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Abstract : In order to make Christians live in fraternal relationships 
consistent with their faith, St. John the Golden Mouth presents and develops 
numerous pertinent arguments aimed at reviving their evangelical beliefs. The 
demands arising from belonging to the same human nature are added to more 
evangelical reasons: the concern to resemble the Father or the Son, the discovery 
of the Lord Himself in the person of our brethren, the practice of merciful 
brotherly love to please us before God. Although fully developed, these reasons 
are followed by two others, which seem to constitute true pastoral arguments 
to which he resorts with predilection, that is, the theme of hell and the promise 
of future goods. We will focus on the attitude and understanding of St. John 
the Golden Mouth towards the realities of this world and on the place that 
eshatology occupies in his work.  
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Realitățile trecătoare ale acestei lumi

În conformitate cu linia patristicii ortodoxe, Sfântul Ioan Gură de Aur nu 
a încetat niciodată să sublinieze minunile creaţiei 1, dar, pe lângă aceste texte 
numeroase ce scoate în evidență darurile și frumusețea creației, există multe 
altele care par să discrediteze tot ceea ce are de a face cu realităţile acestei 

1  „Fără limită şi fără asemuire este Providenţa de care Dumnezeul bunătăţii face dovadă faţă de 
umanitate… Toată creaţia este lucrarea Lui, El a desfăşurat cerul, a întins marea, a aprins soarele şi face 
să strălucească stelele, El ne-a dăruit pământul ca să-l locuim şi ne-a oferit toate roadele sale pentru 
întreţinerea şi subzistenţa trupurilor noastre…” – Opt cateheze baptismale, 7, 1, SC 50, p. 229. Despre 
frumuseţea creaţiei se mai poate citi: Providenţa lui Dumnezeu, tot capitolul 7, SC 79, pp. 108-131.  
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lumi. Înţelegem că Ioan Gură de Aur îi îndeamnă pe credincioşi să nu se lase 
invadaţi de grijile lumeşti în timpul Liturghiei 2, recomandă să punem pe primul 
loc problemele duhovniceşti 3, în loc de a ne preocupa cu precădere de nevoile 
şi interesele materiale 4. Mai încuviinţăm a nu stabili nici o diferenţă între 
„poleiala vieţii” şi jocurile de scenă sau frumuseţea florilor primăvăratice 5, şi 
cu atât mai mult cu cât expresia „strălucirea acestei lumi” (τά τοΰ κόσμου 
λαμπρά) a avut întotdeauna în opera sa un sens peiorativ. 

Dar suntem mai atenționați atunci când constatăm opoziţiile frecvente dintre 
realităţile acestei vieţi (τά παρόντα, τά ένταυθα) şi cele ale vieţii de dincolo 
(τά μέλλοντα, τά έκεί) 6, deoarece structura antitetică a acestor pasaje foarte 
numeroase ne-ar lăsa cu uşurinţă să condamnăm fără apel bunurile (ἀγαθά) 
acestei lumi 7. 

Viaţa în prezent, ό παρών βίος, seamănă cu „visurile, florile care se ofilesc 
la umbra fugitivă” 8; este o pantomimă 9, un somn 10, o pânză de păianjen 11, un 
neant, o suită de vise şi viziuni 12, o mare periculoasă şi agitată 13. Problemele 
acestei vieţi sunt expuse fără echivoc: sunt jucării de copil 14, umbră şi vis 15, 
minciună 16, neant, „toate pline de groază, de pericole, de dependenţe 
ruşinoase” 17. Aceste comparaţii diverse provoacă o judecată destul de precaută 
şi relativizantă confirmată de textele care tratează mai explicit problema. 
Acestea pot fi rezumate astfel: după cum căsătoria, atâta timp cât include 
uniunea trupească, este o consecinţă a păcatului strămoşesc, aşa se întâmplă 
şi cu restul; „cetăţi, meserii, haine, cu toată multitudinea necesităţilor noastre, 
erau atunci de prisos şi nu au devenit necesare decât mai târziu” 18. 

