile* era acelaşi.

5. Omilia 8, 1, la II Timotei, P.G. 62, col. 643.
6. Contra adversarilor vieţii monahale, 1, 6, P.G. 47, col. 327.
7 , Op. cit., 1, 6, col. 328.
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Sf. Ioan se foloseşte de metoda clasica a tuturor înnoitorilor: «Ceea 
•ce caracterizează pe arhitecţii iscusiţi este ca întii să dărîme clădirea min
ciunii şi apoi să aşeze temelia adevărului, cum se spune 'de către prooroc: 
«Te-am aşezat peste popoare şi Împărăţii ca să desrădăcinezi şi să plantezi, 
vca să distrugi şi să zideşti» (Ieremia 1, 10); primul dintre aceste lucruri 
il face agricultorul, al doilea il săvîrşeşte arhitectul»8). Metoda aceasta 
.revelează, formal, in Sf. Ioan, un revoluţionar, care întii distruge zidirile 
minciunii şi apoi clădeşte sălaş pentru viaţa nouă. întii critica şi apoi 
construcţia. O critică nemiloasă, nimicitoare, la adresa a tot ce era putred, 

-strimb şi revoltător in ins şi în grupul social căruia i se adresa. Duşmănia 
.pe care orice revoluţionar şi-o atrage din partea celor împotriva cărora se 
.ridică, şi-a atras-o şi Sf. Ioan din partea celor înfieraţi de dinsul.

Realismul şi sinceritatea care stau la baza înnoirilor sale l-au făcut să 
inceapă lucrarea de la centru spre periferie, adică de la palatul episcopal, 
.treclnd prin Biserică şi palatul imperial spre casele bogaţilor şi masele 
populare dreptcredincioase.

întii, Ioan cheamă pe iconomul palatului episcopal şi al Bisericii cu 
.bugetul şi «găseşte cheltuieli nefolositoare pentru Biserică: dă dispoziţie 
«ca aceste cheltuieli să fie suprimate. Vine la partea de cheltuieli pentru 
•episcop şi descoperă o risipă fără margini; dă dispoziţie ca surplusul aces
tor cheltuielii să fie atribuit spitalului. Cu sumele care întreceau nevoile, el 

•construieşte mai multe spitale (nosocomeia), la conducerea cărora aşează 
«doi preoţi evlavioşi; (rinduieşte apoi) medici, bucătari şi muncitori buni, 
.necăsătoriţi, pentru slujirea spitalelor; s*a rîndluit îngrijirea oaspeţilor şi 
..a celor cuprinşi de boală, făcîndu-se aceasta atit pentru binele în sine 
^cit şi pentru slava Mintuiitorului» 9)v Desumilarea bugetului de cheltuieli 
inutiile intr-o Biserică şi intr-un palat episcopal era o faptă indrăzneiaiţă 
:mai ales la Constantinopol, unde ospitalitatea lui Nectarie, predecesorul 
lu i  Ioan, era arhicunoscută şi apreciată de cercurile nobilimii senatoriale, 
clericale ş l  de acelea ale curţii imperiale. îmbunătăţirea stării' materiale a 
spitalelor (si a casei de oaspeţi1, crearea de noi spitale cu toată aparatura 
jiecesară funcţionării lor, de la medici pină la servitori şi asistenţa socială, 
an general, nu erau lucruri pe de-a-ntregul nc-i în lumea creştină — Bi
sericile din Capadocia, Egipt, Italia, etc. organizaseră deja aşa ceva —, 
*dar elanul cu care Ioan făcea aceste lucruri depăşea nivelul obişnuit, uimind 
.-ş'i... indignind pe cei care nu înţelegeau duhul înnoitor al păstorului cel 
nou. Socotim că învinuirile de sub numerele 3. 4, 16, 17 din lista acuzaţiilor
prezentate de diaconul Ioan la sinodul de la Stejar se referă la cheltuieli pe
care episcopul le făcea cu osebire pentru' instituţiile sale de asistenţă so-
• cială 10). E de la sine înţeles că micşorarea bugetului Bisericii şi al palatului 
’-episcopal, precum şi restructurarea personalului acestor instituţii pe baze 
noi — evlavie, sobrietate, cinste — i-au adus lui Ioan duşmănie de moarta 
din partea celor îndepărtaţi prin această înnoira

8. Palladiu, op. citv 5, col. 20.
9. Idem, op. cit., 5, col. 20.
10. Cele patru învinuiri sunau astfel: 3) A vîsidut o mulţime de nestemate 

-din tezaurul Bisericii; 4) A vindut marmora pe care patriarhul Nectarie o desti- 
Tiase împodobirii Bisericii învierii; 16) A vîndut moştenirea pe care i-o lăsase 
-lui sau Bisericii o oarecare Thecla; 17) întrebuinţează, veniturile Bisericii în sco- 
;puri pe care nimeni nu le ştie.
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Veni ,apoi, rlndul clerului, bolnav de două boli grave: desfrînarea sub 
masca evlaviei şi lăcomia pe care arhipăstorul nu le mai putea îngădui fără: 
a peridita serios existenţa însăşi a Bisericii.

Sf. Ioan lovi ca un trăznet intr-o pacoste veche a Bisericii primare: 
sălăşluirea «surorilor duhovniceşti» in casele clericilor, sub cuvint de spo
rire a evlaviei şi a frumuseţii vieţii creştine pentru slujitorii altarelor;, 
afară de unele cazuri, această cohabitare degenera in păcat. «Folosindu-se- 
rare ori de toiagul certării, Ioan îndreaptă cu tărie cuvîntul său împotriva, 
falsei trăiri (evlavioase) cu surorile, in realitate împotriva neruşinatei 
vieţi deslrinate cu femeile numite subintroduse». Vorbind despre cei 
care exploatau case de desfriu, el arată că aceştia locuind departe de spital 
(Biserică), «au boala la ei (oferind-o) cui vrea, pe cînd (clericii) locuind 
in atelierul mintuirii, îndeamnă pe cei sănătoşi la boală. Din pricina aces
tei mustrări, partida cea îndepărtată de Dumnezeu a clerului, cuprinsă d& 
locul acestei patimi, se tulbură»11). In adevăr,-Cuvîniul împotriua celor 
care au fecioare subintroduse l2) este de o rară vehemenţă şi el a putut 
ridica împotriva autorului pe toţi cei care practicau acest obicei. Ioan. 
însuşi prevede acest lucru in diferitele pasaje ale lucrării, iar sinodul de la. 
Stejar l-a acuzat in mod special că a insultat pe clerici prin această ustu
rătoare. filipică 13). A reuşit arhiepiscopul să îndrepte plaga pe care-o com- 
bătea? N-avem nici o ştire despre aceasta., iar mijloacele de care dispunea 
Ioan: mustrarea şi înfierarea scrisă şi verbală n-ar fi dus, probabil, la nicţ 
un rezultat, fără ameninţarea cu caterisirea. Dacă Ioan ar fi păstorit mai 
multă vreme, erau de aşteptat rezultate pozitive la acest capitol. Cei 6 an t 
de patriarhat nu numai că n-au putut elimina un rău aşa de mare, dar eî au 
îndîrjit pe cei vinovaţi pînă intr-a,tit, incit aceştia au avut inconştienţa de- 
a face din mustrarea păcatului lor o acuzaţie majoră împotriva păstorului 
care voia să-i îndrepte.

A doua boală pe care autorul nostru o combate la clericii săi este- 
nedreptatea în general şi lăcomîa în special, pe care o califică drept «me
tropola relelor». Se ştie ce a însemnat şi ce înseamnă această plagă in  
Biserica Mîntuitorului. Mai adîncă şi mai intensă decît cea dinţii, lăcomia 
s-a simţit ameninţată; războiul împotriva ei a tulburat şi a înfuriat peste 
măsură pe cei ţinuţi de această patimă: «Din această muză se tulbură 
iarăşi partida celor cu ochii aţintiţi la punga (omului) ( paXavtiooîtoJicov)*. 
După aceasta, (Ioan) se îngrijeşte de ţinuta mesei lor, indemnîndu-i să 
se mulţumească cu cit au şi să nu mai urmărească mirosuîl de friptură 
de la casele bogaţilor, ca avind călăuză acest miros, să ajungă la locul des- 
frînării, imitînd viaţa linguşitorilor şi a paraziţilor. Din c.auza acestei 
măsuri, se ridicară cei mai mulţi mîncăi şi se u’niră^ cu cei iscusiţi In 
ţeserea acuzaţiilor14). Lăcomia de bani, de mincare şi de desfrinare era. 
o patimă grea care trebuia extirpată.

«Tagma văduvelor» însăşi a fost chemată la ordine. Unele dintre ele 
nu trăiau în rlnduiala pusă de Biserică; Ioan aîlind pe unele dedate gri-

11. Palladiu, op. cit., 5, col. 20.
12. P.G. 47, col. 495-514,
13. Acuzaţia 8; A scris împotriva clerului o carte în care acesta e calomniat 

şi dispreţuit.
14. Palladiu, op. cit., 5 col. 20. Credem că traducerea lui jiipoţ xfflv PaXav— 

itoaxoîitov prin «partida, celor ce stau cu oehii aţintiţi (privesc) fla punga (omului)*>- 
e cea mai potrivită cu contextul pasajului.
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jîlor prea mari faţă de trup, le-a îndemnat sau să postească şi să se abţină 
die lai frecventarea băilor şi de Ia purtarea' de haine inutile, sau mai bine 
să se recăsătorească, spre a nu li batjocorită Legea Domnului15).

