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Abstract: Generally, the teachings of John Chrysostom about the correct 
use of wealth are still used by the Church today. He has believably set forth 
God’s will on these aspects, facing a strong opposition at that time. Eventually, 
he has been made a martyr for these beliefs. It would be wise for Christians 
today to adopt such a faith and boldly proclaim God’s teaching on the wealth 
of the rich society around them, no matter the resistance against this message. 
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Introducere
Încă de la începutul creştinismului, urmaşii lui Hristos au fost provocaţi să 

se ridice în picioare pentru drepturile celor săraci şi pentru a-i sluji. Într-adevăr, 
Hristos spune ucenicilor Săi: „Pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi” (Ioan 12, 
8). Primii creştini s-au confruntat cu multe din aceleaşi probleme ale sărăciei 
cu care creştinii moderni se confruntă astăzi. Apoi, ca şi acum, creştinii au 
fost chemaţi de către conducătorii religioşi pentru a schimba chiar structurile 
care au profitat de săraci sau i-au ţinut în sărăcie. O astfel de voce a fost Sfântul 
Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur a crezut cu tărie că, în scopul de 
a se numi cineva creştin, trebuie să fie atent faţă de semenii lui şi să se îngri-
jească pentru nevoile lor. Cuvintele puternice ale Sfântului Ioan Gură de Aur 
au mutat oamenii din timpul său într-o lucrare în numele celor săraci iar aceleaşi 
cuvinte pot inspira şi pe creştinii de astăzi. Intenţia acestei lucrări este de a se 
concentra asupra concepţiei Sfântului Ioan Gură de Aur privind folosirea 
corectă a bogăţiei şi de a admite că predicile sale vor provoca pe creştinii de 
astăzi să acţioneze în numele lor.

Cât de ironic este faptul că, în urmă cu doar câţiva ani, oamenii care au 
pledat pentru o viaţă de folosire în comun a bunurilor pentru societate, în 
general au avut tendinţa de a nu pune la îndoială (după cum desigur au făcut 
adversarii lor) că poziţia lor era oarecum „ateistă” sau cel puţin „agnostică”. 
La urma urmei, cu siguranţă aceasta s-ar părea să fie în contradicţie cu religia 
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instituţională. Cât de surprinşi ar fi fost aceşti oameni dacă ar fi cunoscut faptul 
că, un mileniu şi jumătate înaintea lor, Sfântul Ioan Gură de Aur şi alţi Sfinţi 
Părinţi au susţinut exact contrariul (după cum se va vedea în acest studiu). 
Proprietatea privată, în opinia Sfântului Gură de Aur, a fost „ateistă” sau 
„idolatră”. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a uitat niciodată alternativa perfectă 
pe care Iisus a pus-o înaintea ascultătorilor Săi: „Nu puteţi să slujiţi lui 
Dumnezeu şi lui mamona”. Proprietatea a fost un „Dumnezeu fals”. Proprietatea 
şi banii au devenit un obiect de cult, înrobind atât posesorul cât şi deposedatul. 
Acumularea de avere a devenit o pasiune care nu poate fi satisfăcută, un proces 
fără de sfârşit, care a cerut întotdeauna mai mult după fiecare nouă achiziţie. 
Cel care adună a fost identificat de către Sfântul Ioan Gură de Aur şi de către 
alţi Părinţi ca acaparator, cămătar, comerciant şi deţinător al puterii politice 
şi acuzat de a sacrifica atât natura cât şi oamenii pe altarul acestui zeu nou 
dezvoltat, banii şi religia sa veritabilă, ideologia şi practica proprietăţii absolute. 
Sfântul Ioan Gură de Aur şi gândirea patristică, în general, au constatat  res-
pingător faptul că creaţia lui Dumnezeu a fost făcută în proprietate (aşa cum 
vom vedea de asemenea în acest studiu). Ei au refuzat să facă pe Mamona 
realitatea supremă a existenţei umane. 

În primele două secole, când creştinismul s-a răspândit la nivel internaţional, 
creştinii au preferat adesea tortura şi moartea, sau viaţa în catacombe pentru 
păcatele idolatriei. Semnificaţia gândirii Sfântului Ioan Gură de Aur a fost că 
acum ea a provocat oamenii să vadă că ideea proprietăţii absolutiste şi exclu-
siviste a dreptului roman a fost la fel de mult un afront direct la credinţa 
creştină, care consideră că numai Dumnezeu este absolut şi că numai Dumnezeu 
este Cel Unul, „Dominus” sau „Despotes” al tuturor lucrurilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că ideea unui drept uman absolut al 
proprietăţii l-a amuzat, până la punctul de a râde 1. Pentru el, aşa cum vom 
vedea, noţiunea în sine a fost lipsită de sens 2. Toate lucrurile sunt ale lui 
Dumnezeu - numai ale lui Dumnezeu –, ai cărui împreună slujitorii Lui (sun-
douloi) suntem toţi. El va cere socotinţă administrării noastre asupra averii 
Sale 3. „Tot ceea ce avem este a lui Hristos şi chiar existenţa de la El şi prin El 
o avem; şi dreptul de a trăi, de a respira şi lumina şi aerul şi pământul, toate 

1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la statui, 2, 6, traducre din limba greacă veche şi note de Pr. 
Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2007, p. 51. A se vedea şi Migne, P. G., 49, 42.

2  Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, 68, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie; 
Apologia vieţii monahale; Despre creşterea copiilor, traducere din limba greacă veche şi note de 
Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2007, p. 116-118. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 584-585.

3  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia LXXVII, 4 la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 
23: Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, Partea a treia, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici 
şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1994, p. 879. A se vedea şi Migne, P. G., 58, 707.
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sunt ale Lui” 4. „Sau poate – zice Sfântul Ioan Gură de Aur – nu este a lui 
Dumnezeu pământul şi plinirea lui? Deci dacă cele ale noastre sunt ale 
Stăpânului nostru comun, apoi sunt şi ale celor dimpreună cu noi, căci toate 
ale Stăpânului sunt comune” 5. Şi Fericitul Augustin a fost de acord cu acest 
punct de vedere, atunci când zice: „Dumnezeu porunceşte împărtăşirea bunu-
rilor nu ca nefiind din proprietatea celor cărora le porunceşte, ci ca fiind din 
propria Sa proprietate” 6. 

1. Implicaţiile gândirii Sfântului Ioan Gură de Aur despre avere
(1) Fiecare supraestimare a valorii banilor împiedică libertatea Duhului şi 

este incompatibilă cu puritatea creştinismului. Sfântul Ioan Gură de Aur, în 
primul rând, a distins între posesia banilor şi dorinţa de a dobândi din ce în ce 
mai mult. El nu neagă folosirea banilor de către oameni. 

Sfântul Ioan Gură de Aur a examinat această problemă nu numai ca un 
reformator social, ci şi ca un moralist creştin, un crainic înflăcărat şi neobosit 
al învăţăturii morale a lui Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cel 
mai auster şi cel mai pasionat învăţător al idealurilor creştine. Atunci când a 
atacat averea, el a încearcat să trezească conştiinţa celor bogaţi, pentru a îndu-
pleca inimile lor grele şi crude pentru a le face ajutor pentru cei săraci, dacă 
nu să-şi sacrifice bogăţia lor. Cu toate acestea, el a subliniat faptul că cei bogaţi 
nu trebuie să fie urâţi de către cei săraci. 

Patrologul Chrysostom Baur 7 a sugerat că, probabil, nimeni altul dintre 
Părinţii Bisericii nu a vorbit de la amvon, cu atâta putere şi cu atâta dar de 
convingere pentru conştiinţa celor bogaţi, ca Sfântul Ioan Gură de Aur.

Polemicile sale împotriva bogăţiei sunt cuvintele unui „tată iubitor, nu 
măgulitoare, ci inspirate din zelul fierbinte pentru dreptatea lui Dumnezeu pe 
pământ şi pentru mântuirea oamenilor” 8. 

După învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur „bogăţia şi sărăcia” în această 
viaţă pământească „nu sunt decât nişte măşti”, care acoperă persoana reală a 
omului 9. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur „bogăţia nu este nimic, precum nimic 

4  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 10, 7 la Epistola I către Corinteni, 10, 7, în Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Corinteni, traducere din limba elină, 
ediţia de Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, p. 129. A se vedea şi 
Migne, P. G., 61, 85.

5  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 12, 4 la Epistola I către Timotei,  în Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolelor pastorale: I şi II Timotei, Epistola către Tit şi cea 
către Filimon, traducere din limba elină, ediţia de Oxonia, 1861, de Episcopul Theodosie E. 
Ploieşteanul, Bucureşti, 1911, p. 107. A se vedea şi Migne, P. G., 62, 562-563.

6  Fericitul Augustin, Cuvântul 50, 1, în Migne, P. L., 38, 226.
7  Chrysostom Baur, John Chrysostom and His Time, translated by M. Gonzanga, vol. I, 1959, 

p. 380 şi urm.
8  Methodios Fouyas, The Social Message of St. John Chrysostom, Athens, 1968, p. 91.
9  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul al II-lea la Lazăr, 3, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 

la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
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nu este nici sărăcia, nici cinstea, nici necistea, ci numai prin vorbe, şi în scurt 
timp se deosebesc unele de altele” 10. Prin urmare, niciodată nu este bogăţia bună 
şi sărăcia rea. „Aţi văzut din fapte – zice Sfântul Ioan Gură de Aur – că bogăţia 
nu este un bun, nici sărăcia un rău, ci numai nişte lucruri diferite” 11. Valoarea 
morală a bogăţiei este determinată de relaţia dintre lucrarea bună şi voinţa liberă 
a omului. Dispoziţia interioară a omului şi modul său de distribuire face bogăţia 
bună sau rea. Deci, atunci, dacă bogăţiile sunt bune, spune el, aceasta nu este 
bogăţie, ci voia posesorului care afectează aceasta, căci, dacă voia face acest 
lucru, este chiar în puterea unui om sărac să câştige cerul: 

„Aşadar, spui tu, bogăţia este un lucru bun. Dar nu bogăţia în sine poate 
face acest lucru, ci intenţia celui ce o are, iar că aşa este, gândeşte-te că e 
posibil că chiar şi săracul să moştenească cerul, fiindcă, aşa cum am spus de 
multe ori, Dumnezeu nu se uită şi nici nu cântăreşte cele date ca milostenii, 
ci se uită la intenţia celui ce a dat. Este cu putinţă să fie cineva şi sărac şi cu 
toate acestea să câştige totul cu puţinul pe care l-a dat, pentru că Dumnezeu 
cere de la noi doar ceea ce putem să facem. Nici bogăţia nu ne duce în ceruri 
şi nici sărăcia nu ne duce în iad, ci doar intenţia bună sau rea” 12. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, având în vedere partea morală a bogăţiei, a 
subliniat cu fermitate că bogăţia oferă mai multe oportunităţi pentru ispite în 
viaţa unui creştin. „Căci, aş întreba, cum poate fi altfel, dar că sufletul celor 
bogaţi trebuie să se ocupe cu cele rele: nebunia, slava deşartă, poftele nenu-
mărate, furia şi patima, lăcomia, nedreptatea şi ce nu?” 13 Este evident că Sfântul 
Ioan Gură de Aur a încearcat să arate că bogăţia nu este întotdeauna profitabilă; 
„Nu voi cere îndreptarea păcătoşilor, ci voi pregăti leacuri pentru cei bolnavi” 14. 
şi alte omilii, traducere din limba greacă veche şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 59. A se vedea 
şi Migne, P. G., 48, 986.

10  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XXXVIII la Epistola I către Corinteni, în Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Comentariile sau Rxplicarea Epistolei I către Corinteni, traducere din limba elină, 
ediţia de Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, p. 541-542. A se vedea 
şi Migne, P. G., 61, 332.

11  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a II-a la Epistola a II-a către Tesaloniceni, în Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Comentariile sau Explicarea  Epistolelor către Coloseni, I şi II către Tesaloniceni, 
traducere din limba elină, ediţia de Oxonia, 1858, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1905, 
p. 305. A se vedea şi Migne, P. G., 62, 479.

12  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XI la Epistola către Filipeni, în Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Comentariile sau Explicare Epistolei către Filipeni, traducere din limba elină, ediţia de Oxonia, 
1855, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1905, p. 117-118. Menţionăm că în Migne, P. G., 
62, 261, această omilie este a X-a.

13  Sfântul Ioan Gură de Aur, In Acta Apostolorum, Hom. 13, în Migne, P. G., 60, 110-111.
14  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt întru lauda Sfântului Mucenic Foca şi împotriva ereticilor, 

1, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Întru lauda Sfinţilor Mucenici, traducere din limba greacă, studiu 
introductiv şi note de Petka Grigoriu, Editura Ars Longa, Iaşi, 2007, p. 230. A se vedea şi Sfântul 
Ioan Gură de Aur, De S. Hieromartyre Phoca et contra haereticos, 1, în Migne, P. G., 50, 699.
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Căderea lui Eutropiu a fost un prilej foarte potrivit pentru Sfântul Ioan Gură 
de Aur de a sublinia contribuţia rea a bogăţiei asupra vieţii umane: 

„Nu-ţi spuneam adesea că bogăţia este slugă fugară? Dar tu nu m-ai ascultat! 
Nu-ţi spuneam că-i slugă nerecunoscătoare? Dar tu n-ai vrut să mă crezi! Iată, 
viaţa ţi-a arătat cu fapta că bogăţia nu-i numai slugă fugară, nu-i numai slugă 
nerecunoscătoare, ci şi ucigaşă! Ea te-a făcut să te temi şi să tremuri acum” 15. 

(2) Neîmpărţirea resurselor tale altora este răpire, lăcomie şi jaf
Cele mai multe dintre scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, ca primul text 

care urmează să fie analizat, sunt omilii exegetice la cărţile Vechiului şi Noului 
Testament. Cele mai multe dintre aceste omilii au fost susţinute la Antiohia 
între 386 şi 397. Următoarele pasaje sunt din comentariile la Evanghelia 
Sfântului Luca, capitolul 16, parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.

A) „Iată omul, zice Domnul, şi faptele lui! Şi acesta este cel ce a jefuit, 
pentru că n-a dat din averile lui!”. „Poate vi se par neobişnuite cuvintele mele, 
dar să nu vă prindă mirarea. Vă voi da mărturie din dumnezeieştile Scripturi, 
că nu numai răpirea averilor altora, ci şi neîmpărţirea averilor tale altora se 
numeşte tot răpire, lăcomie şi jaf.... „Pământul a dat rodurile sale şi n-aţi dat 
zeciuială; ci răpirea dreptului săracului este în casele voastre” (Maleahi 3, 10). 
Cu alte cuvinte, le spune aşa: Pentru că n-aţi dat ofrandele cuvenite, aţi răpit 
averile celui ce are lipsă. Dumnezeu spune aceasta spre a arăta celor bogaţi 
că în mâinile lor este averea celor săraci, fie că aceştia au moştenit averile lor 
de la părinţi, fie că şi le-au adunat în alt chip” 16.