Dar să cităm două pasaje mai dezvoltate, dintre care primul dintre ele datează 
din anul 381: „Virtutea este încă o practică dificilă pentru că, chiar dacă soaţa 

2  Sf. Ioan Gură de Aur, La Ioan, Omilia 2, 5, PG 59, 35 c, d. 
3  Sf. Ioan Gură de Aur, La Statui, Omilia 20, 8, PG 49, 210 c; La Matei, Omilia 27, 4. PG 57, 348 cd.
4  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 55, 4, PG 58, 544 b; La Ioan, Omilia 31, 3, PG 59, 179 c.
5  Sf. Ioan Gură de Aur, Unei tinere văduve, 5, SC 138, p. 144, 1. 341-342.   
6  Sf. Ioan Gură de Aur, Despre lacrimi, 1, 7, PG 47, 404 b; Despre Preoţie 6, 1, PG  48, 677 d.
7   Se poate vedea o ilustrare semnficativă La Matei, Omilia 31, 5, PG 57, 376 c.
8  Sf. Ioan Gură de Aur, Cum să observăm fecioria, 11. A se vedea La Matei, Omilia 23, 10, PG 

57, 320 cd; La I Timotei, Omilia 15, 3, PG 62, 584 b.
9  Sf. Ioan Gură de Aur, Despre lacrimi (penthos) 2, 1, PG 47, 411 bc.
10  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 24, 2, PG 60, 624 d. 
11  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 31, 5, PG 57, 376 cd. Despre feciorie, 47, 1, SC 125, p. 265.  
12  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Tesalonicieni, Omilia 9, 3, PG 62, 450 b, c. 
13  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 16, 6, PG 53, 134 b; Omilia 18, 7, PG 53, 158 c; 

La Matei, Omilia 9, 2, PG 57, 178 c. 
14   Sf. Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, 73, 1, SC 125, p. 350, 1. 21. 
15  Sf. Ioan Gură de Aur, Despre lacrimi, 2, 2, PG 47, 414 a.   
16  Sf. Ioan Gură de Aur, La Filipeni, Omilia 14, 2, PG 62, 284 d: πάντα τά του κόσμου sunt 

minciuni de acelaşi nivel cu desfrâul şi slava deşartă. Unei tinere văduve, 4, SC 138, p. 134, 1. 269.
17   Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teodor, scrisoare, 5, SC 117, p. 75, 1. 48-49.
18  Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teodor, scrisoare, 5, SC 117, p. 75, 1. 48-49.



42 Altarul Banatului

noastră are un caracter suportabil, mulţimea de griji cu care ne înconjoară, ea sau 
copiii noştri, nu ne dă posibilitatea de a ne ridica, decât pentru un scurt moment, 
privirile spre cer; este un fel de vârtej care ne cuprinde din toate părţile sufletul şi 
ni-l inundă. Soţul vrea el oare, de exemplu, să ducă o viaţă liniştită şi retrasă de 
persoană privată? Când vede în jurul lui copii şi o femeie mereu în goană după 
bani, chiar fără voie, el trebuie să se lanseze în apa agitată a problemelor publice. 
O dată scufundat, este imposibil să enumere păcatele pe care el va fi obligat să le 
comită, abandonându-se mâniei, violenţei, jurămintelor, insultelor, ipocriziei, 
acţionând de multe ori din complezenţă sau din ură. Cum îi este lui posibil, 
zdruncinat, în mijlocul unei astfel de furtuni în care caută preamărirea, să nu fie 
contaminat grav de murdăria păcatelor? Şi dacă examinăm de mai aproape 
problemele sale domestice, le vom descoperi încărcate de aceleaşi dificultăţi, chiar 
mai mari, datorită femeii sale. El trebuie să-şi facă griji datorită miilor de amănunte 
asupra a mii de probleme care nu ar exista pentru bărbat dacă nu ar depinde decât 
de el. Şi acest lucru, în cazul în care femeia este modestă şi dulce!” 19.

Enkyklios paideia (educația comună) în care a fost instruit Hrisostom se 
bazează în mare măsură pe filosofia clasică imitatio exemplorum/paradeigmaton. 
Sfântul Ioan Gură de Aur transpune, așa cum subliniază Pak-Wash Lai, clasicul 
și filosoficul imitatio exemplorum/ paradeigmaton în creștinescul și teologicul 
imitatio sanctorum/aghion printr-o adopție creativă a strategiilor retorice și 
narative greco-romane. La rândul lor, aceste construcții exemplare antice târzii 
au jucat un rol formativ în modul în care Sfântul Ioan Hrisostom își dezvoltă 
propriile sale idealuri spirituale-etice și prezentării cadrelor spirituale de 
imitatio sanctorum 20. 