Ioan extinse critica sa asupra persoanelor de la curtea imperială In 
frunte cu împărăteasa. Eudoxia, cu primul ministru Eutropiu şi cu cele 
trei văduve: Marsa, Castricia şi Eugrafia, infierlndu-le,' cînd era cazul, 
fără rezervă şi fără teamă. In general, arhiepiscopul era respectuos faţă de 
împărăteasă — Împăratul nu intra, in discuţie —, dar n-o cruţa atunci 
cind ea se făcea realmente vinovată. Cele două cuvîntări rostite cu' prilejul 
căderii lui Eutropiu slnt modele de critică morală bisericească. Cele trei 
văduve erau criticate pentru bogăţiile pe care şi le strînseseră de la băr
baţii cu care avuseseră legături, sau prin rapturi, cit şi pentru fapte urit<- 
la o virstă înaintată 16).

Lucrarea de înnoire a Sf. Ioan s-a ridîcat, în fine, la marile probleme 
socialle a,le vreunii.

Cea mai mare dintre aceste probleme era aceea a raporturilor dintre 
bogaţi şi săraci, sau a claselor sociale. Nimeni n-a atacat ca Ioan, cu atita 
vehemenţă pe bogaţi-, analizînd pină la epuizare aspectele revoltătoare ale 
vieţii (Ş-i faptelor lor, puse în continuă paralelă cu existenţa de mizerie indes
criptibilă a săracilor. El face apel continuu ila caritatea lor, fără să reu
şească să-i determine des la fapte cu adevărat decisive. Critica lui Ioan 
e adesea corosivă, însoţită de aprecieri şi propuneri revoluţionare pentru 
mediul social al secolului IV. El atrage .atenţia asupra egalităţii dintre toţi 
oamenii, asupra lăcomiei şi războaielor drept cauză principală a apariţiei 
inegalităţii, asupra valorii sufletului omenesc, oricui ar aparţine acest 
suflet, asupra necesităţii " stabilirii unor raporturi corecte între bogaţi şi 
săraci, fie prin întreţinerea săracilor de către bogaţi, fie prin instaurarea 
vieţii de obşte, cum a fost la'* începutul vieţii omeneşti, sau, mai ales, cum 
s-a realizat această viaţă de către comunitatea de la Ierusalim. Proprietatea 
nu e un drept absolut, ci unul relativ. Ea are la bază o nedreptate. Singurul 
proprietar absolut este Dumnezeu, omul nefiind decît un simplu uzufructuar. 
Ioan nu a atacat dreptul la proprietate al contemporanilor săi, dar a criticat 
cu putere doibînd'a, ca şi Sf. Vasile. Ioan nu propunea expres bogaţilor 
şi statului abolirea claselor sociale şi a proprietăţii, dar ideea unei asemenea 
eventualităţi era sugerată prin egalitatea morală pe care Biserica o procla
mase şi o practica intre toţi fiii ei aparţinînd celor trei clase sociale. Per
sonal, Sf. Ioan deşi venind dintr-o clasă nobilă şi bogată, era prietenul, 
ocrotitorul şi «ambasadorul săracilor», aşa cum se prezintă el pe sine într-o 
predică fierbinte17). El cinsteşte aşa de mult pe sărac, incit îl prezintă 
ca pe un Hristos flămind. Critica hrisostomică şi propunerile ei de remediere 
a neajunsurilor sociale, deşi radicale şi progresiste, sînt făcute — totuşi — 
în spiritul Evangheliei.

Sf. Ioan examinează deseori problema muncii şi a muncitorilor. El pre
ţuieşte foarte mult munca, semnalînd că întreţinerea vieţii şi toate operele 
de cultură care desfată spiritul omenesc se datoresc ei. El critică pe leneşi, 
oricine ar fi ei, dar cu osebire pe bogaţi, care se folosesc de munca altora. 
'Munca e un lucru sfînt; bărbaţii sînt sfătuiţi s-o facă ziua, iar noaptea să se

15. Idem, op. cit., 5, col. 20.
16. Idem, op. cit., 4, col. 16; 8, col. 27.
17. Despre milostenie, P.G. 51 col. 261.272.
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ro ag e18). Muncitorii sînt mai de preţ decit bogaţii, fiindcă -aceştia din urma 
n-ar putea trăi fără cei dinţii. Se cunoaşte vestita comparaţie intre cetatea! 
muncitorilor şi cetatea bogaţilor. Sf. Ioan are accente de revoltă împotriva 
exploatării nemiloase a riiuncituruor de către şfăpînii lor. Munca e un 
-capital mai preţios decit aurul.

O altă problemă socială ridicată de autorul nostru e aceea a sclava
jului. Se ştie ce a însemnat această plagă care a durat mii de ani,, ţinind o- 
menirea In loc şi tratînd pe om ca pe un animal sau chiar sub acest nivel. 
Autorul nostru arată in pagini de indignare chipul neomenos al existenţii de 
sclav, care e obligat la toate muncile şi supus la toate chinurile si igno
miniile, chiar de către unii slăpini creştini de sclavi. Religios şi moralmente 
vorbind, sclavii din casele creştine erau egali cu stăpimi lor. Practic insă, 
adesea stăpînii, şi mai ales stăpinele, îi tratau ca in mediul păgin: cu bătaia 
şi aii te pedepse. Sf. Ioan protestează şi cere ca sclavilor din casele creştine 
care greşesc sau sînt împătimiţi să li se facă educaţie. In orice caz, să nu 
mai fie bătuţi şi puşi in lanţuri. Născută din păcatul lăcomiei şi al pismei, 
.sclavia poate îi suprimată. «La ce ai nevoie de 'atiţia sclavi? Liberează-il». 
Îndemnul acesta nu se adresează oiicial, ci moral stăpinilor de sclavi. Scla
vajul era o mare problemă economică şi de stat şi ea nu putea fi soluţio
nată împotriva statului. Dar creştinismul îndulcise, in general,  ̂situaţia 
sclavilor, făcind din ei aproximativ muncitori liberi sau servitori19). Pe 
unii ii ridicase chiar la înalte trepte bisericeşti.

Sf. Ioan a analizat cu mare adîncime aspectele numeroase -ale păcii. 
-«Pacea este mama tuturor bunurilor». Sf. Scriptură şi Biserica recomandă 
fără încetare pacea, fără care nici o lucrare, nici o bucurie jsi1 nici un1 pro
gres nu sînt posibile. Pacea între oameni şi popoare nu e posibilă insă fără 
pacea individuală, fără pacea inimii, care generează pacea in cercuri din ce 
in ce mai largi, pină la pacea generală. Pacea hrisostomică are ca temelie 
dragostea sinceră şi caldă. Fără dragoste sinceră, pacea e o mască si
nistră sub care se ascund colţii ticăloşiei. Sf. Ioan a experimentat personal 
acest gen de pace in raporturile lui cu perversul Severian de Gabala, a 
cărui predică despre pace rostită în Biserică după împăcarea lui cu arhi
episcopul, la stăruinţa Eudoxiei, e de o rară frumuseţe in termeni şi in stil, 
dar nu l-a împiedecat să contribuie, după aceea, in mod decisiv la exilul 
şi moartea fratelui său, cu care simulase o înţelegere pentru vecie.

Aceste poziţii înaintate, uneori radicale ale Sf. Ioan Gură de Aur în 
problemele sociale, accentele sale de revoltă împotriva bogaţilor, împotriva 
exploatării muncitorilor şi sclavilor de către stăpînii lor şi, in general, 
împotriva orinduirii sociale nedrepte din vremea lui, ni-1 iniăţişează, dese
ori, destul de radical. El este, alături de Spartacus şif Sf. Vasile cel Mare, 
imul din cei mai ireductibili adversari ai regimului sclavagist. Protestele 

şi lupta lui împotriva nedreptăţilor socilale răsăreau din revolta unui suflet 
cinstit faţă de spectacolul insuportabil al degradării umane şi sociale de 
atunci, consfinţit prin legi şi prin tradiţia milenară -a sclavagismului. Stri
gătul lui de alarmă era aşa de îngrijorător, încit bogaţii şi curtea imperială 
•se sezisară cu emoţie şi murmure, şi, în curînd, aveau' să se coalizeze şi să-I1 
‘ducă la exil şi la moarte. Predicile lui de foc ardeau obrajii bogaţilor şi ai 
dregătorilor nedrepţi şi corupţi, dar in acelaşi timp ele aprindeau sufletul să

18. Palldaiu, op. cit., 5 col. 20.
19. P. Chrysoatomus Baur, Der heilige Joliannea Chrysostomus und seine 

Zeit, Miinchen, 1929, I, p. 318-319.
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racilor, al năpăstuiţilor şi al sclavilor de dragoste pentru păstorul, care tort 
timpul se preocupa de ei: nu' numai de sufletul, ci şi de trupul lor. Toată 
această luptă a lui Ioan pornea Insă din principiile morale ale Sf. Scripturi, 
care recomandă la fiecare pas frăţietatea, egalitatea şi dragostea şi osîn- 
desc fără apel nedreptatea şi exploatarea omului de către om. îmbibat cu 
lectură biblică şi primind o educaţie creştină şi bisericească, era firesc ca 
preotul şi arhiepiscopul Ioan să caute soluţiile morale şi sociale în perspec
tivele formaţiei sale religioase, mai precis In Sf. Scriptură şi in viaţa creş
tină din perioada ei cea mai inaltă, perioada apostolică. Aşa se explică 
de ce propunerile lui practice se bazează aproape exclusiv pe caritate, sin
gurul factc-r creştin de apropiere Intre oameni, sau pe viiaţa d'e obşie prac
ticată de comunitatea de Ia Ierusalim, viaţă care nu se putea realiza decit 
tot printr-un act de dragoste, de dragoste culminantă, care să determine pe 
cei bogaţi la depunerea bunurilor lor materiale la dispoziţia comunităţii, 
spre a le folosii laolaltă. Această soluţie e preconizată şi de Sf. Vasile cel 
Mare. Soluţia nu mai era aplicabilă in condiţiile Bisericii din sec. IV, caro 
se întinsese enorm in comparaţie cu mica comunitate de la Ierusalim şi in 
care creştiniii bogaţi nu se mai asemănau decît foarte puţin cu cei din Fap
tele Apostolilor. Aşezămintele de asistenţă socială pe care Biserica le orga
nizase temeinic nu rezolvau decit puţin problema în fondul ei. O revoluţie 
organizată cu toată aparatura pe care o cunoaştem nu era posibilă in pe
rioada sclavagistă. Dar Sf. Ioan are meritul de a fii pus şi de a fi tratai 
cu mijloacele Bisericii, însă cu o îndrăzneală neîntîlnită, toate problemele 
sociale arzătoare ale vremii lui. El nu e un revoluţionar propriu zis, ci un 
predicator revoluţionar, un înnoitor care chema in vremea lui şi! cheamă 
•şi astăzi pe creştini la viaţa Evangheliei.