B) “Şi iarăşi, în altă parte, spune: „Nu voi despuia viaţa săracului” (Sirah 4, 
2). A despuia înseamnă a lua averile altuia; că despuiere e şi atunci când luăm 
şi stăpânim averile ce nu ne aparţin. Să luăm învăţătură dar prin asta că vom fi 
pedepsiţi la fel cu cei ce despoaie pe alţii, dacă nu facem milostenie. Averile 
noastre, ori de unde le-am fi adunat, sunt ale Stăpânului. Dacă le dăm celor 
nevoiaşi, vom dobândi mai mult belşug. Pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu 
ca tu să ai avere, spre a o împărţi săracilor, nu ca să o cheltuieşti în desfrânări, 
în beţii, în mâncăruri şi băuturi, în haine scumpe şi în alte lucruri de necinste. 
Cel ce are avere este ca un iconom al veniturilor împărăteşti; dacă acesta din 
urmă ar cheltui banii strânşi, pentru plăcerile lui, şi nu i-ar împărţi celor cărora 
i s-a poruncit, ar fi pedepsit şi osândit la moarte; tot aşa şi acest bogat: este un 
administrator al banilor pe care trebuie să-i împartă săracilor; a primit poruncă 
să-i împartă celor nevoiaşi; dacă cheltuieşti pentru el mai mult decât îi este de 

15  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la Eutropiu eunucul, patriciu şi consulul, 1, în Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Despre desfătarea celor viitoare; Să nu deznădăjduim; Nouă cuvântări la Cartea Facerii, traducere 
din limba greacă veche şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008, p. 85. A se vedea şi Migne, P. G., 52, 391-396.

16  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, II, 4, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 
la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
şi alte omilii, p. 61-62. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 987-988.
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neapărată trebuinţă, va primi acolo, pe lumea cealaltă, cumplita pedeapsă. Că 
nu sunt ale lui cele ale lui, ci ale celor dimpreună robi cu el” 17.

Sfântul Ioan Gură de Aur a precizat suficient de clar în primele rânduri 
(partea A) că a vorbit aici literar atunci când a spus, „a nu împărţi averitele 
tale cuiva este răpire”. Nu numai să iei ceea ce aparţine altora, dar, de aseme-
nea, a refuza celor nevoiaşi o împărţire a proprietăţii cuiva, este furt în sensul 
strict al cuvântului. El foloseşte trei sinonime: „harpage”, „pleonexia” şi 
„aposteresis”, pentru a arăta că a vorbit literar. El a adăugat expres că nu 
contează modul în care bogatul a ajuns de fapt în posesia bunurilor – fie prin 
mostenirea de la părinţi sau prin alte mijloace. Dacă  nu împărtăşeşte cu cei 
nevoiaşi, este un hoţ. http://www.google.com/url?source=transpromo&rs=rs
sf&q=//translate.google.com/community?source=all

Care este motivul pentru afirmaţia surprinzătoare a Sfântului Ioan Gură de 
Aur? Pasajul A apelează la autoritatea Sfintei Scripturi. Tot ce are cineva, indi-
ferent de modul în care am ajuns să stăpânim aceasta, aparţine în mod esenţial 
lui Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul Suprem şi noi toţi suntem împreună 
slujitorii: „sundouloi” Lui. Săracii şi cei nevoiaşi sunt, prin urmare, la fel de 
mult în grija lui Dumnezeu şi îndreptăţiţi la providenţa lui Dumnezeu ca ceilalţi, 
pentru toţi, deoarece chiar şi bogaţii au primit tot ce au de la Dumnezeu.

Dacă cei săraci nu primesc ceea ce le este necesar pentru hrana lor, aceasta 
este din cauza faptului că cei bogati i-au jefuit de ceea ce se datorează lor din 
bunurile materiale care aparţin în mod esenţial lui Dumnezeu. Scopul propri-
etăţii „nu este pentru ca să-o utilizaţi pentru adulter, beţie, lăcomie..., ci pentru 
ca să-o împărtăşiţi cu cei nevoiaşi”. 

Suntem cu toţii la fel – suntem toţi împreună slujitori – astfel încât avem 
în esenţă aceeaşi vedere a bunurilor pământului, care nu încetează să aparţină 
în primul rând Domnului Suprem. De aceea cei care nu împărtăşesc cu cei 
nevoiaşi, după cum Dumnezeu împărtăşeşte cu ei, nu sunt nimic mai mult 
decât hoţi. Sfântul Ioan Gură de Aur foloseşte acelaşi cuvânt pentru „împăr-
tăşire” pe care Clement din Alexandria l-a folosit adică cuvântul: „metadido-
nai”. Prin urmare, spre deosebire de Clement din Alexandria, Sfântul Ioan 
Gură de Aur nu a fost un mare prieten al filosofiei păgâne ci a preferat să 
lucreze ca un exeget biblic 18. 

(3) Înţelesul cuvintelor „este al meu” şi „nu este al meu”
17  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, II, 4, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 

la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
şi alte omilii, p. 62. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 988.

18  Sfântul Ioan Gura de Aur, Omilia 63, 1, la Evanghelia dupa Ioan, în Sfântul Ioan Gura de 
Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan, traducere din limba franceza de Diacon Gheorghe Babut, 
Editura Pelerinul Român, Oradea, 1998, p. 320-321. A se vedea si Migne, P. G., 59, 349.
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Următorul grup de pasaje se referă toate direct la sensul conceptului „al 
meu” şi „al tău”. Pasajul A este parte a unui tratat pe care Sfântul Ioan Gură 
de Aur l-a susţinut la Antiohia în timp ce era încă diacon. Subiectul este fecio-
ria. În această secţiune a cuvântului său, el vorbeşte despre calm şi linişte în 
calitate de caracteristici ale fecioriei. Avariţia, spune el, şi o neînţelegere a 
sensului real al proprietăţii, cauzează pierderea liniştei şi îngrijorare. 

„Ce înseamnă cuvintele „este al meu” şi „nu este al meu”? Când cercetez 
bine aceste cuvinte, nu văd în ele decât simple cuvinte... Poţi vedea apoi că 
aceste cuvinte: „este al meu” şi „nu este al meu”, sunt simple cuvinte nu numai 
când e vorba de argint şi de aur, ci şi când e vorba de băi, de grădini şi de case. 
Toţi oamenii se folosesc îndeobşte de toate aceste bunuri. Cei care în aparenţă 
le stăpânesc, se deosebesc de cei care nu le au în stăpânirea lor numai prin 
faptul că ei poartă grija acestor bogăţii. Cei care nu le stăpânesc, se folosesc 
şi se bucură de ele, pe când ceilalţi, stăpânii lor, după ce şi-au dat toată oste-
neala ca să le adune, culeg acelaşi rod pe care îl culeg şi ceilalţi fără să-şi fi 
dat vreo osteneală şi fără să aibă vreo grijă” 19.

B) „Dumnezeu ni le dă din belşug pe toate acelea, care sunt de mai mare 
trebuinţă decât banii şi averile, de pildă: aerul, apa focul, soarele, pe toate cele 
asemenea acestora. Nu poţi spune că bogatul se bucură mai mult de razele 
soarelui, iar săracul mai puţin. Nu poţi spune că bogatul trage în piept mai 
mult aer decât săracul. Toate se dau deopotrivă tuturor, toate sunt comune 
tuturor... Deci, ca să trăim fără teamă, Dumnezeu a făcut comune acele bunuri 
care menţin viaţa, dar ca să avem prilej de cununi şi de laude n-a făcut comune 
averile, pentru ca, urând lăcomia, urmând dreptatea şi dând săracilor averile 
noastre, să putem avea pe această cale oarecare uşurare a păcatelor noastre” 20.

C) “Al meu”şi „al tău”, aceste cuvinte de gheaţă, care au adus în lume 
războaie cu duiumul, au fost izgonite din sfântă Biserica aceea! Creştinii locu-
iau pe pământ ca îngerii în ceruri. Săracii nu-i pizmuiau pe cei bogaţi! Nici 
nu erau bogaţi! Bogaţii nu-i dispreţuiau pe cei săraci! Nici nu erau săraci! 
Toate erau în comun!”  21.

Lăsând la o parte punctul de vedere legal roman predominant şi meditarea 
dintr-o poziţie pur creştină, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cu cât pătrunde 

19  Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, 69, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie; 
Apologia vieţii monahale, Despre creşterea copiilor, traducere din limba greacă veche şi note de 
Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2007, p. 118. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 584-585.

20  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Statui,II, 6-7, p. 52. A se vedea şi Migne, P. G., 49, 43.
21  Sfântul Ioan Gură de Aur, La cuvântul apostolic ce spune: trebuie să fie erezii între voi, ca 

să se vădească între voi cei încercaţi, 2, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre schimbarea numelor; 
Despre răbdare; Despre milostenie; Despre tăria credinţei; Despre propovăduirea Evangheliei şi 
alte omilii, traducere din limba greacă şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 239. A se vedea şi Migne, 
P. G., 51, 255.
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mai mult în sensul interior al proprietăţii, prin care se poate numi un lucru „ 
al meu” sau „nu al meu”, cu atât mai mult el este convins că aceste cuvinte nu 
au nici un conţinut realist. Utilizarea bunurilor materiale ar trebui să fie comună 
tuturor. Nimeni nu poate pretinde utilizarea exclusivă a bunurilor materiale. 
Prin urmare, proprietarii de drept ai bunurilor lumeşti, „care par a fi „propri-
etari” sau „stăpâni” – „hoi dokountes auton einai kurioi” – sunt diferiţi de cei 
care nu sunt nici măcar din punct de vedere legal proprietari numai prin faptul 
că au o responsabilitate mai mare pentru societate. Diferenţele, din punct de 
vedere etnic, nu implică dreptul proprietarilor de a face ceea ce doreşte cu 
proprietatea „lor”, sau să-o folosească exclusiv pentru ei – „pentru că utilizarea 
este comună tuturor”. 

În Pasajul B, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că motivul pentru care uti-
lizarea  proprietăţii este comună tuturor şi nu un drept exclusiv al proprietarilor: 
toate lucrurile, nu cu excepţia celor care sunt „deţinute” în mod esenţial, aparţin 
lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ni le dă „din belşug pe toate 
acelea”. 

După ce a declarat acest principiu general, Sfântul Ioan Gură de Aur con-
tinuă să se facă distincţie între: (1) anankaiotera – „lucrurile care sunt mai 
necesare”, sau „cauzele de viaţă” – şi (2) chremata – „banii”, „averea”. În 
prima categorie el enumeră aerul, apa, focul, soarele - toate aceste lucruri”. 

În care dintre cele două categorii va fi inclus pământul? Cu siguranţă în 
prima. Pământul, de asemenea, este un dar gratuit al naturii, pe care pur şi 
simplu oricine îl poate găsi a fi acolo şi de care, prin urmare, nimeni nu poate 
pretinde vreun merit sau vreo origine. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că toate 
aceste lucruri au fost destinate de Dumnezeu pentru toţi în mod egal şi comun 
– tocmai pentru că ele sunt absolut necesare, deoarece acestea sunt „cauzele 
vieţii”.

Alte lucruri pe care unii le posedă într-o măsură mai mare decât alţii, dar 
care nu sunt strict necesare, nu sunt făcute în comun. Cei care au aceste lucruri 
– „bani”, sau „avere”, adică lux – trebuie să le împartă cu cei ce sunt în lipsă.

În Pasajul C, Sfântul Ioan Gură de Aur elucidează pentru creştinii din timpul 
lui ce înseamnă să fii în „acea Biserică Sfântă” – o referire la Fapte 4, 32, 
despre care întregul pasaj este un comentariu. Diferenţierea dintre bogaţi şi 
săraci trebuie să fie eliminată. „Cuvintele de gheaţă” „al meu” şi „nu al meu” 
trebuie să fie eliminate. Invidia, dispreţul pentru alţii şi războaiele nu ar mai 
exista în cazul în care dreptul de proprietate individuală exclusivă ar înceta şi 
în cazul în care nu ar mai exista „al meu” şi „al tău”, ci doar „al nostru”.

Proprietatea ar trebui să fie o chestiune de proprietate socială. După punctul 
de vedere al Sfântului Ioan Gură de Aur, în lumina mesajului din Fapte 4, 32, 
sau ceea ce s-a numit gândirea şi practica socialistă a primilor creştini (dacă 
Hrisostom însuşi a fost un socialist va fi discutat înntr-un alt studiu), Charles 
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Avila 22 susţine că a fi creştin presupune subscrierea la această idee şi clarifi-
carea ei în aranjamentele practice.

(4) A poseda şi a nu fi posedat de averile cuiva
Sfântul Ioan Gură de Aur a fost acuzat de atacarea celor bogaţi „fără motiv”. 

Şi el se apără:
(A) „N-am spus acestea ca să osândesc pe toţi cei bogaţi, nici ca să laud pe 

toţi cei săraci; că bogăţia nu-i un rău, ci folosirea rea a bogăţiei; şi nici sărăcia 
nu-i un bine ci folosirea bună a a sărăciei. Bogatul acela din vremea lui Lazăr a 
fost osândit nu pentru că era bogat, ci pentru că era crud şi neomenos” 23. 

(B) „Deci nu bogăţia e rea, ci rea e întrebuinţarea nelegiuită a bogăţiei. ... 
Toată făptura lui Dumnezeu e bună ..., tot aşa şi acum, nu învinovăţesc pe cei 
bogaţi, nici nu hulesc banii şi averile, ci întrebuinţarea rea a banilor şi cheltuirea 
lor în desfrânări. De aceea se numesc bani „chremata”, ca să ne putem folosi 
(chresometha) noi de ei, nu ei să se folosească de noi. De asta se numesc avuţii, 
ca să le avem noi pe ele, nu ele să ne aibă pe noi. Pentru ce vrei să ai ca stăpân 
o slugă? Pentru ce strici rânduiala?” 24

Ca şi Sfântul Clement din Alexandria, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă 
bunătatea întregii creaţii. Averea sau bunurile materiale nu sunt rele, mai 
degrabă, în ele însele, sunt bune. „Fiecare făptură a lui Dumnezeu este bună”. 
Nu bogăţia în sine, ci utilizarea rea sau ilegală a bogăţiei este din punct de 
vedere moral rea. 