Într-un citat, din anul 390, Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele, 
aducând un exemplu de urmat sau imitat: „Aţi auzit vorbindu-se despre viaţa 
sciţilor amaxobieni şi despre modul de viaţă nomad 21. Creştinii ar trebui să 
trăiască în această manieră: în trecere pe pământ, în luptă împotriva diavolului, 
eliberându-i pe cei captivi căzuţi în puterea lui, scăpaţi de toate preocupările 
lumii (πάντων τών βιωτικών). Bărbaţi, de ce să vă construiţi case şi să vă 
înlănţuiţi voi înşivă? De ce să îngropaţi o comoară şi să vă atrageţi duşmani? 
De ce să vă înconjuraţi de metereze şi să vă fabricaţi o închisoare? Dar dacă 
aceste remarci vi se par dezagreabile, să ne apropiem de corturile acestor 
bărbaţi  [este vorba mai întâi de călugări sciţi şi apoi de localnicii propriu-zis], 
ca să dispunem, datorită exemplelor lor, de o moştenire mai bună.” 22

19  Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teodor, scrisoare, pp. 252-254.  
20  Lai, Pak-Wash, John Chrysostom and the Hermeneutics of exemplar portraits, Durham 

University, 2010, pp. 17-21.
21  În altă parte, Sf. Ioan semnalează că este vorba de popoare care se ocupă exclusiv de păstorit, 

care nu cunosc nici arta de a construi, nici cea de a ţese:  La II Corinteni, Omilia 15, 3, PG 61, 506 d. 
22  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 79, 3, PG 58, 652 c. Vezi Vincent L. Wimbush, 

„Introduction”, in Asceticism, eds. V.L. Wimbush and R. Valantasis, Oxford University Press, Oxford, 
1995, p. 2. Vezi și comentariile lui Clark, acolo unde observă o schimbare în evaluările savante, de 
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Ar trebui să continuăm această analiză, examinând care este concepţia 
Sfântului Ioan Gură de Aur despre căsătorie şi feciorie. Nu o vom face, pentru 
că problema este mult prea importantă pentru a fi tratată în câteva rânduri şi 
pentru că multe studii au fost consacrate recent acestui subiect 23. Să ne limităm 
la a prezenta aici câteva texte cu referire la trupul uman. La fel ca mulți dintre 
părinții greci, Hrisostom propune o antropologie bipartită care afirmă că natura 
umană este constituită dintr-un corp (σῶμα sau σάρξ) și un suflet (ψυχή), 
ambele fiind în mod natural bune.

Deșertăciunea frumuseții fizice

Într-o Omilie la I Timotei, el spune: „La ce bun, femeie, să-ti parfumezi 
corpul, când în interior este plin de impurităţi? De ce să cheltui bani pentru 
ceva ce este fetid? Este ca şi cum ai acoperi cu parfum o mlaştină sau ai 
impregna cu răşină parfumată pământul ars” 24. Iar prietenului său Teodor îi 
descrie în felul următor deşertăciunea frumuseţii fizice: „Ştiu – îi scrie el 
călugărului Teodor – că tu admiri în acest moment tinereţea înfloritoare a 
Hermionei şi că în ochii tăi nu există nimic pe pământ comparabil cu frumuseţea 
ei; dar dacă tu consimţi, prietene, o vei câştiga prin nobleţea şi tinereţea ta, în 
măsura în care statuile de aur le câştigă pe cele de argilă. Dacă frumuseţea 
corpului zăpăceşte sufletele mulţimii şi le transpune, atunci când ea străluceşte 
în suflet, o astfel de frumuseţe de obiect preţios îşi găseşte oare egalul său? 
Materia frumuseţii fizice nu este decât mucoasă, sânge, umoare, bilă şi sucul 
hranei deja mestecate! Ochii, obrajii şi tot restul sunt stropite de aceste lichide 
şi dacă acestea nu sunt irigate zi de zi de stomac şi de ficat, pielea decade în 
mod supărător, ochii se adâncesc şi toată faţa păleşte degrabă. Dacă meditezi 
puţin la ceea ce implică nişte ochi frumoşi, un nas drept, gura, obrajii, vei 
recunoaşte că frumuseţea corpului nu este decât un mormânt înălbit, atât de 
plină de murdărie este la interior! Să continuăm. Când vezi o batistă care 
conţine muci, scuipat, nu suporţi nici să o atingi cu vârful degetelor şi nici să 
la un limbaj esenţialist de „ascetism” (lucrul în sine) la un accent pus pe practică (purtare, trăire). 
Elizabeth A. Clark, Reading Renunciation: Asceticism and Scripture in Early Christianity, Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1999, p. 14. 