3. Omul hrisostomic

Omul este, pentru Sf. Ioan Gură de Aur, o valoare unică in cer şi pe 
pămînt. Atitudinea faţă de om Incepind cu Dumnezeu şi sfirşind cu ultima 
fiinţă din lume este aceea a dragostei calde şi neîncetate, a filantropiei.

Omul este preţuit întîi pentru că el a fost creat după chipul luit Dumne
zeu. Ca chip al lui Dumnezeu, el exercită putere suverană asupra tuturor 
făpturilor de pe pămînt şi asupra pămîntulu/ însuşi, dar nu şi asupra oame
nilor propriu zişi, pentru că ei sint toti egali. Omul a fost creat la urmă, 
pentru ca el să aibă toată creaţiunea de pînă la el, drept casă şi masă. Ea 
îl aştepta pe el ca pe un stăpîn. In al do'ilea rind, omul este preţuit pentru 
grifa deosebită pe care Dumnezeu a avut-o faţă de situaţia sa de după 
cădere ,pină intr-atît, incit a trimis în lume să se întrupeze ca om pe însuşi 
Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu se face om spre a face 
pe om dumnezeu. Nu poate fi o cinstire şi o preţuire mai mare ca aceasta. 
De altfel, de la începutul pînă la sfîrşitul lumii, omul stă în centrul ei. 
dominindu’-i istoria şi determinîndu-i orientările şi s-ansurile. Chiar cînd 
e doborît de viforul patimilor şi pare a se fi făcut una cu praful şi cenuşa, 
omul se poate ridica, prin ajutorul lui Dumnezeu şi efortul său personal 
continuu, mai frumos şi mai strălucitor ca înainte. Fiinţa omului e alcătu
ită din trup şi suflet, ambele de mare preţ, dar mai de preţ fiind sufletul: 
«nimic nu egalează sufletul, nici chiar lumea toată», zice autorul nostru. 
Grija pentru sufletul omului e ca un leit-motiv care trece prin toate operele 
Sf. Ioan Gură de Aur. S-ar putea zice, fără exagerare, că sutele de predici.
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tratate şi scrisori ale autorului nostru sint o vastă policlinică spirituală 
pentru tratamentul sufletului în toate situaţiile. Cine se gindea, pe .arunci, 
sub regimul sclavagist de cumplită împilare a trupului şi a conştiinţei, că 
sclavul are suflet? Sf. Ioan o afirmă răspicat -împotriva unei stăpîne creş
tine care-şi b'ătea sclava pentru orice greşeală şi-i. atrage atenţia să o pe
depsească numai dacă ea ar păcătui împotriva propriului ei suflet.

Puţini sint aceia care urmăresc pe om cu atîta atenţie şi căldură în 
toate situaţiile, pe toate treptele şi in toate mqmentele vieţii, ca Sî. Ioan 
Gură de Aur. In predifcile şi in tratatele sale, el analizează pe om singur 
sau în mase de oameni': bărbaţi, femei, soţi, soţii, părinţi, copii, tineri, ma
turi, bătrini, sclavi, muncitori, trîntori, ostaşi, comandanţi, înalţi dregă
tori, regi, simpli, învăţaţi, mireni, monahi, diaconi, preoţi, episcopi, sănă
toşi, bolnavi, sfinţi, împătimind, lucrînd sau dormind, rugîndu-se, cintînd„ 
revoltîndu-se sau petrecînd, in călătorie, in casă, in piaţă, în biserică, trişti, 
fericiţi, ziua, noaptea, etc. Diaconul, preotul' sau episcopul Ioan îi' înso
ţeşte pe toţi aceştia In gîndurile, vorbele şi laptele lor, cercetîndu-le adîncu! 
inimii, cîntărind cugetele şi năzuinţele lor, bucurindu-se de binele pj car2-f 
lac, plingind de suferinţele şi amarul lor, mustrîndu-i pentru patilmi şi pă
cate, invăţindu-i calea virtuţilor, rugîndu-se pentru iertarea păcatelor şl 
pentru îmbunătăţirea vieţii lor. Nţi există fiinţă umană, care să nu prezinte 
un interes deosebit. De la stăpîn şi pînă la ultimul sclav, toţi merită s.fă 
trăiască şi toţi au dreptul la respectul şi dragostea noastră. Fiecare om 
reprezintă o forţă, o valoare şi putinţa unui pas înainte. Nimeni nu poa'e- 
fi exclus de pe cimpul de onoare al vieţii, al strădaniei şi al bucuriei.

Oricit de îndărătnic sau rău, omul poate fi îndreptat şi redat ro.lului Iui 
măreţ de stăpîn al lumii. Această redresare este opera educaţiei care se 
poate face omului la toate vîrstele şi în toate situaţiile. E bine insă ca pro
cesul educaţiei să înceapă de la vîrsta fragedă.

Autorul nostru acordă o importanţă excepţională educaţiei. El afirmă 
că «neglijarea educaţiei copiilor este cel1 mai cumplit păcat şi culmea rău* 
tă ţii»20). Neglijarea educaţiei înseamnă neglijarea mîntuirii copiilor, cum 
s-a intîmplat marelui preot Eli fi’indcă n-a îngrijit deajuns de educaţia fiilor 
s ^ i21\  Autorul nostru exprimă ideea de educaţie nrin deferite verbe cn: 
jtchS eijg) şi derivatele dui, apoi: n,ETcm{}r]|i,L, iiEtaGTQEfpco, xaxaaxE 'uct^â), acest& 
trei cuvinte subliniind actul de educaţie ca pe o lucrare in artele plastiCw: 
pictură, sculptură, arhitectură. Bunele învăţături şii deprinderi se întipă
resc uşor şi puternic în sufletul fraged al copilului, maleabil ca o materie 
plastică; sufletul copilului se aseamănă cu mărgăritarele proaspete care 
pot primi orice formă. Părinţii care se ocupă cu educaţia copiilor sînt 
ca nişte pictori care fac tablouri sau ca statuarii care dăltuiesc statui din 
blocuri informe de marmoră. După cum pictorii în fiecare zi colorează 
numai cit trebuie, iar statuarii elimină cu dalta ce e de prisos, adăugind 
si aplicind ceea ce lipseşte, tot aşa procedează şi educatorii 22 \  Sf. Ioan 
foloseşte însă mai des pentru lucrarea educaţiei termenul pirOjuţa) 23) ter
men aparţinînd artei muzicaile, întrebuinţat încă de Platon şi Xenofon şi 
exnrîmînd rnnrepţia clasică greacă despre educaţie ca despre un proces

20. Contra adversarilor vieţii monahale, 3 3, P.G. 47, col. 351.
21. Op. cit., 3, 3. col. 352.
22. S. Joamnes Chrysostomi De inani gloria et de educandis liberis, edidit

Franc’scus Schultze, Progr. Gaesdonk nr. 627, Monasterii Guestfalorum, 1914 21, 22-
23. Idem, op. cit., 16, 19, 25, 81, 88.
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de integrare In ritmul armoniei legilor umane şi universale. Omul este sau 
trebuie să fie un compus ori un complex armonios, un microcosm în macro
cosm. «A ordona» sau «a ritmiza» viaţa, sufletul sau copilul, cum zice Sf. 
Ioan, riu poate însemna decît şlefuirea migăloasă a elementului uman ca 
a  unui diamant care să fie aşezat frumos în colierul existenţei. Concepţie 
eminamente greacă, dar şi creştină; greacă, prin postulatul educaţiei ca 
operă armonioasă, creştină prin postulatul soteriologi|C al educaţiei ca 
drum de suire la «frumuseţea cea dinţii» a chipului lui Dumnezeu. Ritm 
uman în ritmul cosmic, sau efort de recăpătare a chipului iui Dumnezeu, 
•educaţia este un capitol fundamental in umanismul hrisostomic: «Nu
Încetez de a vă îndemna şi de a vă ruga ca, înainte de toate celelalte lu
cruri, să vă educaţi copiii24). Educaţia va fi aplicată şi trupului şi sufle
tului. Sf. Ioan propune educaţia amănunţită a celor cinci simţuri, «porţile 
prin care intră şi ies cetăţenii sufletului, adică Judecăţile»25). Educaţia 
implica ameninţări şi pedepse, dar nu continui. Exemplul personal al edu
catorilor este decisiv. Scopul educaţiei este să promoveze inteligenţa şi 
graţia omului, să-i insufle teama de Dumnezeu şi capacitatea de pătrun
dere a 'lucrurilor, apoi dispreţul banilor, al slavei omeneşti, al puterii, al 
morţii şi al vieţii prezente26); educaţia trebuie să facă din copil o fiinţă 
bună şi iubitoare de oameni şi, în fine, un atlet pentru H ristos27).