 Există, apoi, după Sfântul Ioan Gură de Aur, o lege care reglementează 
utilizarea bogăţiei. În cazul în care cineva deţine avere, acesta ar trebui să 
acţioneze ca un „proprietar”sau „stăpân” real, mai degrabă ca unul care posedă 
proprietatea decât unul posedat de ea. În caz contrar, el va fi un simplu „doulos” 
sau sclav. Cuvântul „doulos” conotează imaginea clasică de robie şi de limitare 
şi a numi pe cineva cu acest nume a fost una dintre cele mai grave insulte pe 
care o persoană ar putea-o arunca asupra altuia.

Rădăcina etimologică a cuvântului grecesc pentru „bani”  (chremata) a 
însemnat utilizare. Cu toate acestea, cei bogaţi, după cum a observat Sfântul 
Ioan Gură de Aur, au fost atât de ataşaţi de acest bun material numit bani, care 
mai degrabă ar fi fost pentru utilizare decât pentru tezaurizare, încât şi-au pus 
toate inimile şi minţile lor să urmărească la nesfârşit banii – nu pentru uz 

22  Charles Avila, Ownership: Early Christian Teaching, chapter 6, London, Sheed and Ward, 
1983, p. 81. 104.

23  Sfântul Ioan Gură de Aur, Să nu dăm în vileag păcatele fraţilor nostril şi să nu-i blestemăm 
pe duşmani, 2, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre desfătarea celor viitoare; Să nu deznădăjduim; 
Nouă cuvântări la Cartea Facerii, p. 31. A se vedea şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Quod non oporteat 
peccata fratrum evulgare, neque inimicis imprecari, 2, în Migne, P. G., 51, 355.

24  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie împotriva celor care n-au venit la biserică, 1, 2, în Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre 
vieţuirea după Dumnezeu şi alte omilii, p. 300. A se vedea şi Sfântul Ioan Gură de Aur, In Inscritionem 
altaris et in Principium Actorum, 1, 2, în Migne, P. G., 51, 69.
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comun, ci pur şi simplu pentru acumulare privată nelimitată. Sfântul Ioan Gură 
de Aur a aprobat bunătatea întregii creaţii, inclusiv averea sau bunurile mate-
riale. Dar el a condamnat goana pentru ceea ce părea acumulare privată 
nelimitată.

(5) Rădăcina averii acumulate este nedreptatea: propietatea privată 
cauzează antagonisme, ca şi cum natura însăşi s-a scandalizat

În următoarele pasaje, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeste explicit despre 
proprietatea asupra terenurilor şi despre ceea ce poate fi descris ca şi caracterul 
comun al terenurilor şi a altor resurse producătoare de bogăţie naturală.

Sfântul Ioan Gură de Aur a rostit 18 omilii la Epistola I a Sfântului Apostol 
Pavel către Timotei, probabil la Antiohia, înainte de a deveni episcop. Pasajele 
A şi B, cu toate acestea, reprezintă o digresiune într-o consideraţie a Evangheliei 
după Sfântul Luca, capitolul 16, versetele 1-9, şi anume parabola despre ico-
nomul necredincios. Sfânul Ioan Gură de Aur se întreabă de ce Hristos numeşte 
bogaţiile „bogăţii nedrepte”. Cât de nedreptă este bogăţia, atunci? Este nedreptă 
prin natura sa? În contextul acestei întrebări, Sfântul Ioan Gură de Aur revi-
zuieşte originea bogăţiei şi trage următoarea concluzie:

(A) „Deci, spune-mi: cum te-ai îmbogăţit tu? De la cine ai luat? Cum s-a 
îmbogăţit celălalt? De la bunic, zici tu, iar celălalt spune că are averea de la 
tatăl său. Aşadar, vei putea tu – chiar dacă te-ai ridicat din multe generaţii din 
trecut – să-mi arăţi că aceste averi au fost câştigate cinstit? Nu vei putea face 
aceasta, şi suntem nevoiţi să admitem că începutul şi baza ei au fost din nedrep-
tate. Cum aşa? Apoi Dumnezeu dintru început n-a făcut pe cel bogat, sau pe 
cel sărac, sau că făcându-i, aceluia i-a arătat tezaure de aur nenumărate, iar 
acestuia nimic, ci l-a lipsit şi de căutarea aurului, şi i-a făcut pe amândoi deo-
potrivă şi pământul aparţine amândurora. Şi dacă  pământul este obştesc, apoi 
cum tu ai atâtea şi atâtea hectare, în timp ce vecinul tău nu are nicio palmă de 
pământ? ... Dar, nici pentru acestea nu mă voi certa. Fie averea dreaptă, şi tu 
străin de orice răpire, căci nu poţi fi tu răspunzător de cele răpite de tatăl tău, 
dar n-ai răpit tu. Chiar zici că nici el n-a răpit, atunci cum de a avut atâta aur 
izvorât ca din pământ? De unde? Cu toate acestea, bogăţia este un bun? 
Nicidecum. Însă, zici tu, nici un rău nu este. Dacă cel ce o are nu este lacom, 
dacă împărtăşeşte din ea celor lipsiţi, nu este un rău, iar dacă nu împărtăşeşte 
nimănui, atunci bogăţia lui e un rău mare. Întrucât nu face vreun rău, zici tu, 
nu este rea, chiar dacă nu face nici un bine. Bine! Dar aceasta oare nu este un 
rău, de a avea tu singur cele ce sunt ale stăpânului şi de a te bucura tu singur 
de cele ce sunt obşteşti? Sau poate nu este al lui Dumnezeu pământul şi plinirea 
lui? Deci, dacă cele ale noastre sunt ale Stăpânului nostru comun, apoi sunt şi 
ale celor dimpreună cu noi, căci toate ale Stăpânului sunt comune” 25.

25  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 12, 4 la Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 
în J. P. Migne, P. G., 62, 562-563.
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(B) „Şi tu priveşte iconomia lui Dumnezeu: a făcut ca totul să fie obştesc, 
ca măcar de acestea să se ruşineze neamul omenesc. De pildă, aerul, soarele, 
apa, pământul, cerul, marea, lumina, stelele, pe toate acestea le împarte tuturor 
deopotrivă, ca unor fraţi... Şi priveşte că în cele comune nu este nici o ceartă 
între oameni, ci toate se petrec în mod paşnic, iar când cineva încearcă să 
răpească ceva din bunul obştesc şi să şi-l însuşească, atunci începe cearta, ca 
şi cum însăşi natura s-a scandalizat” 26.

Dreptul roman, care a întruchipa filozofia acceptată de proprietate din seco-
lul al IV-lea în Antiohia, prevede o acţiune numită vindicatio 27. Aici posesorul 
unei părţi din proprietate a justificat, sau a revendicat dreptul lui sau al ei 
asupra acesteia în faţa cererii altuia, care a pretins a fi proprietarul legal efectiv 
a aceleiaşi părţi. Posesia însăşi a fost prima facie dovada proprietăţii: a fost 
sarcina non-posesorului, apoi, pentru a dovedi dreptul de proprietate; şi dacă 
el sau ea nu au reuşit să facă acest lucru, proprietatea a rămas în posesia pose-
sorului actual.

În aceste texte, Sfântul Ioan Gură de Aur refuză să recunoască posesia ca 
un fel de dovadă a dreptului de proprietate. Mai degrabă, el ar impune asupra 
posesorului sarcina de a dovedi că achiziţionarea proprietăţii în cauză a fost 
dreaptă. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Gură de Aur reexaminează cu îndrăzneală 
conceptul predominant al proprietăţii prin utilizarea unei abordări cu totul 
nouă –  o abordare moral-teologică, dacă am putea-o numi aşa. „Începutul şi 
baza” proprietăţii, susţine Sfântul Ioan Gură de Aur, „trebuie să fi fost nedrep-
tatea”: altfel cum se explică concentraţia acesteia în mâinile câtorva, în faţa 
unei dispoziţii dumnezeieşti care plasează toate lucrurile într-o proprietate 
comună, astfel încât să nu poată fi nici bogaţi, nici săraci? Faptele juridice, 
susţine Sfântul Ioan Gură de Aur, vin al doilea. Şi în acest caz, dreptul doar 
legitimează o situaţie nedreaptă – o situaţie care, în opinia sa, este necesar să 
fie schimbată.

Atunci, cu excepţia actualilor proprietari, se poate arăta a posteriori că 
proprietatea lor a fost dobândită cinstit, Sfântul Ioan Gură de Aur va susţine 
a priori că trebuie să fi fost dobândită undeva pe nedrept în cursul generaţiilor. 
Afirmaţia sa simplă, uimitoare, se bazează pe faptul că „la început Dumnezeu 
nu a făcut pe un om bogat şi pe altul sărac”. Astfel, într-o situaţie în care atât 
de multă bogăţie se află în mâinile câtorva, în timp ce atât de mulţi sunt sărăciţi, 
sarcina probei achiziţiei cinstite revine celor bogaţi. 

Acuzaţia Sfântului Ioan Gură de Aur nu merge dincolo de raţiune. El admite 
că, la urma urmei, actualii proprietari nu pot fi responsabili pentru faptele lacome 
ale înaintaşilor lor. Totusi, subliniază el, bogăţia pe care au acumulat-o în mâinile 

26  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 12, 4 la Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 
în Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuirile la Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2005, p. 106-107. A se vedea şi J. P. Migne, P. G., 62, 563-564.

27  Charles Avila, Ownership: Early Christian Teaching, p. 81-104.
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lor de-a lungul generaţiilor prin practici nedrepte nu este, în orice caz, cu adevărat 
a lor de a face cu ea aşa cum le place. Mai degrabă ar trebui să-şi deschidă ochii 
la faptul că „bunurile noastre aparţin Stăpânului nostru comun” şi că „ele aparţin, 
de asemenea, fraţilor noştri împreună slujitori. Bunurile Stăpânului nostru sunt 
comune”. Bogaţia creaţiei nu este rea. Ce ce este rău este că „numai voi singuri 
ar trebui să vă bucuraţi de ceea ce este comun”.

Într-adevăr, Sfântul Ioan Gură de Aur susţine că dreptul egal al tuturor la 
utilizarea bogăţiei pământului este tot atât de clar ca dreptul lor egal de a 
respira aerul – un drept proclamat de faptul existenţei lor şi prin darul egal şi 
egalizator al Creatorului – un drept natural şi inalienabil, învestit în toate 
persoanele când acestea intră în lume şi care, atât timp cât acestea continuă 
în lume, poate fi limitat doar de drepturile egale ale altora. Nici unul dintre 
noi nu poate face pe bună dreptate o subvenţie de proprietate exclusivă şi 
absolută în pământ sau în alte resurse de bogăţie, pentru că nici unul dintre 
noi nu a făcut pământul, prin care să stabilim drepturile celor care au posesi-
unea creaţiei noastre după noi. Toţi suntem în mod egal împreună-slujitori ai 
Stăpânului, ale căruia sunt toate lucrurile şi Care le face disponibile pentru 
toţi. A recunoaşte răpirea şi nedreptatea vechilor proprietari înseamnă doar 
un prim pas care trebuie să conducă la rectificarea în acordul social actual. 
Dacă restituirea nu se face, atunci, într-adevăr, proprietatea nu este altceva 
decât o răpire continuă şi nealterată.

În pasaj B, Sfântul Ioan Gură de Aur invită oamenii să-şi ridice ochii la un 
orizont mai mare: „Priviţi iconomia înţeleaptă a lui Dumnezeu ... El a făcut 
anumite lucruri obşteşti”. Dreptatea socială este dreptate naturală, pare să 
spună, şi invers, nedreptatea socială este împotriva naturii. Când unii îşi însu-
şesc exclusiv lucrurile care sunt date în comun, atunci rezultă antagonismul, 
„ca şi cum însăşi natura s-a scandalizat”. 

Sfântul Ioan Gură de Aur are un respect insuficient pentru legalizarea 
romană a proprietăţii. Pentru el, proprietatea absolută este lipsită de sens, 
pentru că numai Dumnezeu este adevărat Proprietar. După cum spune el într-
un alt pasaj:

(C) „Tot ceea ce avem este a lui Hristos, şi chiar pe a fi (existenţa) de la 
El şi prin El o avem; şi dreptul de a trăi, de a respira, şi lumina, şi aerul, şi 
pământul, toate sunt ale Lui..., căci noi suntem aici trecători şi drumeţi. Aşadar, 
a zice mereu că „aceasta este a mea, cealaltă a ta” nu sunt decât vorbe goale, 
căci în fapt nu este aşa. Şi când tu zici că te găseşti în casa ta, nu este altceva 
decât o vorbă goală lipsită de realitatea lucrului, fiindcă şi aerul, şi pământul, 
şi materialul casei sunt ale Creatorului, şi chiar şi tu care ai clădit-o, precum 
şi toate celelalte sunt ale Lui” 28.

28  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 10, 5, la Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol 
Pavel, în J. P. Migne, P. G., 61, 85, a se vedea şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau 
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Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci, totul este, în sensul cel mai realist, 
proprietatea lui Dumnezeu. Planurile umane ale proprietăţii ar trebui să fie 
pur şi simplu actualizarea intenţiei lui Dumnezeu de a plasa toate bunurile 
materiale la dispoziţia tuturor. Nu ar mai trebui să fie nici strict „a mea” şi „a 
ta”, pentru că totul este profund al „nostru” spre a fi utilizat. Aşa cum Sfântul 
Ioan Gură de Aur a zis deja: „când cineva încearcă să răpească ceva din bunul 
obştesc şi să şi-l însuşească, atunci începe cearta, ca şi cum însăşi natura s-a 
scandalizat”. Planurile umane privind proprietatea nu ar trebui să fie conside-
rate ca absolute. Acest lucru le-ar face să fie fără sens. Nici nu pot fi privite 
ca exclusive. Mai degrabă, ele ar fi văzute ca o modalitate de a atinge scopul 
bogăţiei din lume, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl vede ca fiind rânduit 
în esenţă pentru cerinţele întregului neam omenesc.

„Noi suntem trecători şi drumeţi”, ne reaminteşte Sfântul Ioan Gură de 
Aur. Noi nu suntem decât chiriaşi pentru o zi. Deoarece călătorim prin istorie 
într-un pelerinaj comun, vom găsi cu siguranţă îndeajuns drumul pentru cerin-
ţele tuturor – numai dacă nu permitem ca cineva să răpească de la alţii ceea 
ce aparţine tuturor. O nouă conştiinţă a realităţii trebuie să înlocuiască noţiunea 
acceptată social şi legal a proprietăţii, care pur şi simplu legitimează şi per-
petuează răpirea de către câţiva, ca rezultat al degradării multora.

(6) Unde este demnitatea dată de Dumnezeu tuturor, când săracii sunt 
rânduiţi într-un loc mai jos decât câinii bogaţilor?