23  vezi Catherine P. Roth, „Introduction”, in St. John Chrysostom, On Marriage and Family 
Life (Crestwood, NY: St. Valdimir’s Seminary Press, 2003), pp. 7-24; C. Mazzucco, „Dignita del 
matrimonio e della famiglia nella riflessione patristica”, în: Matrimonio e famiglia. Testimonianze 
dei primi secoli, ediţie îngrijită de M. Naldini, (Firenze, 1996), pp. 9-61. De amintit excelentele 
introduceri la două volume apărute în colecţia „Surse creştine”: Despre feciorie (nr. 125) şi Unei 
tinere văduve, despre căsătoria unică (nr. 138). Nu numai că Ioan Hrisostom refuză să plaseze 
căsătoria în rândul lucrurilor rele, dar el o consideră ca fiind un bine, inferior, ce-i drept, fecioriei 
consacrate (Despre feciorie 9, SC 125, pp. 120-121) şi o consecinţă a păcatului primilor noştri părinţi 
(Ibidem, pp. 136-144).    

24  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Timotei, Omilia 2, 3, PG 62, 513 c. 
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o vezi măcar, în timp ce în faţa receptaculului, depozit al acestor murdării, 
iată-te în extaz!” 25     

A trebuit să expunem cu sinceritate aceste texte dificile înainte de a încerca 
să înţelegem, să le explicăm. Explicarea acestor pasaje ar trebui să ne permită 
să justificăm poziţia luată de Sfântul Ioan Gură de Aur. Luând asupra sa 
responsabilitatea de a redresa moravurile unei societăţi încă profund influenţate 
de tradiţiile păgâne, se poate spune că privirea lui este determinată de scopul 
misiunii sale 26; acesta este cazul tuturor predicatorilor Bisericii care încearcă 
să schimbe suficiența de sine (αὐτάρκεια) și moravurile corupte ale unei epoci. 
Aceste citate scoase din contextul lor ar da dovadă că Sfântul Ioan ar fi fost 
un predicator moralist într-un sens modern al cuvântului.  

Este de netăgăduit faptul că Sf. Ioan Hrisostom, la fel ca şi alţi autori creştini 
ai timpului, a cunoscut concepţiile stoice și platonice despre lume și valorile 
ei prezente 27, şi dintr-un anumit punct de vedere se poate recunoaşte la el „un 
spirit foarte mistic care ignoră sau se lipseşte de cetatea pământească” 28, care 
se datorează însă unei înţelegerii şi interpretări biblice. Creştinii de atunci 
continuau să trăiască într-o ambianţă puternic influenţată de adagiul platoniacian, 
atât de des comentat în Antichitate şi perceput în timpul secolelor ca fiind un 
principiu universal de morală: „Să evadăm de aici de jos cât mai repede!”, 
pentru a fi uniţi întru Dumnezeu cât mai mult posibil 29.  

25  Lui Teodor, tratat, 14, SC 117, pp. 165-167 (traducere J. Dumortier). Acestui text nu i se poate 
da explicaţia că Ioan Hrisostom vrea să-l şocheze pe prietenul său, Teodor, căzut pradă tentaţiei. 
Tratatul este de fapt o reluare a scrisorii scrise cu mai mult de zece ani mai devreme (în 367-368). 
De altfel, un text la fel de realist se poate găsi La II Corinteni,  PG 61, 452 d, 453 a. Câţiva ani mai 
devreme (în 371), Sfântul Grigorie de Nyssa vorbea de frumuseţea trupească pe care moartea o 
„reduce la nişte oase fetide şi hidoase”: Tratat despre feciorie 3, 3, SC 119, p. 283. 

26  A se vedea Margaret Mary Mitchell, The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art 
of Pauline Interpretation, Hermeneutische Untersuchungen Zur Theologie (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2000), p. 31; Jan Stenger, Johannes Chrysostomos und die Christianisierung der Polis: „Damit die 
Städte Städte werden”, Tübingen 2019.