Educaţia o face Biserica prin învăţătura şi Sfintele ei Taine, cu osê - 
faire prin Pocăinţă ş l  împărtăşanie. Orizontul ceresc al Bisericii formează 
pe om in sensul marilor ei idealuri: dreptate, bunătatet curăţie, dragoste.

Una din coordonatele principale ale umanismului hrisostomic este 
prietenia şi sora ei, dragostea. Puţini oameni au vorbit şi au scris aşa do 
frumos despre prietenie şi dragoste ca autorul nostru. El ne recomandă să 
ne facem prieteni pe toţi oamenii. El a avut duşmani mulţi şi puternici 
care i-au suprimat viaţa, dar a avut şi prietenii numeroşi şi devotaţi care 
au luptat şi s-au jertfit pentru el. Unul d:intre aceştia a fost vestita1 dia- 
coniţă Olimpiada, caracterizată de Palladiu ca avfnd caracter bărbătesc 
în viaţă, în nevoinţe, in ştiinţă şi in suportarea nenorocirilor28). Intre 
Ioan şi Olimpiada s-a purtat o interesantă corespondenţă in timpul celui de 
.al doilea exil al arhiepiscopului, corespondenţă din care s-au păstrat nu
mai cele 17 scrisori ale exilatului către această diaconiţă. Din aceste scri- 
-sarf transpiră parfumul celei mai pure prietenii duhovniceşti care1 s-a 
putut închega vreodată intre doi oameni ai Bisericii: un ierarh şi o di-a- 
coniiţă. îndeosebi scrisorile 8 şi 11 relevă a delicateţă şi o afecţiune care 
Tar se pot intflni intr-o corespondenţă de asemenea gen. Intre rolurile si
multane ale autorului in scrisorile sale: de om, de prieten, de îndrumător 
•sufletesc, de judecător al suferinţei29), profilul cel mai luminos îl are 
prietenul care nimbează pe om. Vorbind de sufletul Sfintului Pavel, aprins 
de dragoste pentru fiii săi duhovniceşti, Sf. Ioaai zice: «O, suflet schim
bat în dragoste!»30). Din exilul său amar, autorul nostru scrie nu numai 
Olimpiadei, ci şi multora din ceilalţi prieteni ai lui: episcopi, preoţi, dre-

24. Idem, op. d t Jf 19.
25. Idem op. cit-, 27 şi urm.
26. Idem, op. cit., 87.
27. Idem, op. cit., 31, 19.
25. Pallad'u, op. cit., 16, col. 56.
29. A. M. Malingrey. Introduction la Jean Chrysostome, Lettres â Olympias, 

In «Sources chretiennes», nr. 13. 1947. p. 75-85.
30. Scrisoarea 8, 13 a, p. 140, ed. Ma'ingrey.



606 Pr. Prof. IOAN G. COMAN

găton, doamne. Ţinuta frecventă tfn această carespdndenţă este: grija 
pentru toţi, preocuparea de binele Bisericii, mingiierea celor închişi, bat
jocoriţi sau pedepsiţi pentru el, mustrarea pentru tăcerea unora, mulţumiri 
călduroase pentru interesul şi mai ales pentru dragostea pe care arţii i-o 
poartă. Deşi Ioan se află sub apăsarea oprobiului şi suferinţelor exilului,, 
inima lui de om şi ierarh revarsă dragostea in valuri peste toţi aceia pe 
care-i poate atinge, iar de la aceştia aceeaşi dragoste se întoarce spre eL 
«Ce se poate asemăna cu dragostea? Nimic! Ea este rădăcina, izvorul şi' 
mama bunătăţilor, virtute care nu produce suferinţă, virtute plină de plă
cere şi aducînd multă bucurie acelora care o exercită»31).

Omul e înălţat, in concepţia Sf. Io*an Gură de Aur, pină la rangul de 
Hristos. Un Hristos uman, real. care trăieşte şi lucrează după pilda Fiului 
lui Dumnezeu. E un om care gîndeşte şi se osteneşte pentru slava lui 
Dumnezeu şi fericirea semenilor săi.

4. Aspecte ale cugetării, teologice a Sf. Ioan Gură de Aur.

S-a spus şi se mai spune că dacă in teologia pastorală Sf. Ioan Gură, 
de Aur merită să i se consacre o carte Întreagă, în istoria dogmelor dea- 
bia dacă i s-ar putea acorda un capitol sau' poate nici a t i t32). Bardy afirmă 
că se poate face istoria dogmelor creştine aproape fără a fi nevoie să se- 
citeze numele acestui au to r33). Baur enumără trei cauze pentru care SL 
Ioan .n-ar avea greutatea teologică pe care o au alţi autori bisericeşti ai 
sec. al IV-lea: 1. lipsa înclinaţiei spre speculaţie; 2. perioadă de aproxi
mativă linişte dogmatică in timpul activităţii sale bisericeşti; 3. dorinţa- 
pqporului de a asculta predici, după atitea controverse dogmatice caie 
umpluseră aproape tot sec. IV 34). Observaţii care trebuiesc luaie cu pre- 
cauţie. Autorului nostru nu-i plăcea — se zice — speculaţia dogmatică,, 
pentrii că era om de acţiune; pe de altă parte problemele trinitare erau 
intrucîtva stinse, iar cele hristologice nu se puseseră incă în toată acui
tatea lor. Ioan era un predicator şi moralist, un profesor nu de cugetare fru
moasă, ci de viaţă frumoasă35).

Sf. Ioan nu e un creator prea original în domeniul speculaţiei teologice, 
sau filozofice, dar, totuşi, el e citat de două sinoade ecumenice ca auto
ritate dogmatică: la Calcedon, in legăjură cu felul unirii celor do^ă firi 
ale Mintuitorului, şi la al doilea sinod de la Niceea (787), in legătură cu 
cultul icoanelor35). In afară de aceasta, el este un martor preţios al cre
dinţei şi al teologiei din vremea sa pe care le reflectă fidel în operele lui.. 
In Biserica ortodoxă, Sf. Ioan e socotit şi numit «Mare dascăl al lumii», 
alături de Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul. A exagerat Bi
serica noastră acord'înd acestui Părinte merite pe care nu le are?

Sf. Ioan Gură de Aur este cel mai mare şi mai ortodox exeget nî‘ 
Sf. Scripturi din toată pleiada oamenilor inv-ăţaţi ai Bisericii. El interpre
tează aproape toată Sf. Scriptură cu o pătrundere, cu un tact şi o clari
tate excepţională. El subliniază adevărurile de credinţă din fiecare text

31. Scrisoarea 232, P.G. 52, col. 733-734.
32. E. Preuschen, la P. Chr. Baur, op. cit., I, p. 293.
33. G. Bardy, Jean Chrysostome (Saint), în «Dictionnaire de Thgologie Ca- 

tholique», tome VIII, prem. pârtie, Paris 1924, col. 672.
34. Op. cit., I, p. 293-294.
35. G. Bardy, op. cit,, col. 672.
36. P. Chr Baur, op. cit^ I, p. 296, 307.
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explicat, le discută cu ajutorul datelor raţiunii şi a altor texte biblice şi 
sprijină cu ele Învăţaturile fundamentale ale Bisericii, sau combate- pozi
ţiile păginilor, ale iudeilor şi ale ereticilor. Cineva care ar aduna şi ar 
sistematiza cu grijă dezvoltările pur doctrinale din Oipera exegetică a au
torului nostru, ar alcătui o dogmatică voluminoasă şi interesantă. In orice 
caz, nu mai puţin interesantă decit aceea care se desprinde din catehezele 
Sf. Chirii al Ierusalimului şi din acelea ale Sf. Niceta de Remesiana. Stă
ruind asupra folosului practic-moral al fiecărui adevăr de credinţă discu
tat, autorul nostru făcea dogmatică aplicată. Explicind adevărurile de cre
dinţă în chip simplu, pe înţelesul marii majorităţi a ascultătorilor săi, Sf 
Ioan cobora cerul pe pămînt şi urca pămintul la cer, sau, cum zice e(r 
aducea inteligibilul în sensibil. Sistematizările doctrinale se fac mai sim
ţite in predici, cuvintări ocazionale şi tratate. Deşi populară, dogmatica 
sa este adîncă, pedagogică şi atrăgătoare. Fără a fi în general originală, 
doctrina lui descoperă, totuşi, uneori, aspecte noi in probleme prin discu
tarea unui termen sau a unei afirmaţii, prin confruntarea cu o învăţătură 
adversă, printr-o asociaţie de idei sau de cuvinte. Alteori ea adinceşte 
învăţătura tradiţională pe baza unui eveniment nou sau a unei experi
mentări practice a acestei învăţături. Căci/ Ioan voieşte ca adevărurile Sf. 
Scripturi să fie nu numai auzite şi înţelese, ci şi trăite. Iar această trăire 
nu e mistică, adică zburînd pe aripile unei speculaţii hiper-raţionate sau 
metaraţionale, ci reală* angajind întreaga fiinţă umană în procesul de îm
bunătăţire indicat de adevărul sau adevărurile respective.