În ultimul an al mandatului său episcopal la Constantinopol, Sfântul Ioan 
Gură de Aur a susţinut 34 de omilii la Epistola către Evrei a Sfântului Apostol 
Pavel. Următorul pasaj, din una dintre aceste omilii, este o digresiune la 
Psalmul 40, 1: „Fericit cel ca caută la sărac şi la sărman, în ziua cea rea îl va 
izbăvi pe el Domnul”.

(A) „Când tu vezi un sărac, nu fugi, ci îndată te gândeşte cine ai fi tu, dacă 
ai fi acela? ... Gândeşte-te că şi el este liber ca şi tine, că şi el se împărtăşeşte 
de aceeaşi nobleţe, şi că toate le are comune ca şi tine, şi că poate de multe 
ori este deopotrivă cu câinii tăi. Că aceştia sunt totdeauna sătui, pe când acela 
de multe ori se culcă flămând... Dar slugile îţi îndeplinesc nevoile tale, poate. 
Care nevoi? Că-ţi slujesc bine? Dar dacă eu ţi-aş arăta că acest sărac îţi înde-
plineşte o mai mare nevoie decât acelea? Căci el va sta înaintea ta în ziua 
judecăţii, şi te va izbăvi de focul cel veşnic” 29.

(B) “Voi daţi milostenie săracilor? Dar aceasta nu este din bunul vostru; 
ci din cel ce-I aparţine Domnului: aceasta vă este comun cu însoţitorii voştri. 
Explicarea Epistolei I către Corinteni, Omilia a X-a, traducere de Arhim. Theodosie Athanasiu, 
Bucureşti, 1908, p. 129.

29  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XI, 7, la Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, la 
J. P. Migne, P. G., 63, 93-94, a se vedea şi  Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea 
Epistole către Evrei, traducere de Arhid. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1923, p. 172.



38 Altarul Banatului

Iar pentru ce trebuie să fiţi şi mai smeriţi şi mai modeşti; prevăzând prin neca-
zurile fraţilor voştri pe acelea care stau spânzurate deasupra capului vostru şi 
vedeţi în ei propria voastră natură… Şi aceste bogăţii, ce sunt ele? O umbră 
zadarnică, un fum care se înalţă, floarea ierbii, sau mai scurt ele sunt mai slabe 
ca şi floarea ierbii” 30.

(C) “ Milostenia nu se face doar prin bani, ci şi prin alte fapte bune. Şi mă 
refer la următorul lucru când spun acesta: putem să ocrotim şi să ajutăm pe 
cineva. De multe ori ocrotirea prin fapte a ajutat mai mult decât banii. Deci, 
înainte de toate, să amintim acum despre felurile milosteniei, Poţi să ajuţi cu 
bani? Nu şovăi! Poţi s-o faci prin ocrotire? Să nu spui că de vreme ce nu există 
bani, ocrotirea nu înseamnă nimic. Şi aceasta este foarte însemnată. Să te simţi 
ca şi cum ai dat bani. Poţi să ajuţi prin vindecare? Şi pe aceasta s-o faci! De 
pildă, eşti medic de meserie? Îngrijeşte bolnavi, căci şi lucrul acesta este 
însemnat. Poţi să sprijini cu sfatul? Milostenia aceasta este cea mai înaltă decât 
toate, sau atât de mare pe cât câştigul pe care îl are” 31. 

În aceste pasaje se vede baza pe care se sprijină filozofia socială a  Sfântului 
Ioan Gură de Aur: demnitatea umană a lui Dumnezeu dătătorul. Sfântul Ioan 
Gură de Aur afirmă accentuat pe bază de argumente atât demnitatea individului 
cât şi cea a speciei umane în ansamblu. Fiecare persoană umană „se împărtă-
şeşte de aceeaşi nobleţe”. Prin urmare, întreaga omenire are toate bunurile în 
comun.

Dar acumularea de avere de către câţiva  posedanţi a rănit demnitatea umană. 
Cei săraci sunt săraci fiindcă au fost asupriţi şi lipsiţi de resursele comune. 
Concentraţia  bogăţiei în mâinile celor puţini i-a afectat. Ei trăiesc într-o stare 
permanentă de nelinişte, fără cerinţele pentru viaţă umană decentă – „nici 
măcar la nivelul câinilor celor bogaţi”. Toţi suferă, inclusiv cei bogati. Pentru 
că nu există nici o scăpare în „ Ziua Judecăţii”. Şi averea, în cele din urmă, 
indiferent de cât de mare este acumulare, nu este altceva decât „o umbră 
zadarnică, un fum care se înalţă”.

Cu toate acestea, Sfântul Ioan Gură de Aur observă optimist că această 
degradare, această stare nedreaptă a problemelor, poate fi remediată – prin 
trezirea noastră comună la realitatea demnităţii umane, care trezire trebuie să 
ne conducă în mod necesar la acte de dăruire. „Înainte de toate, să amintim 
despre felurile milosteniei”. Bogăţia acumulată în mâinile celor bogaţi trebuie 
să fie împărtăşită, pentru că „ceea ce dai nu este al tău”, ci trebuie să fie 

30  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XXXIII, 3 la Evanghelia după Sfântul Ioan, la J. P. Migne, 
P. G., 59, 192; a se vedea şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan, traducere 
din limba franceză de Diacon Gheorghe Băbuţ, Editată la Mănăstirea „Portăriţa” Prilog, de Editura 
„Pelerinul Român”, 1997, p. 160.

31  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XXV, 4 la Faptele Apostolilor, la J. P. Migne, P. G., 60, 
196; a se vedea şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte de Aur, vol. IV. Milostenia, inima virtuţii, 
traducere de Preot Victor Manonache, Editura Egumeniţa, 2013, p. 153.
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returnat, pentru a îndeplini cerinţele demnităţii tuturor. Şi această împărtăşire 
trebuie să fie nu numai de bani sau de aur, ci de competenţe, de timp, de talent 
şi de sfat, în solidaritate umană – într-o singură familie în Dumnezeu. Astfel, 
vom avea uşurare din neliniştea noastră ca să stăpânim reciproc, pentru că 
avem un singur Domn, care ne-a dat totul în comun pentru realizarea demnităţii 
tuturor. Toate trebuie să le împărtăşim, la fel cum Domnul însuşi a 
împărtăşit.

Recapitulând, în primul rând, în ceea ce priveşte problema bogăţiei private, 
Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeste, aşa cum am văzut, cel mai convingător 
despre necesitatea de a elimina asuprirea şi sărăcia şi de a construi o ordine 
socială mai justă, mai umană. De-a lungul selecţiei noastre de pasaje, factorul 
teistic este dominant. Sfântul Ioan Gură de Aur se uită la ordinea socială 
dominantă şi a văzut că ea nu a recunoscut serios, practic, pe Creatorul ca 
proprietar absolut al tuturor lucrurilor. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur s-a întors 
„la bază” şi a subliniat că toată bogăţia, în primul rând şi în principal, îi aparţine 
lui Dumnezeu, singurul Domn. Că Dumnezeu, pentru Sfântul Ioan Gură de 
Aur, este Domnul în sensul de „proprietar” este demonstrat prin utilizarea 
cuvântului „despotes” pentru Dumnezeu. (Amintim că „Despoteia” este cuvân-
tul lui pentru „stăpânire”, „proprietate”). 

În al doilea rând, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază solidaritatea omenirii. 
Cu toţii avem acelaşi destin, suntem toţi nişte „străini şi călători” împreună. 
Mai mult, toţi suntem sundouloi, împreună slujitori ai Singurului, Doamn 
adevărat, chemaţi la un destin comun, nu ne este permis să domnim unul peste 
altul, ci mai degrabă trebuie să ne ajutăm unul pe altul pe calea acestui pelerinaj 
comun. Atunci, proprietatea umană, domnia omului asupra bunurilor materiale, 
nu este decât o modalitate de a asigura disponibilitatea acestor bunuri pentru 
toţi copelerinii noştri. Nu putem sta, trebuie să mergem mai departe. Atunci 
nu trebuie să strângem comori, ci să împărtăşim.

În cele din urmă, Sfântul Ioan Gură de Aur îmbracă reflecţiile sale despre 
proprietate într-un ton personalist creştin. El reface fenomenul proprietăţii 
universului relaţiilor persoană la persoană. Punctul de vedere predominant al 
dreptului de proprietate a conceput acest drept doar ca o relaţie legalizată de 
excludere, o relaţie în care un proprietar a exclus pe alţii de la accesul bunurilor 
lui sau ale ei. Astfel relaţia de proprietate a fost una negativă şi una fixată 
într-o lume a „acesteia” – o lume care a ignorat consecinţele etice negative 
ale acestei relaţii pentru demnitatea persoanei umane. Cu alte cuvinte, noţiunea 
dreptului roman de proprietate a promovat tocmai rănirea  relaţiilor, autentice, 
umane ale altora, prin legitimarea jafului, distrugerii şi opresiunii care au făcut 
pe atât de mulţi oameni săraci şi dependenţi şi i-au păstrat într-o stare de neli-
nişte şi resentiment continuu.
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Noţiunea de proprietate ca „a mea” şi „nu a mea”, pe care Sfântul Ioan 
Gură de Aur n-a susţinut-o, a fost lipsită de sens. Pentru el, noţiunea unui drept 
absolut şi exclusiv de proprietate a fost o caricatură a adevăratei sale naturi, 
care a fost, în esenţă, aceea a mijloacelor care servesc pentru a aprofunda 
relaţiile umane autentice între împreună pelerinii şi împreună slujitorii aceluiaşi 
Domn. Sfântul Ioan Gură de Aur a conceput natura proprietăţii, în esenţă, ca 
aceea a unei funcţii dinamice de împărtăşire a proprietăţii lumii pentru a înde-
plini cerinţele unei vieţi demne pentru toţi. 

2. Slujirea săracilor şi folosirea corectă a bogăţiei: milostenia
Sfântul Ioan Gură de Aur a susţinut că averea este dată de Dumnezeu 

oamenilor bogaţi, care la rândul lor trebuie să acţioneze ca iconomi ai lui 
Dumnezeu. Toţi ceilalţi oameni le este pur şi simplu permis de către Dumnezeu 
să obţină avere, mai ales atunci când ea este adunată prin mijloace nedrepte. 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune în omilia 75 la Evanghelia după Matei:

„Deci, din ce pricină se îmbogăţeşte cineva? Vă voi spune; unii, pentru că 
Dumnezeu le dă bogăţie au dobândit bogăţia cu îngăduinţa lui Dumnezeu.; iar 
alţii, pentru că Dumnezeu le îngăduie să strângă bogăţii.Aceasta e cea mai 
scurtă şi cea mai simplă explicaţie” 32.

Bogăţiile folosite în serviciul altor persoane sunt mult mai susceptibile de 
a fi luate în considerare ca daruri de la Dumnezeu, în timp ce averea care este 
cheltuită necinstit sau egoist mai degrabă se crede de obicei a fi permisă de 
Dumnezeu decât în special prevăzută. Sfântul Ioan Gură de Aur demonstrează 
mai departe această idee:

„Cum? Ai putea să întrebi. Dumnezeu face ca să se îmbogăţească desfrâ-
natul, cel ce săvârşeşte adulter, stricatul, omul care întrebuinţează  rău averile 
sale? Nu face asta Dumnezeu, dar le îngăduie să se îmbogăţească. Mare e 
deosebirea, nespus de mare, între a face şi a îngădui” 33.

Sfântul Ioan Gură de Aur face această distincţie poate pentru a se abţine 
de la atribuirea relelor care însoţesc întrebuinţarea abuzivă a averii la lucrarea 
lui Dumnezeu. Cu toate acestea, uneori Sfântul Ioan Gură de Aur face neclară 
distincţia între avere ca permisă sau ca dar. El spune: „Dumnezeu te-a cinstit 
când a dat pe pământ acest dar, vinul. Pentru ce te faci de ocară cu necumpă-
tarea ta?” 34 Această declaraţie, făcută cu referire la persoanele care trăiesc 

32  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 75, 4, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 
856. A se vedea şi Saint John Chrysostom, Homily 75, 4, on St. Matthew’s Gospel, la Philip Schaff 
(ed.), A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, vol. X, p. 454. 

33  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 75, 4, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 
856. A se vedea şi Saint John Chrysostom, Homily 75, 4, on St. Matthew’s Gospel, la Philip Schaff 
(ed.), A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, vol. X, p. 454.

34  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 57, 5, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 
668. A se vedea şi Saint John Chrysostom, Homily 57, 5, on St. Matthew’s Gospel, la Philip Schaff 
(ed.), A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, vol. X, p. 356.
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luxos, sugerează (după cum s-a menţionat în secţiunea anterioară), faptul că 
Sfântul Ioan Gură de Aur a văzut toată bogăţia ca venind de la Dumnezeu, fie 
prin dar sau prin îngăduinţă. Pe baza acestei convingeri, el este capabil să 
vorbească despre bogaţi ca fiind iconomi ai lui Dumnezeu. 

În Cuvântul al II-lea al Sfântului Ioan Gură de Aur la săracul Lazăr, el 
declară: „De eşti bogat şi cheltuieşti mai mult decât îţi trebuie, vei da socoteală 
de banii ce ţi s-au încredinţat” 35. Sfântul Ioan Gură de Aur merge mai departe 
şi aplică aceasta ascultătorilor săi: „N-ai primit mai multe averi decât alţii ca 
să le cheltuieşti singur, ci ca să fii şi pentru alţii bun iconom” 36. Aici Sfântul 
Ioan Gură de Aur se referă la cei bogaţi ca fiind iconomi ai darului lui Dumnezeu 
pentru alţii, şi anume la cei sărăci şi necăjiţi. Mai târziu, în acelaşi cuvânt, el 
nu lasă nicio îndoială acestui sens atunci când spune, „noi nu stăpânim averile 
noastre, ci pe ale lor (ale săracilor)” 37. Din nou, în omiliile sale la Evanghelia 
după Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur zice.

„Să audă aceste cuvinte şi cei cu averi. Că Hristos n-a adresat cuvinte numai 
dascălilor, celor ce învaţă cuvântul lui Dumnezeu, ci şi bogaţilor. Şi unora şi 
altora li s-a încredinţat bogăţie” 38.

Interesant, G. Uhlhorn 39 spune, ca o comparaţie, că Sfinţii Părinţi, în general, 
au văzut folosirea corectă a bogăţiei în a o da ca milostenie. Utilizarea sa 
pentru propriile noastre necesităţi este într-adevăr recunoscută şi chiar podoa-
bele şi bucuriile vieţii sunt acceptate, dar încă acestea sunt deja sub un nor. 
Ele nu sunt tocmai păcate, ci acestea sunt slăbiciuni. Creştinul trebuie să 
folosească numai proprietatea pentru sine însuşi, în măsura în care necesităţile 
vieţii cer aceasta. 