27  A se vedea P.R. Coleman-Norton, „St. John Chrysostom and the Greek Philosophers”, Classical 
Philology 25 (1930), pp. 306-08, pp. 314-16; Robert Lamberton, Plutarch (New Haven: Yale 
University Press, 2002), pp. 144-45; Jørgen Mejer, Diogenes Laertius and His Hellenistic Background 
(Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1978), p. 4; Claudia Tiersch, Johannes Chrysostomus in 
Konstantinopel (398–404). Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen 
Reiches, Tübingen 2002.

28  Paul Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche au IV-ème siècle après Jésus-Christ, 
Paris 1955, p. 192. A se vedea p. 226, nota 9.  

29  J.-M. Le Mayeur et al., Histoire du Christianisme, tome 2, Naissance d’une chrétienté, Desclée 
de Brouwer, 1995, pp. 481-497. Cu toate acestea, ar fi o greșeală pentru cineva să afirme că morala 
Sfântului Hrisostom este platonică sau stoică, deoarece el intenționează să folosească acești termeni 
pur și simplu ca prescurtare pentru categoriile etice împărtășite de majoritatea tradițiilor etice gre-
co-romane. Mai degrabă, un mod mai real de evaluare a primirii critice a eticii greco-romane de către 
Hrisostom este de a examina continuitățile și discontinuitățile dintre spiritualitatea și morala sa și 
categoriile și abordările etice majore greco-romane care s-au dovedit a fi durabile și populare.
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Pentru Hrisostom, chiar dacă primul este inferior celui de-al doilea, trupul 
și sufletul nu sunt, în niciun caz, opuse unul altuia. În Omilia 13 la Romani, 
Sfântul Ioan Gură de Aur recunoaște că trupul nu este atât de mare ca sufletul 
și este mai slab față de el, dar totuși nu este „contrar sau luptă împotriva lui 
sau este rău” 30. Mai degrabă, trupul este menit să fie stăpânit de suflet, la fel 
ca o „lira pentru cântărețul său” sau un căpăstru care stăpânește (κράτησις) 
asupra calului său. Prima metaforă este preluată din Omilia 13 de la Romani, 
în timp ce a doua este din Omilia 5 de la Efeseni. În al doilea pasaj, găsim, de 
asemenea, că Hrisostom afirmă în mod similar că „virtutea” trupului este 
ascultarea sa față de suflet 31.

Realitățile acestei lumi ca fundamente al vieţii viitoare, veşnice

Astfel, preocupările pastorale 32 ale lui Sfântului Ioan Gură de Aur şi mai 
puţin mentalitatea timpului explică, cel puţin parţial, aceste texte categorice. În 
calitatea sa de preot, a trudit la îndrumarea a mii de oameni către sfințenie. 
Făcând acest lucru, le-a observat cu grijă modurile de viață pentru a găsi grăuntele 
virtuții pe care ar putea să le îngrijească pentru ca să devină puternice și să aibă 
rod. Dar, paralel cu asemenea citate, există pasaje pozitive faţă de realităţile 
prezente. Să încercăm să reperăm acum câteva pasaje de acest gen. Tot ceea ce 
Dumnezeu a făcut este bun prin natură (πέφυκεν ἀγαθὰ), chiar şi bogăţiile 33, 
precizare care nu poate fi trecută cu vederea atunci când se cunosc invectivele 
lui Ioan Hrisostom aduse bogaţilor. Nimic nu este rău în natură 34; creaturile nu 
sunt un obstacol, ele sunt, dimpotrivă, bune, iar răul nu se găseşte decât în inima 
omului 35. Trupul uman este neutru, pentru că poate servi atât binelui, cât şi 
răului 36. Alte texte spun chiar şi că acest trup ar fi bun 37, din moment ce ne ajută 
să înfăptuim fapte mântuitoare 38. Nu vom stabili o identitate între trup şi păcat, 
pentru că el ne este folositor virtuţii, dacă suntem vigilenţi 39. Fără îndoială, 
„trupul este inferior sufletului, dar el nu i se opune ca fiind ostil şi rău” 40. 