Nu e locul să semnalăm aci poziţiile dogmatice ale autorului nostru 
în problemele: trinitară, hrîstologică, mariologică, eclesialogică, soterio- 
logică şi eshatologică, în care el e de acord, în general, cu linia orto
doxă a înaintaşilor şi contemporanilor şi ţine seama de toate achiziţiile la 
zi. Voim să atragem luare^ aminte numai asupra a două probleme de care 
el s-a interesat deaproape şi care denotă o serioasă preocupare speculativă 
din parte-i. E vorba de problema, cunoaşterii lui Dumnezeu şi de problema 
Sf. Taine37).

Problema cunoaşterii lui Dumnezeu e pusă adesea de Sf. Ioan şi in' 
operele sale exegetice, dar ea e tratată special in cele 12 omilii Contra 
anomeilor, despre neputinţa de a înietege pe Dumnezeu-38). Cu problema 
aceasta se ocupaseră şi marii capadocieni: Sf. Vasile cej Mare, Sf. Grigore 
de Nazianz şi Sf. Grigore de Nyssa in opere îndreptate împotriva aceloraşi 
adversari: anomeii.

Ştiinţa sau cunoaşterea, zice Sf. Ioan, e un lucru de mare preţ. Fără 
ea, omul nu mai e om. Ştiinţa trebuie sa fie în coninuu progres, din par
ţială să devină totală. Pînă la faza ei finală, cînd va deveni perfectă şi 
totală, distanţa e mare, ca aceea dintre copilul de sin şi omul mare. In 
momentul de faţă, zice autorul nostru, ştiinta e numai' parţială şi ea nu 
poate pretinde că cunoaşte acum totul. Cine pretinde că ştie totul se ex
clude ipso facto de la ştiinţa totală a- adevărului39). Cum putem, deci, 
să spunem că «noi cunoaştem pe Dumnezeu, cum se cunoaşte El pt? 
Sine?»40). Aceste cuvinte ale lui Eunomiu indică nesocotinţa omului. Mă

37. Prezentăm aceste probleme doar în treacăt, privindu-le dintr-un unghi 
cu totul special.

38. P.G. 48, col. 699-748. Noi folosim ediţia din «Sources chrâtiennes:» nr. 28:
Jean Chrysostome, Sur Pincompr6hensibiIite de Dieu, Paris, 1951.

39. Contra anomeilor..., 1, p. 78, 80, 82 88.
40. Op. cit., 2. p. 126.
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rirea lui Dumnezeu este nemărginită; cine va putea circumscrie i-niua 
Lui? Dacă raţiunea nu poate demonstra invierea clin morţi, cum va ii ea 
in măsură să demonstreze Fiinţa divină? Ştiinţa care incearcă să cerce
teze Fiinţa sau Natura lui Dumnezeu, ultragiază pe Dumnezeu. îngerii în
şişi nu ştiu ce e Dumnezeu şt cu cit sint mai sus, cu atit ei îşi dau seama 
mai bine că nu pol cunoaşte ce este Dumnezeu. Chiar cind Acesta îace 
pogorămînt, El tot necunoscut rămine. Distanţa dintre cm şi Dumnezeu 
nu se poate măsura. Se ştie atit, că Dumnezeu există, dar nu se ştie şi 
ce este El. Ideile acestea se regăsesc sub o formă mai sistematică la Sf. 
Capadocieni menţionaţi mai sus, cu osebire la Si. Grigorie de Nazianz şi 
Sf. Grigorie de N yssa41). Autorul nostru trimite direct la izvorul său 
profan cind vorbeşte despre neputinţa de a defini Fiinţa divină şi ştie sa 
exploateze speculativ această idee42). Demonstraţiile lui cele mai solide 
sint cele biblice, pe care el ştie să le minuiască cu mai multă artă chiar 
decit marii speculativi patristici. Ioan nu e lipsit de puterea de speculaţie 
şi nici de puncte de vedere personale în unele argumentări.

La fel, poate chiar mai bine, se prezintă teolog'hisirea sa despre Sf. 
Taine. Se ştie ce pagini dense, adinei şi luminoase a consacrat el tratării 
unor Taine ca: Botezul, Pocăinţa, Căsătoria, Preoţia şi Sf. împărtăşanie. 
Ideile sale despre aceste Si. Taine au devenit clasice in Biserica Ortodoxă. 
Analizele prelungite la care a supus anumite aspecte ale Pocăinţei, Preoţiei 
şi împărtăşaniei pot fi trecute in antologii ale cugetării frumoase. Cine a 
.adincit ca el necesiiatea şi roadele pocăinţei, cine a arătat mai zguduitor şt 
mai frumos ca el sensul şi misiunea preoţiei, cine a prezentat ca el măreţia 
şi puterea Sf. împărtăşanii? In legătură cu Sf. împărtăşanie cităm r.îteva 
texte: «După cum oamenii tăind ramuri de măslin le mişcă în faţa împă
raţilor pentru a le aminti, prin această plantă,, să fie milostivi şi buni, 
tot astfel şi îngerii infăţişind atunci in loc de ramuri de măslin însuşi Tru>- 
pul Domnului, invoacă pe Domnul pentru firea omenească zîcînd cam aşa: 
«Te rugăm pentru aceştia la care Tu însuţi venind, i-ai socotit vrednici de 
atita iubire, incit Ti-ai dat viaţa pentru ei. Facem rugăciuni pentru aceia 
pentru car-e Tu însuţi Ţi-ai vărsat singete. Te invocăm pentru aceia pentru 
care Tu Ti-ai jertfit acest Trup»43). Această scenă şi rugăciune îngerească, 
pline de o cerească pătrundere şi frumuseţe a misterului euharistie, depă
şesc multe pagini de speculaţie teologică obişnuită. Trupul Domnului ofe
rit ca ofrandă Domnului însuşi, care a purtat şi poartă acest Trup de-a 
dreapta Tatălui, este o taină necuprinsă de mintea noastră. Dar Sf. Ioan 
îl prezintă ca pe o certitudine şi realitate aşa de precisă .şi familiară, că nu 
se poate rezista afirmaţiei sale prezentată atit de simplu. Autorul nostru 
realizează mai mult decit o cugetare obişnuită: el vede direct, cu ochii 
sufletului său sfinţit de taină, Trupul euharistie purtat şi prezentat de în
geri înaintea Demnului. Trupul acesta dus sus este menit să amintească 
Domnului de dragostea Sa nesiirşită faţă de oameni, pentru care El şi-a 
dat viaţa. Sf. Euharistie realizează un contact intre divin şi uman pe toate 
dimensiunile pămîntului şi ale cerului .

O importanţă deosebită are, în teologia Sf. Ioan Gură de Aur, concep
ţia sa despre comuniunea euharistică. Semnalăm, printre altele, două texte.

41. F. Cavallera et J. Dair^lou, Introduetion la voi.: Jean Chrysostomei, Sur 
3’jncomprehensibilite de Dieu, p. 17-28 şi paasim.

42. Contra anomeilor..., 5, p 282.
43. Op. cit., 3, p. 202.
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sugestive. Unul comentează cuviniele Sf. Pavel: «Sîntem un trup şi mă
dulare ale Trupului Lui şi din oasele Lui» (Eieserri 5, 30): «Ca să fim 
.acest Trup nu numai prin dragoste, dar ch'ar aevea să ne unim cu acel 
Trup; lucrul acesta se petrece prin mîncarea pe care El a dat-o, vrind să 
.ne arate dragostea pe care o are faţă de noi; pentru aceas'ia El s-a unit cu 
noi şi şi-a amestecat Trupul Său cu noi, ca să fim una, ca un trup unit 
cu capul»44). Realismul euharistie face posibil realismul comuniunii euha- 
.ristice. Prin Întruparea Sa, Mîntuilorui luind trupul nos'iru ne-a transfor
mat pe noi' in trup al Lui, căruia El ii este şi cap. El ne-a făcut una cu 
El, o unitate desăvirşită intre sfera umană şi sfera divină care precede şi 
urmează comuniunii. Al doilea, text: «Pentru că, no?, cei mulţi sintem 
o singură pîine, un singur trup» (I Cor. 10, 17). Ce numesc eu comuniune? 
Noi sintem însuşi acel Trup. Ce este pîinea? Trupul lui Hristos. Ce devin 

.aceia care se împărtăşesc? Trupul lui Hristos. Nu multe trupuri, ci un 
singur trup. Căci după cum pîinea, deşi alcătuită din multe boabe este, 
totuşi, astfel unită, încit boabele nu apar niciodată, ci cu toate că sînt 
ele însele, deosebirea dintre ele nu se vedb din cauza unirii lor, tot aşa 
ne unim şi noi unii cu alţii şi toţi cu Hristos. Căci tu nu te hrăneşti din- 
tr-un trup, iar acela din alt trup, ci toţi din unul şi acelaşi»45). Comu
niunea euharisiică are, la autorul nostru, un sens extern .şi unul intern. 
După C. Stocker, unul dintre cei mai recenţi cercetători in acest domeniu, 
•partea externă a comuniunii euharistice constă din împărtăşirea credin
cioşilor cu Trupul şi Sîngele Domnului şi din caritatea şi viaţa creştină ca 
semn văzut al realităţii metafizice a acestei comuniuni. Unirea sacramen
tală trebuie să corespundă unei vieţi morale. Partea internă începe cu Bo
tezul, creşte şi se întăreşte prin Euharistie şi aiunge la unirea real-mis- 
tică desăvîrşită a credincioşilor cu Hristos şi între ei. Aceasiă unire mis
tică sau comuniune euhartetică in I Iriistos şi prin Hristos se vădeşte prin 
-viaţa creştină. Trebuie o corespondenţă la posibilitatea maximă între comu
niunea harică şi viaţa morală a creştinului. Apartenenţa la Trupul lui Hris
tos se exprimă prin stilul creştin al vieţii. De aci eforturile continui ale 
Sf. Ioan pentru îmbunătăţirea vieţii creştine. Comuniunea euharistică este 
elementul de bază al Bisericii. Această comuniune săvirşindu-se în mod 
liber, duce Ia unitatea lucrării morale. Comuniunea euharistică creează 
unitatea şi universalitatea Bisericii, două însuşiri de continuă actualitate 
.ale acestui aşezămint dumnezeesc în lum e46).