Este destul de comun pentru a ne întâlni cu maxima, că tot ceea ce un om 
posedă peste ceea ce este necesar, aparţine celor săraci şi trebuie să fie sacri-
ficat. Fericitul Augustin 40 spune: „tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat peste ceea 
ce este necesar, la drept vorbind, El nu ne-a dat, El n-a făcut altceva decât ni 
l-a încredinţat nouă, ca poate, prin intermediul noastru, să ajungă  în mâinile 
săracilor. A păstra aceasta înseamnă a intra în posesia a ceea ce aparţine altora”. 
„Din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ia mai înainte de toate ceea ce ai nevoie. 
Restul, care este de prisos pentru tine, este necesar pentru cei săraci”. Ceea ce 

35  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul al II-lea la Lazăr, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul 
Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu, p. 62-63.

36  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul al II-lea la Lazăr, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la 
săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu, p. 63.

37  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul al II-lea la Lazăr, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la 
săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu, p. 67.

38  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 77, 3, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 
878. A se vedea şi Saint John Chrysostom, Homily 77, 3, on St. Matthew’s Gospel, la Philip Schaff 
(ed.), A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, vol. X, p. 466.

39  G. Uhlhorn, Christian Charity in the Ancient Church, Edimburgh, T&T Clark, 1883, p. 274-322.
40  Fericitul Augustin, Epist., 219; in Ps. 147; Epist., 249.
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rămâne după procurarea hranei moderate şi a îmbrăcăminţii modeste, să nu 
fie păstrate pentru lux, dar depuse sus, iar prin mijloacele milosteniei, distri-
buite săracilor, între comorile cereşti. Se poate vedea aici o asemănare foarte 
strânsă cu scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Şi pentru a da un alt exemplu, 
Fericitul Ieronim 41 spune în mod asemănător: „Noi suntem datori săracilor din 
tot ceea ce depăşeşte hrana şi îmbrăcămintea necesare”. Ca o dovadă scriptu-
ristică, a fost prezentat textul de la Sfântul Evanghelist Luca 11, 42, după 
interpretarea, „ceea ce prisoseşte, daţi ca milostenie” 42.

Astfel, drepturile bogăţiei au fost limitate la ceea ce este necesar, ceea 
ce este de prisos, nu este proprietatea celui care le posedă, ci a celor săraci. 
Această idee poate fi, de asemenea, văzută la un alt Părinte al Bisericii: „ 
Tu nu dai săracilor ceea ce este al tău, tu îi restitui ceea ce este al lui. 
Pământul aparţine tuturor, nu numai celor bogaţi. Tu eşti acolo pentru 
achitarea datoriei tale şi să-i dai numai ceea ce îi datorezi lui”, spune Sfântul 
Ambrozie 43. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Cei săraci se roagă pentru 
ceea ce-i al lor, nu al tău” 44. Bogatul este cu adevărat un dator; el nu-şi 
face decât datoria, atunci când nu foloseşte bogăţiile lui pentru el, ci le 
împarte cu cei săraci. Dar el este dator lui Dumnezeu şi milostenia lui are 
o valoare morală, doar atunci când este pentru numele lui Dumnezeu, 
deoarece el dă săracilor ceea ce este cu adevărat propriu lui Dumnezeu. 
G. Uhlhorn 45 spune că a împărţi proprietatea în necesară şi superfluă şi a 
limita drepturile de proprietate la prima şi, prin urmare, a restrânge datoria 
milosteniei la aceasta din urmă, înseamnă a face o distincţie falsă şi una 
cu adevarat imposibilă de realizat. Creştinul este în adevăratul sens pose-
sorul a tot ceea ce Dumnezeu i-a dat, dar, de asemenea, pe de altă parte 
este legat, atunci când nevoia o impune, de a da tuturor.

După cum am menţionat în secţiunea anterioară, Sfântul Ioan Gură de Aur 46 
a fost de acord cu Sfântul Clement din Alexandria despre bunătatea întregii 
creaţii. Averea absolută, bogăţia sau bunurile materiale sunt bune în sine. 
„Fiecare creatură a lui Dumnezeu, spune el, este bună”. Acestea sunt daruri 
ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în timp ce Sfântul Ioan Gură de Aur con-
sideră averea absolută bună în sine, bună aşa cum toată creaţia lui Dumnezeu 
este bună, el a denunţat, în termenii cei mai duri, fenomenul bogăţiei relative, 
adică, a denunţat bogăţia particulară care diferenţiază omenirea în bogaţi şi 

41  Fericitul Ieronim, Epist., 150.
42  G. Uhlhorn, Christian Charity in the Ancient Church, p. 274-322.
43  G. Uhlhorn, Christian Charity in the Ancient Church, p. 274-322.
44  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 11 la Faptele Apostolilor, în Migne, P. G., 60, 94.
45  G. Uhlhorn, Christian Charity in the Ancient Church, p. 274-322.
46  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XIX, la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Opere XIII. 

Omilii la Ioan, I, introducere, traducere şi note de Sabin Preda,Cristina-Costena Rogobete, Cornel 
Coman, Cristian Chivu, Adrian Tănăsescu, Caliopie Papacioc, coordonator: Cristian Chivu, Editura 
Gândul Aprins, Bucureşti, 2014, p. 359-363. Ase vedea şi Migne, P. G., 59, 123-124.
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săraci. El s-a putut gândi la scindarea între bogaţi şi săraci doar în termenii 
unei relaţii între exploatatori şi exploataţi, expropriatori şi deposedaţi:

„Deci spune-mi: cum te-ai îmbogăţit tu? De la cine ai luat? Cum s-a îmbo-
găţit celălalt? De la bunic, zici tu, iar celălalt spune că are averea de la tatăl 
său. Aşadar, vei putea tu, – fie chiar de te-ai ridicat la multe generaţii din trecut 
– să-mi arăţi că câştigarea acestei averi a fost dreaptă? Nu vei putea face 
aceasta, şi din necesitate va trebui să admitem că începutul şi baza ei a fost 
din nedreptate. Cum aşa? Apoi Dumnezeu din început n-a făcut pe cel bogat 
sau pe cel sărac, sau că făcându-l, aceluia i-a arătat tezaure de aur nenumărate, 
iar acestuia nimic, ba încă l-a lipsit până şi de căutarea aurului, ci i-a făcut pe 
amândoi deopotrivă, şi pământul aparţine amândurora. Şi dacă pământul este 
obştesc, cum tu ai atâtea şi atâtea pogoane, în timp ce vecinul tău nu are nici 
un coş de tărână?... Dar aceasta oare nu este un rău, de a avea tu singur cele 
ce sunt ale Stăpânului şi de a te bucura tu singur de cele ce sunt obşteşti?” 47

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost dispus să învinovăţească pe proprietarii 
contemporani pentru furturile strămoşilor lor. Cu toate acestea, el i-a denunţat, 
în prezent, pentru continuarea actului de răpire: 

„Nu zic să faci milostenie din banii altora, ci după ce opreşti răpirea aceasta, 
să foloseşti bogăţia şi milostenia pentru iubirea de oameni. Pentru că dacă 
cineva nu opreşte răpirea, adică folosirea abuzivă a puterii, nici milostenie nu 
va face. Deoarece, chiar dacă dă mulţi bani în mâinile săracilor, când răpeşte, 
însuşindu-şi abuziv banii celorlalţi şi este lacom, va fi socotit de Dumnezeu 
asemenea celor ucigaşi” 48.

Aceste cuvinte sunt puternice şi C. Avila 49 spune că ele nu l-au făcut pe 
Sfântul Ioan Gură de Aur popular pentru proprietarii de terenuri mari. Mai 
mult, el a continuat să zică:

„Şi acesta este cel ce a jefuit, pentru că n-a dat din averile lui. Poate vi se 
par neobişnuite cuvintele mele, dar să nu vă prindă mirarea ... că nu numai 
răpirea averilor altora, ci şi neîmpărţirea averilor tale altora se numeşte tot 
răpire, lăcomie şi jaf... Dumnezeu spune aceasta spre a arăta celor bogaţi că 
în mâinile lor este averea celor săraci, fie că aceştia au moştenit averile lor de 
la părinţi, fie că şi le-au adunat în alt chip” 50.

Este interesant faptul că Sfântul Ambrozie, de asemenea, a subliniat relaţia 
de cauzalitate dintre bogăţie şi sărăcie. „Sălile spaţioase vă înalţă? Acestea 

47  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 12, 4, la Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 
în Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuirile la Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2005, p. 106-107. A se vedea şi Migne, P. G., 62, 562-563.

48  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la cuvintele: „Având acelaşi Duh”, 3, în Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Cuvinte de Aur, vol. IV, p. 285. A se vedea şi Migne, P. G., 51, 299.

49  C. Avila, Ownership: Early Christian Teaching, p. 125-150.
50  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, II, 4, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 

la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
şi alte omilii, p. 61-62. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 988.
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mai degrabă ar trebui să vă înţepe cu remuşcări, în timp ce ele ţin mulţimile, 
ele exclud strigătul săracului... Voi acoperiţi zidurile voastre, voi dezbrăcaţi 
pe bărbaţii goi... Un om vă cere pâine iar calul vostru mestecă aur sub dinţii 
lui, ... oamenii mor de foame iar voi închideţi hambarele voastre; poporul 
plânge amar iar voi vă jucaţi cu inelul vostru de aur” 51. Deoarece puţini bogaţi 
şi-au păstrat averea lor în loc ca să o redistribuiască, săracii, a căror deprivare 
este cauza acestei bogăţii, au rămas săraci şi nenorociţi.

Sfântul Vasile cel Mare a luat aceeaşi poziţie:
„Tu, care bagi totul în sânurile nesăturate ale zgârceniei, cum poţi socoti 

că nu nedreptăţeşti pe nimeni când lipseşti de cele de trai pe atâţia nevoiaşi? 
Cine-i lacom? Acela care nu se mulţumeşte când are îndeajuns! ... Oare nu 
eşti lacom, nu eşti hoţ când îţi însuşeşti cele ce ţi-au fost date în administrarea 
ta? ... Pâinea, pe care o ţii tu, este a celui flămând; haina, pe care o păstrezi în 
lăzile tale, este a celui dezbrăcat; încălţămintea, care se strică în casele tale, 
este a celui desculţ; argintul, pe care-l ţii îngropat, este al celui nevoiaş” 52.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ambrozie şi Sfântul Vasile cel Mare 
subliniază aici abordarea pur factual-legală a proprietăţii de a o respinge, pentru 
că ei o găsesc inadecvată pentru scopurile de schimbare a realităţii nedrepte 
datorită unei atât de multă sărăcie cauzată de acumularea unei atât de multă 
avere în mâinile celor puţini. Se poate vedea o asemănare strânsă cu Sfântul 
Ioan Gură de Aur  (şi cu un alt Sfânt Părinte menţionat) la Fericitul Augustin. 
„Nu dovedim că cei care par să se bucure în câştiguri obţinute în mod legal şi 
nu ştiu cum să le folosească, sunt într-adevăr în posesia proprietăţii altora? ... 
Cel care foloseşte rău averea o posedă în mod greşit şi posesia greşită înseamnă 
că este  proprietatea altuia. Vedeţi, atunci, cât de mulţi sunt cei care ar trebui 
să facă restituirea bunurilor altuia” 53. Aceştia pot fi încă proprietari din punct 
de vedere juridic, dar în realitate ei sunt hoţi. „Aţi primit mâncare şi acoperirea 
necesară. (Eu spun necesară nu inutilă, nu de prisos). De ce luaţi mai mult 
decât bogăţiile voastre? Spune-mi! Cu siguranţă toate posesiunile voastre sunt 
de prisos. Lucrurile de prisos pe care le aveţi pot fi necesităţile celor săraci” 54. 

Astfel, aici Sfinţii Părinţi au refuzat să vadă bogăţia şi sărăcia separat. Le-au 
văzut ca pe o unitate a contrariilor, în relaţie cauzală. Mulţi sunt săraci pentru 

51  Sfântul Ambrozie, De Nabuthe Jezraelito Liber unus, 11, în Migne, P. L., 14, 780-782.
52  Sfântul Vasile cel Mare, La cuvintele Evangheliei după Luca: „Strica-voi jitniţele mele şi 

mai mari le voi zidi”, 7, în Sfântul Vasile cel Mare,Omilii şi Cuvântări, 6, 7, în Părinvi şi Scriitori 
Bisericeşti, vol. I, traducere din limba greacă şi introducere de pr. Dumitru Fecioru, text revăzut şi 
notă asupra ediţiei de Constantin Georgescu, note de pr. Dumitru Fecioru, Constantin Georgescu şi 
Alexandru Mihăilă, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, p. 123. A se vedea şi 
Sfântul Vasile cel Mare, In illud distum Evangelii secundum Lucam: Destruam horrea mea...; 
itemque de avaritia, 7, în Migne, P. G., 31, 276-277.

53  Fericitul Augustin, Epistola 153, 26, în Migne, P. L., 23, 665.
54  Fericitul Augustin, Sermo LXI, 11, 12, în Migne, P. L., 38, 413.
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că puţini au reuşit să-i priveze de drepturi: surplusul averii celor bogaţi ar 
trebui dat ca necesitate pentru cei săraci.

S-a susţinut că o credinţă larg răspândită în realitatea „sorţii” a ajutat pentru 
a separa bogăţia şi sărăcia în atâtea minţi de-a lungul atâtor secole. Crezând 
că bogăţiile au fost un dar al destinului, atât bogaţii cât şi săracii ar putea 
accepta intelectual status quo-ul – structurile nedrepte pe care le-au moştenit 
şi care s-au menţinut şi legitimat prin conceptul dreptului roman despre pro-
prietate. Gândirea patristică, cu toate acestea, a ignorat această legalitate. Ea 
a făcut o judecată morală şi a propus o nouă modalitate de a privi lucrurile aşa 
cum au fost, din punct de vedere al lucrurilor aşa cum ar trebui să fie.

Următoarele texte de la Sfântul Ioan Gură de Aur ilustrează şi mai mult 
această idee:

(A) „De eşti bogat şi cheltuieşti mai mult decât îţi trebuie, vei da socoteală 
de banii ce ţi s-au încredinţat... N-ai primit mai multe averi decât alţii ca să le 
cheltuieşti singur, ci ca să fii şi pentru alţii bun iconom” 55.