30  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 13, PG 60, 509, 43-45.
31  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 13 de la Romani, PG 60, 509.46; 62, 41.24; Omilia 5 

de la Efeseni PG 62, 41.25-26.
32  A se vedea Peter Klasvogt, Leben zur Verherrlichung Gottes – Botschaft des Johannes 

Chrysostomos. Ein Beitrag zur Geschichte der Pastoral, Bonn, 1992.
33  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 13, 5, PG 61, 113 a. 
34  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 58, 3, PG 58, 569 a; La Efeseni, Omilia 5, 4, PG 62, 41 b. 
35  Sf. Ioan Gură de Aur, La Statui, Omilia 15, 3, PG 49, 158 a, b.
36  Sf. Ioan Gură de Aur, La Efeseni, Omilia 5, 4, PG 62, 42 b.
37  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 17, 4. PG 61, 144 c.
38 Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 11, 3. PG 60, 487 c.
39  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 13, 3, PG 60, 511 d. 
40  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 12, 2, PG 60, 509 d. Se pot consulta mai multe 

texte în acest sens în Despre feciorie, SC 125, pp. 66-67 (nota 2). 
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Mai degrabă, așa cum observă Pak-Wash Lai, Sfântul Ioan Gură de Aur 
declară în Omilia sa 5 de la Efeseni Efeseni, „nici trupul (σῶμα), nici sufletul 
(ψυχὴ) în sine, dacă nu primește o influență decisivă (ῥοπῆς) de sus, nu este 
capabil să facă nimic nobil sau măreț” 41. Acest lucru se datorează faptului că, 
la fel ca ochii, au limitările lor naturale sau punctele slabe: „Ochii sunt buni 
(καλοὶ), dar fără lumină produc nenumărate erori; dar aceasta este slăbiciunea 
lor, nu datorită naturii [lor] (φύσεως). Dacă erorile lor erau naturale (φυσικὰ 
ἦν τὰ κακὰ), atunci nu ar trebui să le putem folosi atunci când este nevoie. 
Căci nimic din ceea ce este natural nu este rău (οὐδὲν γάρ ἐστι φυσικὸν κακόν)” 42. 
Prin urmare, pentru ca sufletul să devină „conducătorul” bun al trupului său, 
acesta trebuie să aibă abilitățile necesare, sau cunoștință (ἐπιστήμη), pentru a 
nu comite „o teroare mai mare în sine”. Acesta este motivul pentru care, 
continuă el, „Duhul trebuie să fie aproape de noi  în fiecare moment, astfel 
încât să-i confere (ποιεῖ) o forță mai mare carului; și să înfrumusețeze 
(καλλωπίζει) atât trupul, cât și sufletul”. Utilizarea indicativelor prezente, ποιεῖ 
și καλλωπίζει, este semnificativă prin faptul că subliniază în mod clar dependența 
continuă pe care sufletul și trupul o au de Duhul lui Dumnezeu 43. Cu alte 
cuvinte, virtutea sufletului, ca și cea a trupului, este teleologică prin aceea că 
se realizează numai atunci când sufletul devine slujitor lui Dumnezeu 44. Această 
virtute, la rândul său, trebuie câștigată atât prin exercițiul sufletesc al rațiunii 
sale de a fi, cât și prin voința de a dobândi stăpânire asupra aspectelor sale mai 
iraționale și, de asemenea, dependența constantă de îndrumarea și harul Duhului 
Sfânt. Înțelegerea hrisostomică a dependenței sufletului de ajutorul Duhului 
Sfânt este legată de viziunea sa a mântuirii umane ca îndumnezeire 45. 

În secolul IV, precum se pare, dreptul căsătoriei, încă puţin dezvoltat, se 
găseşte în armonie cu o învăţătură bogată despre căsătorie prin contribuţia 
gândirii şi a activităţii pastorale a Părinţilor Bisericii și scriitorilor bisericești, 
în Răsărit cu Clement Alexandrinul, Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, iar 
în Apus, cu Tertulian şi pe urmă cu Ambrozie şi cu Augustin 46. Această 
învăţătură este importantă atât la nivelul teoretic cât şi la nivelul propunerii 
anumitor modele de viaţă 47. Sf. Ioan Gură de Aur a recunoscut în mod special 
atributele femeilor și a afirmat egalitatea femeii cu bărbatul. El scrie că „femeile 
îi depășesc pe bărbați în demnitatea solemnă, în pasiunea și în devotamentul 