Comuniunea euharistică exprimă, în cugetarea Sf. Ioan, una din cele 
m ai înalte şi mai cuprinzătoare realităţi ale teandriei în viaţa Bisericii Mîn- 
tuiîtorului. Comuniunea euharistică uneşte şi fericeşte pe toţi cei ce fac 
parte din ea, cu condiţia ca aceştia să meargă continuu pe calea desă- 
vîrşirii şi a îndumnezeirii.

In locul unor abstracţii de atîtea ori goale şi fără rezultate pozitive, 
Sf. Ioan recomandă stăruitor gîndul înalt şi fapta curată care unesc, pe om 
cu Hristos .şi-l indumnezeesc in Acesta.

44. OîiMlia 46, 3, la Ioan, P.G. 59, col. 260.
45. Omilia 24, 2, la I Cor., P.G. 61, col. 200.
46. C. Stocker, Eucharistische Gemeinschaft bei Chrysostomus, în Studia 

Patristica, voi. III, Papers presented to the Second International Conference on 
Patristic Studies held at Christ Church, Oxford, 1955, Part. II, edited by Kurt 
Aland &!nd F. L. Cross, Texte und Untersuchungen, 64, Berlin, Akademie-Verlag, 

11957, p. 309-316.
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5. Profilul literar al Sf. Ioan Gură de Aur

De obicei, oamenii de acţiune nu scriu sau scriu puţin. Sf. Ioan Gură 
de Aur face excepţie de Ia această regulă. El a scris foarte mult. Cu ex
cepţia lui Origen, nici un autor grec patristic n-a scris cit el. Operile lui 
cuprind 18 volume, In 4-°, în ed. Migne şi e sigur că inventarul nu e com
plet. Ele se bucurau de celebritate deja In epoca patristică, fiind traduser 
in bună parte, Încă de atunci1, In limbile: latină (de diaconul Anianus d^ 
Celeda), siriacă, armeană, coţptă, apoi, mai tlrziu, In vechea slavă şi intr-o 
mulţime de limbi moderne. Ioan a ajuns marele predicator universal, vor
bind fiecărui popor în limba lui, ca Sf. Apostoli la Cincizecime47).- 
Opera hrisostomică s-a răspîndit in circa 2.000 de manuscrise; Baur a: 
identificat 1.917 manuscrise copiate intre Sec. VIII şi: XVI. Numai Biblio
teca NaţiQnală din Paris cuprinde 455 manuscrise hrisostomice. Catenele- 
scripturistice şi florilegiile dogmatic^ dovedesc şi ele întinsa raspindire- 
a operei lui Gură de A u r48). Este necesară o ediţie critică a întregii oper*>- 
scrise de Ioan Gură de Aur. Lucrări parţiale in aceasftă privinţă s-au şi> 
întreprins 49). ’ j b

Scrisul Sf. Ioan este o formă a acţiunii. Ca preot si arhiepiscop, el a- 
trăit intr-o încordare maximă tot timpul lucrării sale de proporţii uriaşe, pen
tru care, pe lingă faptă şi cuvîntul vorbit, avea nevoie şi de cuvîntul scris* 
prin care gîndul său atingea numeroşi oameni. Scrierile hrisostomice sînt cal
de, vii şi pun repede stăpînire pe inima cititorului atent şi de bună credinţă. 
Ele nu moleşesc şt nu plictisesc pe cititor, ci-1 îndeamnă la acţiune. Dacă 
la o Jedtură peste 15 veacuri-, paginile oratorice ale lui Ioan înflăcărează şi 
dau naştere la atitudini şi la acţiuni, ne putem inohipui ce au însemnat ele- 
rostite personal de marele predicator.

Opera Sf. Ioan se împarte in tratate, omilii şi scrisori50).
Tratatele au fost scrise in epoca tinereţii, pe cînd Ioan era diacon 

şi în primii ani de preoţie, cu 2-3 excepţii, apărute mai tirziu. Menţionăm 
dintre ele: Către Teodor cel căzut, Despre zdrobirea inimii, Comparaţie* 
intre un monarh şi un rege, Contra adversarilor vieţii monahale, Despre- 
feci'orie, Către o văduvă tînără, Despre nerepetarea căsătoriei, Despre slava 
deşartă şi despre educaţia copiilor, Despre preoţie (6 cărţi), cel mai strălucit 
dintre tratate şi- manual’ clasic pentru' preoţi, dependent în bună măsură de 
tratatul corespunzător al Sf. Grigorie de Nazianz, Către Stagir chinuit 
de demon, două tratate apologetice: a. Despre Sf. Vavila, contra lui Iulian 
şi contra păgînilor; b. Contra iudeilor şi a păgînilor că Hristos e Dumnezeu 
şi două pastorale: Contra celor ce au la ei fecioare subintroduse şi Că 
monahiile nu trebuie să locuiască împreună cu bărbaţii, aceste două din 
urmă scrieri datînd din prima perioadă a episcopatului51). Aceste tratate*, 
de importanţă inegală, se inspiră din împrejurările in care au fost scrise

47. P. Chr. Baur, op, cit., II, p. 393-394.
48. G. Bardy, op. cit., col. 667-668.
49. Ca de -ex., aceea a lui E. R. Smothers, Toward a Criticai Text of the 

Homilies on Aefcs of St. John Chrysostom, în Studia Patristica, Part I, Texte und 
Untersuchung-en, 63, 1957, p. 53-57; aceea a lui J. Dumortier etc.

50. Palladiu, op. cit,, 12, col. 40.
51. O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, m , 1923, p. 

345-349; Aim§ Puech Hisfcoire de Ia Iitt6rature grecque chretienne, t. HI, p. 479- 
521; B. Altaner, Fatrologie: tleben, Schriften und Lehre der Kirchenvater, IV Auf— 
lage, Freiburg 1955, p. 283-284.
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şi dovedesc o serioasă putere de pătrundere a problemelor şi a  deosebită 
altitudine spirituală. Compoziţia lor e, cel mai adesea, regulată, iar stilul 
de frumoasă ţînută clasică. Niciunul nu se poate compara însă cu tratatul 
Despre preoţie, in care frumuseţea fondului se armonizează aşa de perfect 
cu farmecul formei.

Omiliile, ţinute In majoritate la Antioihia şi puţine la Constantinopol, 
reprezintă cea mai întinsă parte a operei literare a autorului nostru, care 
a fost mai presus de orice un predicator, cel mai strălucit vorbitor din toată 
epoca p a te tică . Cele mai multe omilii sint exegetice, ele interpretind 
textul Sf. Scripturi: Geneza, unele capitole din Cărţile regiilor, un număr de 
Psalmi (58), ceva din Iov, ceva despre profeţi, la puţine capitole din opera 
unora, ca de ex. Isaia, etc., apoi omiliile devenite clasice la Noul Testa
ment: la Matei (90), puţine la Luca, (16), la Ioan (88), la Faptele Aposto
lilor (55), la toate scrisorile pauline, pe urma predicii izolate, de orientare 
moral-ascetică, predici cu tendinţă dogmatic-polemică (12 Contra anome
ilor), predici la praznicele împărăteşti, panegirice in cinstea martirilor, 
cuvintări ocazionale (Despre statui, cu prilejul căderii lui Eutropiu, etc.); 
şi alte piese a căror autenticitate e încă discutată52). Omiliile au fost şi 
sint încă, în ansamblul lor, gloria lui, Ioan Gură de Aur. Glorie oratorică, 
despre care eliniştf ca Wilamowitz şi Puech afirmă că face o serioasă con
curenţă gloriei oratorice a lui Demostene şi a lui Cicero. E o glorie curată, 
neatinsă pînă astăzi de dintele vremii şi care a adus autorului- supranumele 
de Gură de Aur. Cititorul modern poate fi izbit de unele incogruenţe în 
compoziţie, de un anumit fel de a pune cîteodată problemele, de legăturile 
neaşteptate sau curioase pe care vorbitorul le face între unele idei ale mate
rialului folosit, de repetiţiile destul de frecvente; acestea nu micşorează insă 
mişcarea puternică a vieţii sufleteşti, care încordează frazele şi cuvintele, 
nu ating jocul vibrant al imaginilor şi ai argumentării şi nu umbresc lu
mina bogată a unui stil pur, curgător, popular şi totuşi savant. Exegetice, 
panegirice, ascetice, praznicale, ocazionale, caWhetice sau de diverse alte 
genuri, omiliile hrisostomice atrag in general şi azi ca în vremea cind au 
fost rostite; ele nu s-au învechit ca atitea alte cuvintări -rostite de oa
menii lumii vechi, pentru că in ele clocoteşte o puternică credinţă in idea
lurile măreţe ale omului şi mai ales ale creştinului: dreptate, bunătate, 
dragoste, desăvirşire53). Idealurile biblice au fascinat şi au făcut din autor 
un tribun inegalabil: el cunoaşte la perfecţie lucrurile pe care le spune şi! 
le îmbracă intr-o haină ideal de frumoasă, pentru că le stăpineşte ideal 
de bine. Dacă nimeni n-a vorbit mai strălucit ca el despre Sf. Pavel, este 
pentru că nimeni n-a cunoscut mai bine ca el pe marele apostol.