(B) “Pline sunt şi Scripturile de dovezi. Cel bogat azi, mâine e sărac. De 
aceea, am şi râs când am citit testamente în care se scria: „Cutare să fie stăpân 
peste moşii sau peste case, iar cutare să aibă folosinţa”. Am râs, pentru că toţi 
avem numai folosinţa, niciunul stăpânirea. Dar chiar dacă toată viaţa noastră 
ne-ar rămâne nouă bogăţia şi n-ar trece la alţii, totuşi, la sfârşitul vieţii noastre, 
vrând-nevrând, o lăsăm altora, după ce ne-am folosit numai de ea, şi plecăm 
pe lumea cealaltă goi şi lipsiţi de orice stăpânire” 56.

(C) “Dar poate că un bogat mă va întreba: Pentru ce Dumnezeu mi-a dat 
mie bogăţie şi pentru ce nu i-a dat la fel şi săracului? Dumnezeu putea să dea 
şi săracului bogăţie ca şi ţie, dar n-a vrut pentru ca nici bogăţia ta să nu fie 
neroditoare, şi nici sărăcia aceluia, fără plată. Ţie, bogatului, ţi-a dat bogăţie 
ca să te îmbogăţeşti prin milostenie şi să împarţi cu dreptate” 57.

(D) “În toate ne purtăm aşa, fără să ne dăm seama că vom da socoteală de 
tot ceea ce am făcut peste măsură şi mai presus de trebuinţă, pentru că nu 
ne-am folosit cum trebuie de cele date nouă de Stăpânul. Că nu ni s-a dat nouă 
acestea ca să ne folosim şi să ne desfătăm numai noi de ele, ci ca să uşurăm 
şi nevoile celorlalţi” 58.

55  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, II,5, la Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 
la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
şi alte omilii, p. 62-63. A se vedea şi Migne, P. G., 48, 988.

56  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Statui, 2, 6, p. 51. A se vedea şi Migne, P. G., 49, 42.
57  Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre pocăinţă, VII, 7, la Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre 

pocăinţă; Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Viaţa Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, traducere din 
limba greacă veche de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 153-154. A se vedea şi Migne, P. G., 49, 336.

58  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XXXVII, 5 la Facere, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, 
vol. 22. Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea a doua, Omilii la Facere, II, traducere, introducere, 
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(E) “De eşti bogat, gândeşte-te că vei da socoteală câţi bani ai cheltuit … 
şi nu numai de felul în care ţi-ai cheltuit banii, ci şi de felul în care ţi i-ai 
dobândit, dacă ţi-ai adunat averea din drepte osteneli sau din răpiri şi lăcomii, 
dacă ai dobândit-o din moştenire părintească sau surpând casele orfanilor şi 
jefuind averile văduvilor” 59.

Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă în mod repetat că a fi proprietarul bunurilor 
materiale nu înseamnă a avea dreptul nerestricţionat de control asupra acestor 
bunuri –  spre deosebire de ceea ce prevalează dreptul roman a prescris şi 
societatea a acceptat. În primul rând, noi toţi trebuie mai devreme sau mai 
târziu, să împărţim cu toţi lucrurile pe care le folosim. Prin urmare, nimeni nu 
poate avea vreo dată un control absolut asupra proprietăţii. În al doilea rând, 
indiferent de proprietatea pe care putem să o avem ea rămâne un dar de la 
Dumnezeu şi nu încetează să aparţină Domnului Absolut. Vom trebui să dăm 
socoteală de ceea ce am primit.”Ţie, bogatului, ţi-a dat bogăţie ca să te îmbo-
găţeşti prin milostenie şi să împarţi cu dreptate”. Bogăţia acumulată în mâinile 
câtorva este posibilitatea pentru aceştia câţiva bogaţi să rectifice nedreptatea 
care a făcut o astfel de acumulare posibilă, în primul rând. Controlul asupra 
bunurilor pe care îl aduce proprietate este, în esenţă, legat de acest scop al 
realizării dreptăţii sociale.

Pasajul B înregistrează amuzamentul Sfântului Ioan Gură de Aur cu ficţi-
unea juridică a proprietăţii. Testamentele de proprietate sunt lipsite de sens 
pentru el din cauza abordării sale moral-teologice a conceptului de proprietate. 
Documente legale nu pot anula etica proprietăţii, nici, prin urmare, esenţa ei. 
În cazul în care proprietarul unei case sau al terenurilor a încetat să mai aibă 
nevoie de utilizarea unor astfel de bunuri, atunci proprietatea reală a lui sau a 
ei, indiferent de ceea ce legea ar putea spune, a încetat – din nou, din cauza 
factorului hotărâtor etic şi teologic a ceea ce posesia este în fapt. „Despoteia”, 
„chresis”, sau utilizarea proprietăţii a interesat.  

În pasaj E, Sfântul Ioan Gură de Aur adaugă că socoteala pe care fiecare 
proprietar va trebui să o dea într-o zi Proprietarului Absolut va include nu 
numai o socoteală a dispoziţiei făcută proprietăţii lui sau a ei, dar şi a unei 
achiziţionării a acelei proprietăţi. Nu este suficient să se recunoască faptul că 
dreptul de proprietate implică obligaţia de a împărtăşi bunurile prisositoare 
ale cuiva cu cei nevoiaşi, dacă acesta a ajuns la dreptul de a exploata pe alţii. 
În acest caz, dreptul de proprietate devine de două ori nedrept: în sine însuşi 
şi ca urmare a modului nedrept al dobândirii sale.
indici şi note de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1989, p. 48. A se vedea şi Migne, P. G., 53, 348.

59  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la pilda celui ce datora zece mii de talanţi, 4, la Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre 
vieţuirea după Dumnezeu şi alte omilii, p. 229-230. A se vedea şi Migne, P. G., 51, 22.
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(E) „Nu zic să faci milostenie din banii altora, ci după ce opreşti răpirea 
aceasta, să foloseşti bogăţia şi milostenia pentru iubirea de oameni. Pentru că 
dacă cineva nu opreşte răpirea, adică folosirea abuzivă a puterii, nici milostenie 
nu va face. Deoarece, chiar dacă dă bani mulţi în mâinile săracilor, când răpeşte, 
însuşindu-şi abuziv banii celorlalţi şi este lacom, va fi socotit de Dumnezeu 
asemenea celor ucigaşi” 60.

Distribuţia averii într-un context în curs de opresiune nu este decât înălţimea  
auto-înşelăciunii şi a ipocriziei. Mulţi sunt săraci pentru că au fost asupriţi de 
către bogaţii puţini. În cazul în care moştenitorii din urmă doresc să rectifice 
nedreptatea socială, aşa cum desigur ar trebui, nu este suficient să apară milos-
tenia caritabilă sau milostivă prin simbol, sau chiar substanţială. Ceea ce este 
esenţial este „să renunţaţi la răpirea voastră”, să vă opriţi de la continuarea 
concentraţiei asupra averilor voastre, care înjoseşte pe cei săraci şi îi face 
dependenţi. A refuza să se efectueze această sarcină este echivalent cu uciderea 
celor pe care voi îi lipsiţi de o viaţă umană demnă.

Sfântul Ioan Gură de Aur şi alţi Sfinţi Părinţi nu au discutat despre aşa-zisa  
„compensaţie dreaptă” a exproprierilor proprietarilor de terenuri. Nu este nimic 
de „compensat”. A fost o chestiune de simplă dreptate. El spune: ”Voi daţi 
milostenie săracilor? Dar aceasta nu este din bunul vostru, ci din cel ce-I 
aparţine Domnului: aceasta vă este comun cu însoţitorii voştri” 61. Sfântul 
Ambrozie de Milan este de acord şi spune: „Nu din ceea ce este al vostru 
propriu ajutaţi pe săraci, ci daţi înapoi din ceea ce este al lor. Pentru că ceea 
ce v-a fost dat ca obştesc pentru utilizarea tuturor, voi singuri vi-l însuşiţi. 
Pământul aparţine tuturor, nu celor bogaţi... Prin urmare, plătiţi o datorie” 62. 
Indiferent de forma pe care o ia, această restituire este o cerere de dreptate, 
„pentru că cel care dăruieşte ştie că Dumnezeu a dat toate lucrurile pentru toţi 
în comun... Sunt drepţi, prin urmare, cei care nu păstrează nimic pentru ei 
înşişi, ştiind că totul a fost dat pentru toţi” 63.

De asemenea, Fericitul Augustin spune: „Dumnezeu a dat lumea atât celor 
săraci, precum şi celor bogaţi ... Cei care oferă ceva săracilor nu ar trebui să 
creadă că fac aceasta din ceea ce este propriu al lor” 64. 

Nu legalitatea este problema. Dreptatea este problema. Sfântul Ioan Gură 
de Aur şi alţi Sfinţi Părinţi sunt de acord că nu ar putea exista dreptate în ceea 
ce priveşte proprietatea privată, cu excepţia cazului când cei bogaţi ar trebui 
să restabilească săracilor bunurile comune pe care le-au furat de la ei. 

60  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la cuvintele: „Având acelaşi Duh”, 3, 11, în Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Cuvinte de aur, vol. IV, p. 285. A se vedea şi Migne, P. G., 51, 299.

61  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 33 la Evanghelia după Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Comentar la Evanghelia după Ioan, p. 160. A se vedea şi Migne, P. G., 59, 192.

62  Sfântul Ambrozie, De Nabuthe Jezraelito, 11, la Migne, P. L., 14, 780-782.
63  Sfântul Ambrozie, Commentarium in Epistolam II ad Corinthos, 9, 9, în Migne, P. L., 17, 

313-314.
64  Augustin, Sermo L, 1, în Migne, P. L., 38, 327.
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Sfântul Ioan Gură de Aur face cea mai puternică declaraţie a sa în ceea ce 
priveşte administrarea averii în omiliile sale la Evanghelia după Matei atunci 
când spune : „Şi tu eşti iconom al averilor tale şi nu mai puţin decât cel ce 
chiverniseşte averile Bisericii”. El continuă să spună: „Chiar dacă averea o ai 
moştenire de la părinţi şi aşa ai tot ce ai – totuşi şi aşa toate ale tale sunt ale 
lui Dumnezeu” 65. Prin urmare, din aceste declaraţii Sfântul Ioan Gură de Aur 
face clară controversa sa că cei bogaţi nu au bunurile pentru ei înşişi, ci pentru 
binele celor săraci. 

Deoarece averea îşi are originea fie ca un dar de la Dumnezeu sau este cel 
puţin permisă de El şi este destinată a fi utilizată în beneficiul altora, Sfântul 
Ioan Gură de Aur este în stare să descrie averea ca nefiind intrinsec ceva rău. 
El spune:

„Bogăţia atunci e bună celui care o are, când nu se foloseşte de ea numai 
pentru banchete şi petreceri, nici pentru beţii şi plăceri vătămătoare, ci când 
se desfătează de ea cu măsură, iar ceea ce rămâne împarte ca să potolească 
foamea săracilor. Atunci e bună bogăţia” 66.

El întăreşte această idee în Omilia a 19-a la Evanghelia după Ioan:
„Eu nu hulesc de loc pe cei ce aveţi case, pământuri, bogăţii, slujitori; ci 

doresc să le ştiţi păstra aceste lucruri aşa cum trebuie, şi fără pericol pentru 
voi. Ce vreau să spun prin aceia „fără pericol pentru voi”? Că trebuie să fiţi 
stăpâni şi nu robi; să le stăpâniţi fără ca ele să vă stăpânească; a le folosi dar 
a nu abuza” 67.

Când averea este controlată de către persoane, atunci acesta serveşte un 
scop nevinovat sau chiar unul bun. Cu toate acestea, există un pericol constant 
că bogăţia va deveni stăpânul asupra persoanei făcându-l să dorească o bogăţie 
şi mai mare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, atunci când se întâmplă acest 
lucru, avere începe să o ia  pe căi greşite:

„Cu adevărat, dorinţa după avere este un lucru mai amar decât tirania; 
pentru că ea nu aduce plăcere, ci griji, şi invidii, şi intrigi, şi învrăjbire, şi 
acuzaţii false, şi zeci de mii de impedimente virtuţii, indolenţă, furie, zgârcenie, 
beţie, care fac sclavi chiar pe oamenii liberi, nu mai rău decât sclavii cumpăraţi 
cu bani, sclavi nu numai oamenilor, ci chiar celor mai dureroase dintre patimile 
şi bolile sufletului” 68.

65  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 77, 4 la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 879.

66  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia VII, 5 la săracul Lazăr, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 
la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea după Dumnezeu 
şi alte omilii, p. 161. 

67  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 19, 3 la Evanghelia după Ioan, la Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Comentar la Evanghelia după Ioan, p. 94.

68  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 59 la Evamghelia după Ioan, în Migne, P. G., 59, 321. A 
se vedea şi St. John Chrysostom, Homily LIX on St. John, in P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene 
Fathers, First Series, vol. 14, p. 213.
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Bogăţia de multe ori preia controlul atunci când „a acumulat” sau „a îngro-
pat” după cum sugerează Sfântul Ioan Gură de Aur: „Motivul pentru care-l 
numeşte argintul „bun” aceasta o face pentru ca să ne folosim de el în nevoile 
noastre, şi ca să-l păstrăm şi să-l ascundem în pământ; căci nu aceea înseamnă 
a-l stăpâni, ci a fi stăpânit de el” 69. Astfel bogăţiile oferă adesea motivaţia 
pentru ca oamenii să urmeze propriile lor dorinţe păcătoase.

C. Avila spune că Sfântul Ioan Gură de Aur (printre alţi Sfinţi Părinţi) „a 
văzut că, cu fiecare expropriere a recompensei naturii şi roadele muncii lucră-
torului, proprietarii au acumulat treptat avere şi şi-au crescut stăpânirea lor 
până la un punct în care acea avere şi acea stăpânire au înrobit atât pe lucrători 
cât şi pe proprietari deopotrivă. Pentru că aceştia din urmă au devenit sclavi 
a ceea ce au posedat şi ai dorinţei de a avea din ce în ce mai mult. Cu siguranţă 
aceasta nu poate fi ordinea corectă a lucrurilor” 70.

C. Avila citează pe Sfântul Ioan Gură de Aur ca să susţină afirmaţia de mai 
sus: „Banii sunt numiţi „chremata” de la „chraomai”, „folosesc”, astfel încât 
să putem să-i folosim şi nu ca ei să ne poată folosi. Prin urmare, bunurile sunt 
numitele aşa ca noi să le stăpânim şi nu ca ele să ne stăpânească. De ce inversaţi 
ordinea?” 71 Se poate vedea aici o asemănare clară între această citare din urmă 
şi prima citare din Omilia LXIII, 3 la Evanghelia după Ioan. Se poate vedea, de 
asemenea, o asemănare în continuare la Fericitul Augustin, care a considerat că 
proprietarul banilor şi a bunurilor se îndrăgosteşte de ele şi devine atât de încurcat 
în ele încât devine supus lor, când, desigur, ele ar trebui să fie supuse lui 72.