41  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 5 de la Efeseni, PG 62, 41.11-12.
42  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 5 de la Efeseni, PG 62, 41.19-21.
43  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 5 de la Efeseni, PG 62, 41.31-32.
44  Lai, Pak-Wash, John Chrysostom and the Hermeneutics of exemplar portraits, pp. 55-56.
45 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 9 de la Geneză, PG 53.78b-c.
46  O. Pasquato, I laici in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e citta (Roma, 2001), 

pp. 133-134.
47  Vezi O. Bucci, „Per la storia del matrimonio cristiano fra eredita giuridica orientale e 

tradizione romanistica”, în Il Matrimonio nel Codice dei canonici delle Chiese orientali (Studi 
Giuridici 32, Vaticano, 1994).
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lor – [ținând post] pentru dragostea lui Hristos” 48. Ioan Hrisostom subliniază 
că femeia este „plină de sentimente și mai înclinată spre compasiune” 49 și 
posedă virtuțile carității, dăruirii de pomană, preocupare pentru cei nevoiași, 
înțelepciune, stăpânire de sine, moderație a dorințelor, discreție și temperare 50. 
În esență, Patriarhul Constantinopolului consideră femeile ca fiind mai 
„potrivite pentru îngijirea bolnavilor decât bărbații” 51. Sf. Ioan Hrisostom 
„insistă și asupra asemănării ontologice absolute dintre bărbat și femeie, din 
moment ce amândoi au o natură umană identică: femeia are „aceeași esență 
(tes autes ousias) ca și bărbatul’” 52.

Încă din antichitate, Platon îl considera pe om „nu o creatură pământească, 
ci cerească” 53, iar scopul educaţiei sau formării îl rezuma astfel: „omul să se 
asemene cu Dumnezeu pe cât posibil”(ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν) 54. Viaţa 
şi spiritualitatea creştină după Sfântul Ioan Gură de Aur este orientată spre 
nevăzut şi spre dumnezeiesc, spre viaţa viitoare şi spre cea cerească. Nu este 
necesar să insistăm prea mult pe viaţa de aici. „Punctul capital al credinţei 
creştine este aşteptarea vieţii adevărate după moarte” 55. Capital! Astfel, nu 
trebuie să ne-o imaginăm şi să vorbim de ea într-un mod uşuratic 56. Viaţa 
prezentă nu este decât o călătorie efemeră; lucrul cel mai important este 
sfârşitul 57; sfârşitul este plasat în viaţa viitoare, în eshaton. Această viaţă de 
pe pământ nu ne este dată decât în vederea vieţii viitoare, a  Împărăţiei lui 
Dumnezeu 58, şi viaţa de aici nu are nicio valoare, decât ca fundament al vieţii 
viitoare, veşnice 59. „Măreţia omului constă în virtute (ἀρετή), în consacrarea 
pentru realităţile viitoare, în a depune toate eforturile în vederea vieţii de apoi, 
în a dispreţui viaţa prezentă” 60.

48  Efthalia Makris Walsh, „Loving God--A Woman’s Service in the Church”, a paper 
delivered at St. Andrew’s Greek Orthodox Church, South Bend, Indiana, și printat în The 
Greek Orthodox Theological Review, vol. 38, nos. 1-4, 1993, p. 329. 

49  Makris Walsh, „Loving God – A Woman’s Service in the Church”, p. 329.
50  Makris Walsh, „Loving God – A Woman’s Service in the Church”, p. 329.
51  David C. Ford, Women and Men in the Early Church: The Full Views of St. John 

Chrysostom, Pennsylvania, South Canaan: St. Tikhon’s Seminary Press, 1996, p. 197. 
52  Ford, Women and Men in the Early Church, p. 138. A se vedea Harvey, Susan Ashbrook, 

„Women and Words, texts by and about women” in The Cambridge history of early Christian lit-
erature, editat de Frances Young, Lewis Ayres, Andrew Louth, Cambridge University Press, New 
York, 2004, pp. 382-390.