Sfinta Liturghie care poartă numele Sf. Ioan ii aparţine in elementele 
ei esenţiale.

In fine, Scrisorile, în număr de 236, toate din perioada celui de al 
doilea exil, sint o colecţie de adevărate mărgăritare literare. Mai lungi 
sau mai scurte, dind veşti despre autorul ilor, sau cerind veşti despre alţii, 
Jndrumind, mustrînd sau mulţumind, ele sint una dintre cele mai pure 
expresii ale măiestriei literare hrisostomice.

Operile literare ale Sf. Ioan Gură de Aur se impun printr-un fond 
bogat, serios şi -realist. Puţini predicatori patristici au in opera lor atîta

52. O. Bardenhewer, op. cit., III. p. 335-345.
53. Louis Meyer, Saint Jean Chrysostome, Moître de perfection chrfetienne, 

Paris, 1933, p. 185 şi urm. şi passim.
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bogăţie şi varietate de material din Sf. Scriptură şi din toate domeniile 
vieţii omeneşti ca el. Operele lui sînt o comoară preţioasă pentru istoria 
culturii timpului. Pasiunea sa de a lumina sufletele l-a obligat să scoată 
învăţătură din toate situaţiile şi aspectele vieţii pe care le rapor‘«oază tot 
timpul la criteriul biblic. El n-a ocolit probleme sau situaţii, ca alţii, ci 
le-a înregistrat, le-a analizat şi le-a soluţionat cit mai potrivit şi mai rea*- 
list. El scrie şi vorbeşte pentru folosul sufletului, care stă in centrul operei 
sale. Opera sa literară nu distrează, ci zideşte. Zideşte nu numai prin ideile 
sale superioare, ci şi prin atitudinea sa de fond. precisă şi neclintită în 
problemele pe care le studiază, dar in acelaşi timp şi printr-o metodă 
psihologică de o rară abilitate şi elasticitate. Sf. Ioan e un desăvîrşit 
conducător al sufletului omenesc şi prin aceasta unul din cei mai originalii 
pedagogi pe care acesta i-a avut şi-i are. De aceea scrisul său atrage şi 
farmecă.

Forma literară a operelor Sf. Ioan e una din cele mai alese şi mai atră
gătoare. Ea place şi celor învăţaţi si celor neînvăţaţi prin claritatea şi arta 
compoziţiei şi a frazelor, prin simplitatea, eleganţa şi strălucirea stilului. 
Fie în tratate, fie în omilii, fie în scrisori, autorul nostru vrea să se'facă 
înţeles şi să ajungă neapărat pină la inima omului. Pentru aceasta el 
foloseşte toate mijloacele retorice învăţate în şcolile timpului, dar nu ezită 
să recurgă şi la imitaţii după oratorii creştini consacraţi ai vremii, ca de 
exemplu Sf. Grigorie de N azianz54) sau să mînuiască în chipuri cu totul 
variate textele Sf. Scripturi5f>). Din cele circa 18.000 de citate biblice din 
opera sa, o bună parte sînt adaptate la stilul contextului în aşa fel Incit 
par a face parte din însăşi elaborarea hrisostomică. Prin alegerea cuvin
telor, morîologie şi sintaxă, limba Sf. Ioan e de o desăvîrşită corectitudine şi 
puritate. La fel stilul, care, prin imaginile, figurile, comparaţiile şi pate
tismul său neafectat, se înscrie printre cele mai fermecătoare podoabe ale 
limbii greceşti, deşi autorul scrie la circa 800 de ani după perioada cla
sicismului elen propriu zis. Ritmul cU clausulele cantitative transformă 
adesea textul in pagini de poezie. E o desăvîrşire clasică prezentă mai ales 
in unele tratate şi panegirice. Ţinuta generală a formei e aceea învăţată 
în şcoala lui1 Libaniu, deşi puterea talentului său domină formulele tra
diţionale sau sfărîmă uneori schematismul şcolii. Aticismul limbii hri- 
sostomice lăudat de Isidor de Pelusa face, citeodată, loc asianismului, 
cu osebire în operele din perioada episcopatului1. Valoarea stilului Sf. Ioan 
Gură de Aur se impune, mai ales în omiliile sale, prin naturaleţă, 'ton 
apropiat, căldura inimii, sugestii simple dar pătrunzătoare,_ precizia fap
telor, a ideilor şi a exemplelor date, fineţea m orală56). Limba şi stilul au
torului nostru nu suferă decit rareori de afectarea şi cochetăria scrisului 
Sf. Grigorie de Nazianz. Naturaleţa, fluenţa şi strălucirea homerică — 
după vorba lui Puech — vin in scrisul lui Ioan din imaginaţia lui bogată 
de oriental.

Scrisul lui Ioan e o liră, după aprecierea generaţiilor patristice în
seşi. Intr*un pasaj păstrat de Fotie din opera lui Teod’oret de Cyr l.aada

54. J. Bernardi, La formule -o ’j elotv; Saint Jean Chrysostome a-t-il imitfi 
Saint Gregoire de Nazianze? în Studia Patristica, voi. I, part. I, p. 177-181.

55. J. Dumortier, Les citations seripturaires des Cohabitations (P.G. 47 495-
532) d’apres leur tradit-ion manuscrite, în Studia Patristica, part. I, val. I, p. 
291-296.

56. Aimâ Puech, op. cit., III, p. 530-532.
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Sf. Ioan, citiim: ;0, Părinte, dă-ne lira ta! Acordă-ne plecirul 'tău pentru 
a te lăuda. Căci deşi miinile tale s-au desfăcut, potrivit legilor f>rii, lira 
ta răsună peste tot pămintul prin darul harului. Impărtăşeşte-ne şi nouă 
limba ta nemuritoare. Numai limba ta e vrednică să povestească faptele 
tale»*57). Expresiile «liră», «plectru» şi «limbă nemuritoare» se referă 
la scrierile Sf. Ioan. Caracterizind genul epistolar hrisostomic, Fotie zice 
că stilul este strălucitor, clar şi înfloreşte îndemnul cu dulceaţă58). Lucru 
adevărat pentru oricine citeşte in original măcar o scrisoare a Sf. Ioan; 
el însuşi, de altfel, autorul nostru, e îndrăgostit, asemenea multor creş
tini-, de scrisul şi vorbirea frumoasă, cum o subliniază in tratatul său 
Despre preoţie59).

Sf. Ioan Gură de Aur e unul din cei mai mari şi mai gustaţi scriitori 
ai Bisericii creştine. Fondul şi forma scrierilor sale prezintă şi azi un viu 
interes. Nu numai un interes istoric şi cultural, ci şi unul de continuă ac
tualitate morală, socială şi literară. In galeria literelor creştine, Sf. Ioan 
este un clasic alături de Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianzf 
Fericitul Augustin. Operele sale au uneori defecte serioase: prea multe 
cuvinte, mai ales in omilii şi panegiri'ce, adesea retorism facil, digresiuni 
numeroase şi prea mari, accent excesiv pe elementul moral în paguba ele
mentului dogmatic, nefolosirea pozitivă şi in proporţie necesară a datelor 
ştiinţei din vremea lui, repetiţii, confuzii, improvizări. Aceste defecte, 
prezente mai ales in opera oratorică, sint explicabile pînă la un punct 
prin Întinderea considerabilă a producţiei sale literare şi prin condiţiile 
in general nefavorabile in care elabora şi scria un preot şi Un episcop mi
sionar in continuă mişcare şi fră.mîntare. Dar marile calităţi ale scrie
rilor hrisostomice întrec cu mult aceste defccte. Ele dau operei lui Ioan 
un profil nemuritor în istoria literaturii creştine şi universale

CONCLUZII

Sf. Ioan Gură de Aur e una dintre cele mai proeminente personalităţi 
ale Bisericii creştine din toate timpurile. Viaţa, faptele şi scrierile sale 
ni-1 impun ca o columnă a duhului care a vrut să unească şi să contopească 
cît mai deplin cerul cu pămintul. Generaţiile creştine au fost şi vor fi conti
nuu mingiiate de inima şi de limba sa de aur.

1. Sf. Ioan e o apariţie excepţională pentru vremea şi mediul său. El 
a încercat să reînvie prin viaţa şi opera sa ethosul perioadei apostolice, 
indeoebi acela al Sf. Pavel şi al comunităţii de la Ierusalim. Mrd'ul com
pozit şi refractar al societăţii creştine de la Aniiohia şi1 Constantinopol nu 
l-a acceptat, in general, dar el a lăsat urme neşterse în sufletul prietenilor 
săi şi' al maselor nesfîrşite de credincioşi care-1 iubeau şi-l înţelegeau. 
Apariţia şi dispariţia lui aproape meteorică a fost un avertisment puternic 
pentru contemporanii săi.