Prima putere pe care proprietarii trebuie să o aibă peste posesiunile lor este 
capacitatea de a împărţi cu ei în mod voluntar – puterea de a împărtăşi: pentru 
a fi un iconom al săracilor. Dar proprietarii şi-au pierdut puterea lor. Sfântul 
Ioan Gură de Aur spune: 

„Zgârcitul nu-i bogat, pentru că zgârcitul are nevoie de multe, iar cel care 
are nevoie de mult nu-i niciodată bogat. Zgârcitul e paznicul banilor şi al 
averilor, nu stăpânul lor! Rob nu domn! Mai cu uşurinţă dă cuiva o bucată din 
trupul său decât din aurul îngropat în pământ! Ca şi cum i-ar fi poruncit cineva 
să nu se atingă de averile adunate, aşa le păzeşte şi le păstrează cu multă grijă, 
ca şi cum ar fi averi străine. Şi sunt într-adevăr străine! Cum le poate socoti 
ale lui, când nu-şi îngăduie să le dea altora, nici să le împartă la nevoiaşi, chiar 
de-ar suferi mii de pedepse? Cum să fie stăpân pe ele, când nu se poate folosi 
de ele în toată voia, nici desfăta?” 73 

69  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia LXXX, 3 la Evanghelia după Ioan, în Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Comentar la Evanghelia după Ioan, p. 420. A se vedea St. John Chrysostom, Homily LXXX, 
3 on St. John, in P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 14, p. 299.

70  C Avila, Ownership: Early Christian Teaching, p. 125-150.
71  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 19, 3, la Evanghelia după Ioan, la Sfântul Ioan Gură de 

Aur, Opere XIII, Omilii la Ioan, p. 361-362.
72  Fericitul Augustin, Despre liberul arbitru, 1, 5, în Migne, P. L., 32, 1238.
73  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la statui, II, 5, p. 47.
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Sarcina uriaşă a gândirii Sfântului Ioan Gură de Aur a fost să se confrunte 
cu conceptul de proprietate stabilit şi să stea pe mâna lui. Pentru a deveni un 
instrument de excludere şi de separare ea trebuia să devină unul de incluziune 
şi de construire a comunităţii. În loc de o putere nelimitată şi absolută ea trebuia 
să fie una limitată, legată de valorile umane autentice. În loc să fie un scop în 
sine ea trebuia să fie considerată un mijloc, prin administrarea celor săraci, 
spre anumite scopuri.

Prin urmare, trebuie să facem o observaţie suplimentară cu privire la natura  
bogăţiei în mintea Sfântului Ioan Gură de Aur. El crede că averea nu ar trebui 
să fie invocată în totalitate datorită naturii sale tranzitorii. De asemenea, pentru 
acest motiv, nimeni nu ar trebui să se considere mândri de statutul lor ca 
oameni bogaţi. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă:

„Şi aceste bogăţii, ce sunt ele? O umbră zadarnică, un fum care se înalţă, 
floarea ierbii, sau mai scurt ele sunt mai slabe ca şi floarea ierbii. Pentru ce 
vă mândriţi cu puţină iarbă? Bogăţiile nu ajung ele şi la hoţi, şi la necuraţi, şi 
la femeile rele, şi la stricătorii de morminte? Oare de astfel de însoţitori ne 
mândrim noi?” 74

În altă parte, Sfântul Ioan Gură de Aur comentează:
„Până când veţi fi bogaţi, şi acesta sărac? Până seara: după care totul va 

lua o nouă înfăţişare, atât este de scurtă viaţă. Deja este la porţi: totul va sosi 
însă după puţin timp. La ce sunt bune aceste hambare, această mulţime de 
provizii din toate lucrurile; la ce vă va sluji această mulţime de sclavi, de valeţi, 
de gărzi? Pentru ce nu vă faceţi mai bine mii de martori pentru milostenia 
voastră?” 75

Sfântul Ioan Gură de Aur pare să sugereze că numai bogăţia este o fundaţie 
foarte instabilă pe care să se construiască viaţa cuiva. Mai degrabă, el spune 
ascultătorilor săi că bogăţia trebuie unită cu milostenia dacă trebuie să aibă 
un sens pozitiv.

3. Folosirea corectă a bogăţiei: milostenia
Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că, în loc de a respinge în totalitate 

toate bunurile din cauza ispitelor pe care le aduc, oamenii trebuie să devină 
şi mai radicali în utilizarea averii lor. El spune: „Nu-i de ajuns să dispreţuieşti 
banii şi averile, ci trebuie să hrăneşti cu ele pe săraci şi înainte de toate să 
urmezi lui Hristos” 76. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur această „hrănire” intră 

74  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 33 la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la 
Evanghelia de la Ioan, p. 160. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 33 on the Gospel of St. 
John, în P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 14, First Series, p. 118.

75  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 77 la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la 
Evanghelia de la Ioan, p. 403; a se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 77 on the Gospel of St. 
John, in P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 14, First Series, p. 286.

76  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 63, 2 la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 728. A se vedea şi S.  John Chrysostom, Homily 63, 2, on the Gospel of St. Matthew, in P. Schaff 
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sub titlul „milosteniei” şi reprezintă utilizarea cea mai nobilă a bogăţiei. Evident 
că el petrece cel mai mult din timpul propovăduirii sale asupra acestui subiect. 
La un moment dat, spre sfâşitul omiliei 88 la Evanghelia după Sfântul Matei 
el spune: 

„Ce spui? Spui că vorbesc necontenit de milostenie? Cât aş dori şi eu să 
n-am nevoie să vă sfătuiesc mereu să faceţi milostenie.... Dar cum e cu putinţă 
să înarmezi pe nişte oameni care nu sunt încă sănătoşi?” 77

Sfântul Ioan Gură de Aur comentează şi mai mult cu privire la nevoia 
oamenilor de a-i asculta mesajul său:

„Dacă-mi spui că te ocupi cu negoţul, că ţii crâşme şi hoteluri, că-ţi admi-
nistrezi averea şi ţi-o înmulţeşti, îţi voi răspunde şi eu că aceasta nu este muncă! 
Muncă e milostenia, rugăciunile, ajutorarea celor nedreptăţiţi şi toate cele ca 
acestea; dar de acestea nu ne ocupăm deloc” 78. 

Sfântul Ioan Gură de Aur a pus o mare importanţă pe rolul milosteniei în 
viaţa creştină. De fapt M. G. Fouyas 79 spune că nici un alt Părinte al Bisericii 
nu recomandă la fel de puternic ca şi Sfântul Ioan Gură de Aur distribuţia 
bogăţiei şi a proprietăţii private celor care sunt în nevoie. Pentru scopuri prac-
tice Sfântul Ioan Gură de Aur priveşte la milostenie pentru micşorare, dacă 
nu mijloc de îndreptare, a condiţiilor existente. El a fost destul de clar pentru 
a face „pe cei bogaţi mai săraci şi pe cei săraci mai bogaţi şi pe ambii sfinţi” 
şi  cei bogaţi ar putea începe să se îndrepte prin acordarea cu generozitate celor 
mai puţin înstăriţi. „Nu vă oblig să goliţi tot tezaurul vostru? Nu, ci să daţi o 
nimica toată după mijloacele voastre acelora care sunt în lipsă, excesul vostru 
celor în nevoie şi chiar aceasta nu fără recompensă” 80.

Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, a da milostenie înseamnă a include, dar 
nu s-a limitat la distribuirea de bani. El aminteşte ascultătorilor săi de diferitele 
aspecte ale milosteniei atunci când spune: 

„Să-l îmbrăcăm pe cel gol, să-l primim în casa noastră pe străin, să-l hrănim 
pe cel flămând, să-i dăm să bea celui însetat, să-l vizităm pe cel din temniţă, 
ca să avem îndrăzneală şi să primim iertarea păcatelor, dar şi să ne facem 
părtaşi acelor bunuri care depăşesc cuvântul şi mintea omenească” 81.
(ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 10, First Series, p. 388.

77  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 88, 4, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 987-988. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 88, 4, on the Gospel of St. Matthew, in P. 
Schall (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 10, First Series, p. 523.

78  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 35, 3, la Matei,  în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 436-437. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 35, 3 on the Gospel of St. Matthew, in P. 
Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 10, First Series, p. 235.

79  M. G. Fouyas, The Social message of St. John Chrysostom, p. 78-81.
80  St. John Chrysostom, Homily XXIII on the Acts of the Apostles, in P. Schapp (ed.), Nicene 

and Post-Nicene Fathers, vol. 11, First Series, p. 153. A se vedea şi Migne, P. G., 60, 181.
81  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 59 la Evanghelia după Sfântul Ioan, în Sfântul Ioan gură 

de Aur, Cuvinte de aur, vol. IV, p. 133. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 59 on John’s 
Gospel, in P. Schaff (ed.), Nicece and Post-Nicene Fathers, vol. 14, p. 216; şi Migne, P. G., 59, 321.



52 Altarul Banatului

Attwater spune: „evident prin milostenie Sfântul Ioan Gură de Aur nu a 
înţeles doar distribuirea de bani şi de bunuri (nedorite) celor care au nevoie 
de ele. El a inclus în acest termen toate serviciile care pot fi prestate în mod 
liber aproapelui, de la ceea ce se numeşte vag „ajutor” la serviciile profesionale 
ale medicilor şi avocaţilor şi în special la ospitalitatea publică şi de ajutor” 82. 

Attwater se referă în continuare la modul în care Sfântul Ioan Gură de Aur 
„îndeamnă ascultătorii săi să dea, în mod liber, din banii lor, din bunurile lor, 
din talanţii lor, din cunoştinţele lor, din serviciile lor, în general tuturor celor 
care se află în nevoie de ele” 83.

Sfântul Ioan Gură de Aur a afirmat angajamentul faţă de Hristos ca moti-
vaţie pe lângă milostenie. Pentru el, angajamentul creştin nu poate fi separat 
de lucrarea creştină. O astfel de lucrare a servit ca o dovadă a angajamentului 
faţă de Dumnezeu. Aceasta pare să fie ideea în încheierea omiliei 20 la 
Evanghelia după Sfântul Ioan, atunci când spune:

„A spune că-L iubeşti şi a nu face ceea ce fac cei ce-şi iubesc prietenii, este 
un lucru ridicol şi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Aşadar, fiindcă 
a ne mărturisi dragostea faţă de oaspete doar prin cuvinte, iar prin fapte a ne 
lepăda de oaspete, este nu numai nefolositor, dar şi vătămător nouă, vă rog, 
să adăugăm mărturisirea cea prin fapte, ca şi noi să avem parte de mărturisirea 
Lui în ziua aceea, când înaintea Tatălui va mărturisi celor vrednici în Hristos 
Iisus Domnul nostru” 84.

Sfântul Ioan Gură de Aur a subliniat că oamenii ar trebui să atingă, nu la 
numele de creştin, ci la fapte; nu la credinţă, adică nu numai la credinţă, ci la 
viaţa creştină, la faptele bune. Această unire a credinţei şi a vieţii, a principiilor 
şi acţiunilor morale, a convingerilor şi lucrărilor, este pentru Sfântul Ioan Gură 
de Aur – zice Baur – atât de importantă încât el arată că lipsa unei vieţi practice 
corespunzătoare credinţei este podul necredinţei 85. În acest sens, el spune: 
„Este absolut imposibil să nu devină ezitant în credinţă, dacă cineva duce o 
viaţă necurată” 86.

De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur înţelege ca bogăţia să se acorde 
creştinilor pentru a le oferi o oportunitate de a fi credincioşi lui Dumnezeu şi 
aproapelui, prin a da milostenie. El declară: „De aceea ţi-a şi lăsat averile – 
deşi putea să ţi le ia – tocmai pentru ca să ai prilej să faci fapte bune, pentru 
ca, punând averile spre trebuinţa altora, să faci şi mai călduroasă dragostea de 
oameni”. Sfântul Ioan Gură de Aur continuă: „Crezi, oare, că Dumnezeu nu 

82  Donald Attwater, St. John Chrysostom: Pastor and Preacher, London, Harvill Press Ltd., 
1960, p. 64.

83  Donald Attwater, St. John Chrysostom: Pastor and Preacher, p. 65.
84  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a XX-a la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Opere XIII. 

Omilii la Ioan (I), p. 377-379. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 20 on John’s Gospel, in P. 
Schaff  (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 14, p. 72; şi Migne, P. G., 59, 115.

85  Chrysostom Baur, John Chrysostom and His Time, vol. I, p. 373-375.
86  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 35 la Faptele Apostolilor, în Migne, P. G., 60, 332.
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ţi le-ar fi putut lua? Dar n-o face, pentru că vrea ca tu să fii stăpân când eşti 
darnic cu cei nevoiaşi” 87. Acum, din moment ce acest scop este clar, Sfântul 
Ioan Gură de Aur îndeamnă:

„Ştiind dar acestea, să facem multă milostenie, să arătăm mare dragoste de 
oameni şi cu banii şi cu faptele. Dacă vedem în piaţă un om nenorocit şi bătut 
de soartă, de putem să-i dăm bani, s-o facem; de putem să-l mângâiem cu 
cuvântul, să nu pregetăm” 88.

După Sfântul Ioan Gură de Aur, acest exemplu exterior al iubirii faţă de 
Dumnezeu şi de oameni este calea de a câştiga bogăţia veşnică. El scrie: „Să 
lucrăm, deci, să le dobândim, pe aceste bogăţii care rămân totdeauna şi pe care 
nu le putem pierde niciodată, ca şi în această viaţă şi în cealaltă, noi să fim 
mari şi străluciţi, şi ca să ne bucurăm într-o zi de bunurile veşnice” 89.  În altă 
parte Sfântul Ioan Gură de Aur spune:

„Noi, la fel, dacă ne dedicăm în a ajutora pe cei săraci, ne vom exersa cu atât 
mai mult în lucrarea filosofiei, nu vom mai privi bogăţiile cu ochi de admiraţie, 
nu vom cinsti lucrurile prezente ca ceva mare. Dar, dispreţuind tot ceea ce este 
pământesc, şi ridicându-ne la cer vom obţine uşor bunurile veşnice” 90.

M. G. Fouyas 91 spune că Sfântul Ioan Gură de Aur a susţinut că credinţa şi 
dragostea aparţin împreună. Ele sunt o monedă cu două părţi. Dragostea ar 
trebui să fie exprimată prin toate mijloacele de caritate şi dragostea este pentru 
Sfântul Ioan Gură de Aur nu numai folosirea corectă a bogăţiei. Acest subiect 
se găseşte atât de des în predicile sale încât el a fost numit „Sfântului Ioan 
miluitorul” 92. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune:

„Rezervă o cameră în casa ta pentru oaspetele acela, pentru Hristos; alege 
pe unul dintre slujitorii tăi – dar să nu-ţi fie teamă că n-ai ales pe unul mai bun 
– supraveghează-l şi serveşte pe cerşetori şi pe bolnavi. Sau, dacă nu vrei să 

87  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 77, 4-5, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 880. A se vedea şi Sf. John Chrysostom, Homily 77 on Matthew’s Gospel, in P. Schaff (ed.), 
Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 10, p. 467.

88  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 15, 10, la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, 
p. 191. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 15 on Matthew’s Gospel, in P. Schaff (ed.), 
Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 10, p. 100.

89  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 33 la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la 
Evanghelia de la Ioan, p. 160. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 33 on John’s Gospel, in 
P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 14, p. 118.

90  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 80 la Ioan, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentar la 
Evanghelia de la Ioan, p. 425. A se vedea şi St. John Chrysostom, Homily 80 on John’s Gospel, in 
P. Schaff (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 14, p. 302.

91  M. G. Fouyas, The Social Message of St. John Chrysostom, p. 78-81.
92  J. Quasten, Patrology: The Golden Age of Greek Patristic Literature from the Council of 

Nicaea to the Council of Chalcedon, vol. III, Utrecht, Spectrum Publisher, 1960, p. 454.
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faci aceasta, cel puţin dă-i lui Hristos un adăpost – cu asinii în grajdiul tău. Te 
poţi înfiora! Am spus aceasta ca să te ruşinezi” 93.

Sfântul Ioan Gură de Aur defineşte milostenia ca fiind o chestiune lăsată 
în întregime la libera voinţă a individului. „Dumnezeu ar putea să ne constrângă 
să dăm milostenie, dar El a ales în schimb să facă ca aceasta să depindă în 
întregime de voinţa noastră liberă, încât să aibă posibilitatea de a ne 
recompensa” 94. Suntem la libertatea de a da sau de a nu da. Anania şi Safira 
au fost pedepsiţi doar pentru că „au minţit pe Duhul Sfânt”.

Umilinţa conduce în mod natural la a face milostenie, pentru că omul cu 
adevărat umil va înţelege cu uşurinţă relaţia şi datoria faţă de semenii săi; şi 
o dată ce înţelege această relaţie şi datorie, el va da milostenie cu toată umilinţa. 
G. J. Budde spune: „A face milostenie cu un duh umil este foarte necesar, 
după cum Sfântul Ioan Gură de Aur a afirmat într-una din predicile sale, pentru 
că fără această umilinţă Dumnezeu nu va privi cu favoare spre o lucrare bună” 95.

G. J. Budde continuă să spună: „Dacă un om a atins adevărata smerenie, 
rezultă firesc că va da milostenie cât mai în secret posibil. El nu vrea ca lumea 
să ştie de faptele lui bune. Budde citează apoi pe Sfântul Ioan Gură de Aur ca 
să-şi susţină această afirmaţie: „... Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din omi-
liile sale la Evanghelia Sfântului Matei spune că cei care nu dau în secret, 
acoperă cu masca milei duhul cruzimii şi al inumanităţii. Deoarece milostenia 
nu se dă cu scopul de a impresiona pe alţii, nu este necesar ca orice să cunoască 
fapta bună” 96. Astfel, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur atât smerenia cât şi 
discreţia au fost calităţi foarte importante pentru a face milostenie. 

Sfântul Ioan Gură de Aur proclamă milostenia a fi ineficientă în cazul în 
care nu s-a efectuat din motive corecte. „Nu este deci, spune Sfântul Ioan Gură 
de Aur, darea de milostenie care este necesară, ci darea ca una care trebuie, 
darea pentru un astfel de sfârşit” 97. 

Milostenia nu ar trebui să fie văzută ca o oportunitate de a trece judecata 
asupra celor săraci. Sfântul Ioan Gură de Aur aminteşte comunităţii sale: „Cel 
care face bine nu trebuie să cerceteze viaţa celui căruia îi face bine, ci să-i 
uşureze sărăcia şi să-i împlinească nevoia”. El continuă: „Altul este judecătorul 
şi altul miluitorul! De aceea se numeşte milostenie, pentru că dăm şi celor ce 

93  Sf. John Chrysostom, Homily 14 on the Acts of the Apostles, in P. Schaff (ed.), Nicene and 
Post-Nicene Fathers, vol. 11, First Series, p. 87-94.

94  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 90 la Matei, în  Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 
1002-1006.

95  Gerard J. Budde, „Christian Charity: Now and Always. The Fathers of the Church and 
Almsgiving”, în The Ecclesiastical Review, vol. 85, nr. 6, December 1931, p. 561-579.

96  Gerard J. Budde, „Christian Charity: Now and Alwaya. The Fathers of the Church and 
Almsgiving”, p. 561-579.

97  St. John Chrysostom, Homily 19, 2 on St. Matthew’s Gospel, in P. Schaff (ed.), Nicene and 
Post-Nicene Fathers, vol. 10, First Series, p. 131.
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nu sunt vrednici” 98. În altă parte, Sfântul Ioan Gură de Aur spune destul de 
emoţionant cu privire la această problemă:

„Nu spun acestea acum fără pricină, ci pentru că de multe ori unii, ca să 
dea săracilor, despică firul în patru şi întreabă ca să afle despre patria, viaţa, 
caracterul, meseria săracilor, despre starea lor trupească, şi îi osândesc şi caută 
nenumărate învinuiri pentru sănătatea lor. De aceea, mulţi s-au vătămat tru-
peşte, ca să înmoaie prin siretlicurile lor lipsa noastră de omenie şi împietrirea 
noastră. Şi a-i judeca astfel vara, deşi lucrul este înfricoşător, nu este însă atât 
de rău, însă a te arăta judecător atât de aspru şi de lipsit de omenie iarna, în 
frig, şi să nu dai nicio iertare celor care nu lucrează, nu ţi se pare că arăţi 
asprime exagerată? ... Şi dacă Dumnezeu ar cerceta cu de-amănuntul viaţa 
noastră, aşa cum noi cercetăm viaţa săracilor, n-am afla nicio iertare, nicio 
milostivire. „Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura 
cu care măsuraţi, vi se va măsura” (Matei 7, 2). Deci, să devii iubitor de oameni 
şi îngăduitor faţă de semenul tău şi să-i ierţi multe din păcatele lui, şi să-l 
miluieşti, ca să primeşti şi tu un astfel de tratament” 99.

Sfântul Ioan Gură de Aur soluţionează această problemă anunţând că, dacă 
cineva are de gând să cerceteze vrednicia primitorului şi să iscodească exact, 
atunci Dumnezeu va face la fel acestei persoane: „Dacă vom cerceta, vom 
iscodi pe cei împreună robi cu noi, ca să vedem de sunt vrednici de milostenia 
noastră, atunci şi Dumnezeu va face la fel cu noi” 100. Astfel de atitudini şi de 
acţiuni duc numai la întrebuinţarea greşită a bunurilor încredinţate oamenilor 
de către Dumnezeu.

Concluzii
Attwater spune că „ca un luptător, în numele a ceea ce se numeşte acum 

„dreptate socială”, Sfântul Ioan Gură de Aur, ca un moralist, răspândeşte cel 
mai mare entuziasm astăzi” 101. Învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur referi-
toare la folosirea corectă a averii încă sună progresive, deşi aproximativ 1640 
ani au trecut de când le-a răspândit. Probabil cel mai important aspect al ideilor 
sale este mai degrabă accentul pe individ ca „iconom”, decât pe proprietarul 
bunurilor. După cum scrie Charles Avila, „Sfântul Ioan Gură de Aur s-a „întors 
la elementele de bază şi a subliniat că toată bogăţia, în primul rând şi în prin-

98  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr 2, 5, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 
la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea cea după 
Dumnezeu şi alte omilii, p. 64.

99  Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre milostenie 6, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte de Aur, 
vol. IV. Milostenia, inima virtuţii, p. 310-311 şi 313. A se vedea şi Migne, P. G., 51, 269.

100  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr 2, 6, în Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii 
la săracul Lazăr; Despre soartă şi providenţă; Despre rugăciune; Despre vieţuirea cea după 
Dumnezeu şi alte omilii, p. 65.

101  D. Attwater, St. John Chrysostom: The Voice of Gold, Milwaukee, The Bruce Publishing 
Company, 1939, p. 59.
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cipal, aparţine lui Dumnezeu, Singurul Dumnezeu” 102. Acest adevăr este extrem 
de important astăzi într-o cultură marcată de sărăcie şi de bogăţie extreme. 
„Bogătaşii” subliniază dreptul lor de proprietate într-o asemenea măsură încât 
nu mai au nici conceptul de administrare. Relatarea din Geneză a creării tuturor 
lucrurilor, inclusiv a omenirii, stabileşte pretenţia lui Dumnezeu asupra pro-
prietăţii. În mod similar, cu toate acestea, oamenii au primit administrarea 
pământului de către Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur se află pe picior 
teologic ferm când accentuează proprietatea lui Dumnezeu şi responsabilitatea 
oamenilor ca iconomi. El oferă un factor bun de descurajare pentru „mândria 
excesivă a proprietăţii”, care încurajează pe oameni să refuze să renunţe la 
bunurile lor de dragul altora. Ca iconomi, oamenii trebuie să folosească bogăţia 
în modurile cerute de proprietar, de Dumnezeu. Posesiunile trebuie să fie 
utilizate, subliniază mai sus Sfântul Ioan Gură de Aur şi nu tezaurizate pentru 
ele însele. 

Accentul Sfântului Ioan Gură de Aur pe responsabilitatea individuală pentru 
folosirea corectă a averii cuiva vorbeşte un cuvânt semnificativ pentru socie-
tatea de astăzi. De multe ori, responsabilitatea comunităţii pentru a răspunde 
la nevoile săracilor este subliniată atât de mult încât persoanele uită sau ignoră 
orice responsabilitate personală. Sfântul Ioan Gură de Aur trimite mingea 
înapoi în curtea creştinilor. El face apel în mod corect la relaţia creştinului cu 
Dumnezeu prin Iisus Hristos, ca factor motivant: „Hristos S-a împăcat cu tine, 
deşi n-ai făcut nicio faptă bună, ba  încă Îi mai erai şi duşman; tu însă nu-L 
răsplăteşti deşi ţi-i prieten şi binefăcător, deşi ar trebui să-I mulţumeşti chiar 
numai că-ţi îngăduie să-I dai ceva, fără să mai socotim împărăţia cerurilor şi 
celelalte bunătăţi” 103. Iubirea şi jertfa lui Hristos pentru omenire ar declanşa 
răspunsul oamenilor la El. Aceste răspunsuri, după Sfântul Ioan Gură de Aur, 
sunt cel mai bine expuse prin a-i ajuta pe alţii. Creştinii moderni, se pare, 
uneori par atât de preocupaţi de o credinţă introvertită încât nu reuşesc să ia 
în considerare lumea din jurul lor. Sfântul Ioan Gură de Aur cheamă pe fiecare 
creştin la acţiune în numele altora.

Un alt aspect al mesajului Sfântului Ioan Gură de Aur, care este încă valabil 
şi, într-adevăr, atât de necesar astăzi, se referă la utilizarea abuzivă a bogăţiei. 
Cu o mare intuiţie, el identifică „iubirea lui mamona” ca o forţă care preia 
controlul vieţii oamenilor. Astfel de oameni se găsesc controlaţi de dorinţa 
„de a se întrece în lume” şi astfel de oameni astăzi văd urcarea în vârful scării 
ierarhice sau sociale ca scopul final al vieţii. Sfântul Ioan Gură de Aur sparge 
acest balon atunci când spune că astfel de oameni nu vor fi niciodată mulţumiţi. 
Ei vor fi conduşi întotdeauna mai mult de dorinţa lor pentru o mai multă bogăţie 
şi prestigiu. De asemenea, dragostea nefirească a oamenilor pentru bogăţie 

102  C. Avilla, Ownership: Early Christian Teaching, p. 102.
103  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XLV,2 la Matei, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 23, p. 534.
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serveşte pentru a-i orbi faţă de marea nevoie care există în jurul lor. Mulţi 
creştini bogaţi merg prin viaţă ignorând mulţimile de oameni fără adăpost, 
flămânzi, bolnavi care locuiesc la marginea societăţii. Prin mustrările sale 
elocvente, Sfântul Ioan Gură de Aur s-a străduit să mişte pe cei egoişti şi cu 
inima rece în a-şi iubi pe semenii lor, să-i stârnească la servicii sociale şi la 
milostenie. Pentru acest mare doctor cel mai puternic argument pentru iubire 
a fost întotdeauna identitatea celor săraci cu Hristos. Hristos este în cel sărac 
omul care, prin acelaşi drept ca şi bogatul, aparţine Trupului lui Hristos. Sfântul 
Ioan Gură de Aur observă în mod corect faptul că iubirea de bani exclude 
dragostea pentru alţii. Aceasta, la rândul său, elimină posibilitatea de a-şi 
exprima dragostea pentru Hristos prin grija pentru alţii.

O observaţie finală privind învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre 
avere trebuie să fie făcută. Conceptul despre „eligibilitatea puţină” este respins 
de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur referitoare la milostenie. Evident, în 
zilele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost oameni care au cerut celor săraci să 
dea socoteală de viaţa lor, în scopul de a stabili eligibilitatea pentru a primi 
milostenie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că oamenii devin judecători, atunci 
când fac acest lucru. Ca urmare, Dumnezeu îi va judeca pe criterii mai dure. 
Sfântul Ioan Gură de Aur face o judecată bazată teologic: fiindcă creştinii 
primesc harul în mod liber de la Dumnezeu, ei sunt obligaţi să dea în mod 
liber săracilor. Vrednicia nu poate constitui niciodată o cerinţă în a da sau a 
primi milostenie, deoarece nimeni nu a fost demn de jertfa lui Hristos. 

În general, învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur referitoare la foloirea 
corectă a bogăţiei sunt încă instructive Bisericii astăzi. El a expus cu credin-
cioşie voia lui Dumnezeu cu privire la aceste aspecte, în faţa opoziţiei celor 
puternici din vremea lui. În cele din urmă, el a fost martirizat pentru această 
credincioşie. Creştinii de astăzi ar face bine să adopte astfel de credinţă şi să 
proclame cu îndrăzneală învăţătura lui Dumnezeu despre avere societăţii bogate 
din jurul lor, indiferent cât de mare este rezistenţa la acest mesaj.