2. Activitatea principală a autorului în timp de circa 26 de ani (381- 
407) coincide cu partea finală a perioadei Păr'nfiVr c-inadocie’T?: Sf. Gri
gorie de Nazianz ( t 389 şi Sf. Grigorie de Nyssa ( t  395) şi cu vidul 
aproximativ60) pină la apariţia Sfîntului Chirii al Alexandriei, scrii.-

57. Fotie, Biblioteca., Cod. 272, P.G. 104, col. 232 D.
58. Fotie, Biblioteca, Cod. 272, P.G. 104 col. 232 D.
59. Idem, op. cit., Cod. 86, P.G. 103, col. 289 B.
60. Cartea V, 8, P.G. 48, col. 677-678.
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tori sau ginditori de mina intîi, p& care Sfintul Ioan îi completează cu 
o prodigioasă teologie practică. Spirit practic, realist şi. energic ca Sfîrl- 
tul Vasile, Ioan, deşi a desfăşurat aceeaşi activitate intensă şi multila
terală, ba uneori poate mai bogată decit aceea a mitropolitului capa- 
docian, a avut, totuşi, • roade mai slabe în eforturile sale şi consecinţe 
mai grave pentru măsurile şi atitudinile sale. Lucrul se datoreşte atit tem
peramentului său, cît şi împrejurărilor externe61). Sf. Vasile era mai reţi
nut, mai ponderat şi mai precaut, dqşi a fost pus şi el uneori in situaţii 
foarte grele atît cu clericii săi, cit şi cu stăpînirea de Stat. Mai puţin spe
culativ decit Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nysa şi Chirii Alexandrinul, 
dar, totuşi, un remarcabil gînditor prin opera sa exegetică, Sf, Ioan intră 
in 'treimea «Marilor dascăli ai lumii şi ierarhi» prin uriaşul său efort de 
a apli’ca credinţa şi teologia in viaţă. El este dascăl ecumenic pentru viaţa 
creştină reală, pentru ceea ce dă valoare adevărată, şi teologiei pur spe
culative.

3. Sf. Ioan Gură de Aur a fost şi a rămas modelul neîntrecut al preo
tului şi episcopului creştin: credinţă caldă, viaţă sfintă, pu'tere de a învăţa, 
îndemna şi îndrepta, dragoste nesfirşită faţă de sufletele oamenilor, entu
ziasm răscolitor pentru bine şi progres, curaj neinfrint împotriva răului, 
luptă necurmată împotriva păcatului, foc misionar nestins. Preotul sau 
episcopul sînt nu numai învăţători, sfinţitori şi conducători de suflete, 
ci sînt cu osebire modele de viaţă creştină îndumnezeită. Toată credinţa . 
şi teologia nu valorează nimic fără viaţă corespunzătoare. Sfinţenia, munca, 
smerenia şi dragostea sini cele patru cununi ale preoţiei. Tratatul Despre 
preoţie n-a rămas un simplu proiect, ci a fost aplicat strict de auto:ul său. 
El nu e teorie pentru alţii sau camuflaj pentru sine.

4. Sf. Ioan a fost cel mai mare predicator al epocii patristice şi con
tinuă să inspire pe toţi predicatorii creştini. Predica sa e simplă, vie, miş
cătoare, populară, plină de îndemnuri şi învăţături morale. E o predică 
trăită de autorul ei la cea mai înaltă temperatură spirituală. De aceea ea 
e actuală in atîtea din părţile ei. In această predică fulgeră un suflet 
incandescent de dragoste şi jertfă dumnezeească. Predica hrisostomică 
este o dăruire, un holocaust suprem de fiecare dată. Ioan nu vorbeşte ca 
Libaniu: ca să vorbească sau să-şi admire eleganţa perioadelor, timbrul 
vocii, ori stilul gesturilor, ci el vorbeşte luptind prin fiecare cuvînt să 
nască Ia viaţa cea nouă pe ascultătorii săi. Predica lui Ioan cuprinde bucu
ria şi durerea din actul naşterii fiecărei mame: bucuria de a reda Bisericii 
atîtea suflete curate şi durerea pe care o implică o asemenea operaţie grea, 
delicată şi adesea, de lungă durată. E predica preotului adevărat,’ nu a 
oratoruului de meserie.

5. De aceeaşi inimă aprinsă e legată acea operă originală numită 
înnoirile sau reformele Sf. Ioan Gură de Aur, mai exact încercările morale 
de a reforma i-ndividul şi societatea vremii sale. El dorea să realizeze aevea 
omul şi comunitatea creştină, aşa cum acestea apar în Faptele Apostolilor.

61. Dacă. facem abstracţie de scriitori şi teologi de mina a doua ca: Chirii 
al Ierusalimului Amfilochie de Iconiu, Evagrie Ponticul, Nil, Teodor de Mop- 
Bueatla-, Didim cel Orb, Macarie Alexandrinul, Isidor de Pelusa, Palladiu, etc.
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Deşi creştini in mare parte, contemporanii săi priveau stupefiaţi la efor
turile lui uriaşe de a dărîma capiştea putreziciunii spre a zidi în locu-i 
casa curată a dreptăţii şi a sfinţeniei. îndrăzneala preotului şi episcopului 
era aplaudată de nesfîrşitel'e mulţimi ale muncitorilor, sărăciilor!, scla

vilor şi de un număr de clerici curaţi, care vedeau şi ştiau în el pe părin
tele şi ocrotitorul lor. Ea era criticată şi infrinată de numeroşi clerici de 
toate gradele, de toţi. bogaţii şi de autoritatea d-e stat. Regimul sclavagist 
:al timpului nu' îngăduia răsturnarea legilor sale şi deci cri'ticile si pro
punerile lui Ioan cu privire la lux, >la sobrietate, la repartizarea bunurilor 
materiale, la clasele sociale, la muncă, la sclavi/, la educaţie, la viaţa de 
-obşte, etc. au rămas inoperante. Unele cercuri restrinse au dat urmare.1 pro
punerilor lui Ioan, dar aceasta însemna prea puţin faţă de ceea ce ar fi 
trebuit. Programul hrisostomic de reforme pe care Ioan nu l-a prezentat 
niciodată sistematic şi in bloc era foarte îndrăzneţ pentru vremea sa, în 
senâul că o mare putere morală şi religioasă se ridica înfierînd şi biciuind 
fără rezervă o cumplită orinduire imorală şi antisocială, proclamînd-o 
nedreaptă şi neumană. Ioan a plătit scump îndrăzneala lui, dar nu s-a 
dezis o clipă.

6. Umanismul hrisostomic e unul din cele mai inal'te şi mai completa 
•din cîte cunoaşte istoria. Puţini sînt scriitorii profani şi bisericeşti în 
paginile cărora omul apare atît de pregnant în toată mizeria, dar şi in 
toată măreţia lui. Nu e omul fictiv, ci omul real, aşa cum se desprinde cl 
■din viaţa obişnuită cu toate defectele şi calităţile lui; e omul care luptă 
înverşunat împotriva patimilor din el şi din fraţii lui şi pe care le biruie 
dacă stăruie neîncetat; el poate zidi o viaţă nouă mai bună şi pentru trup 

.şi pentru suflet. Rivna pe calea virtuţii şi a desăvîrşirii duce la îndumne- 
zeiro. Mîntuitcrul Iisus Hristos, Sf. Apostoli, Martirii, sfinţii şi toţi oamenii 
superiori sînt modele de urmat. Educaţia are un rol covîrşitor in formarea 
;şi înălţarea omului. Omul ca chip al lui Dumnezeu nu se realizează decît în 
comunitatea de înalt nivel moral.

7. Opera literară a Sf. Ioan Gură de Aur e una din cele mai întinse 
:şi mai bogate din cîte ne-a lăsat antichitatea in general-şi epo^a patristică 
în special. Ea tratează idei, probleme şi situaţii de un deosebit interes pen
tru Biserica şi viaţa creştină in general. Soluţiile date de această operă sînt 
in mare parte valabile şi astăzi. E o operă de entuziasm şi zbucium duhov
nicesc, care fecundează orice suflet atent şi curat. Fiind o operă, in general, 
foarte personală, oferă bogate elemente autobiografice. Ea e folositoare 
pentru oameni de toate categoriile, de toate vîrstele, in toate situaţiile. O 
pagină din Ioan Gură de Aur cuprinde cel puţin o lecţie pentru cititor.' 
Forma scrisului e cea mai artistică din toate producţiile literare patristice. 
Lectura lui e o adevărată desfătare. Nucleul liturghiei care-i poartă numele 
îi aparţine.

8. Sf. Ioan Gură de Aur a creat opere nemuritoare care i-au înveşnicit 
numele. El a fost cel mai îndrăzneţ şi mai original om din veacul lui. Lumea 
.a luat şi ea cunoştinţă că Biserica, prin oameni ca el şi ca Sf. Vasile cel 
Mare, se ridică împotriva orînduirîlor nedrepte, de orice natură ar ff aces
tea şi cheamă pe fiii ei la dreptate, înţelegere şi pace. Sf. Ioan a murit în
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puterea vlrstei, Ia numai 53 de an:, ca victimă a încercării sale de a restruc
tura moralmente societatea vremii, reinstaurind duhul vieţii evanghelice.

Suflet evanghelic, dar neîndurător, iute şi tă ios62) cu toţi răii, el a- 
căzut jertfă intransigenţii cuvintului şi atitudinii sa le63). Ucigaşii lui, jrt 
frunte cu Teofil al Alexandriei, Severian, AntiQh, Accaciu şi curtea impe* 
rială au avut satisfacţia de a fi Înlăturat un cm incomod, dar, prin aceasta, 
au pus în lumină, fără să vrea, o uriaşă personalitate. Numele acestor tică
loşi sînt uitate aproape complet, pe cînd acela al lui Ioan Gură de Aur va 
dura cit sufletul omenesc.

62.‘ Aim6 Puech, op. cit., III, p. 526.
63. El recunoaşte singur că era foclinat spre mînie, slavă deşartă şi a'Ite 

defecte pe care se ostenea să lo combată încă din vremea detonatului său. (Despre 
preoţie, 6, 12, P.G. 48, col. 687).

64. Ph. Legrand, Saint Jean Chrysostome (Les moralistes chretiens), deuxifeme 
ddition; Paris, Gabalda, 1924, p. 26-36.