53  Πλάτων, Τίμαιος ή Περί φύσεως, φυσικός, εκδ. Ζήτρος, 2010, 90a7.
54  Πλάτων, Θεαίτητος, Η γνωσιολογία του Πλάτωνος, εισ.-μτφρ.-σχ., Κ. Παπαλεξίου, 

εκδ. Ζήτρος, Θεσ/νίκη, 2015,176β.
55  Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de mângâiere…, 1, 7, PG 56, 299.
56  Sf. Ioan Gură de Aur, La Coloseni 2, 4-5, PG 62, 315 a. 
57  Sf. Ioan Gură de Aur, Epistola 105, PG 52, 664.
58  Sf. Ioan Gură de Aur, La Ioan, Omilia 30, 5, PG 59, 182.
59  Sf. Ioan Gură de Aur, La  Statui, 6, 4, PG 49, 86.
60  Sf. Ioan Gură de Aur, La Psalmul 48, 6, PG 55, 232 b.
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Credinţa în viaţa viitoare se concretizează în credinţa Învierii, condiţie, 
după Sfântul Ioan, a bucuriilor promise de Dumnezeu celor care cred în El şi 
părtaşi veşniciei preafericite 61. În această privinţă, credinţa în Înviere este cel 
mai mare adevăr al creştinismului 62. Învierea este chintesenţa spiritualităţii 
ortodoxe. Credinţa şi Învierea sunt una şi aceeaşi realitate, una şi aceeaşi 
fiinţare. Credinţa în Învierea lui Hristos domină întreaga noastră viaţă spirituală; 
ea face ca acolo să domnească virtutea 63. Pe ea se sprijină întreaga noastră 
conduită, întregul nostru mod de a fi şi fiinţa şi, indirect, întreaga noastră 
credinţă. Învierea este conţinutul eshatologic al vieţii noastre creştine: „Omul 
care nu se aşteaptă să învie şi să-şi dea seama de faptele sale nu se va grăbi 
deloc să practice virtutea; şi, tot astfel, cel care care nu va practica virtutea nu 
va crede în înviere; pentru că sunt două lucruri care se creează reciproc: patima 
prin necredinţă şi necredinţa prin patimă. O conştiinţă încărcată cu nenumărate 
nedreptăţi, temându-se de răzbunarea viitoare, tremurând şi nedorind să se 
uşureze printr-o schimbare în bine a vieţii, îşi caută odihna în necredinţă. Şi 
când va nega învierea şi judecata, va spune: Nu voi da socoteală pentru 
nelegiuirile mele” 64. 

Realitățile pământești sunt văzute în relație cu  vocaţia veşnică a omului

În definitiv, concilierea acestor texte contradictorii nu poate fi realizată 
decât dacă se cunoaşte viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur asupra lumii şi 
vieţii creştine. De fapt, un studiu atent al operei arată în mod evident faptul 
că Sfântul Ioan Gură de Aur nu judecă aceste realităţi pământeşti în sine, ci le 
vede întotdeauna în relaţia lor cu  vocaţia veşnică a omului, care constă în a 
obţine bunuri trainice şi veşnice, pentru a relua o expresie pe care o foloseşte 
cu precădere. 

Omul trebuie să consimtă la o alegere fundamentală între tentaţiile lumii 
şi un mod de viaţă susceptibil de a conduce spre Împărăţie, un mod de viaţă 
în Hristos. După cum spune atât de minunat Sfântul Vasile cel Mare, „nu este 
posibil să ne ocupăm simultan de amândouă, de lucrurile lumeşti şi de viaţa 
întru Dumnezeu” 65. Întotdeauna bune în sine, aceste realităţi create rămân la 
fel în raport cu oamenii, dar numai în măsura în care ele le permit acestora să 
se supună exigenţelor Botezului lor. 

Iată câteva texte profunde de spiritualitate ce nu admit nicio dezbatere: 
„Este oare viaţa prezentă rea, această viaţă în care Îl cunoaştem pe Dumnezeu 
şi filosofăm despre binefacerile viitoare şi din oameni devenim îngeri şi suntem 

61  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 39, 3, PG 61, 336.
62 Sf. Ioan Gură de Aur, La Evrei, Omilia 9, 1, PG 63, 77.
63 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre învierea morţilor, 1, PG 50, 417.
64  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 17, 3, PG 61, 143 b.
65  Sf. Vasile cel Mare, Scrisoarea 291. 
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primiţi în Cetele Puterilor de sus?” 66 Hristos spune oamenilor: „Dacă iubeşti 
pe cel pe care Eu îl iubesc, atunci Mă conving că Mă iubeşti mult” 67.

Într-un alt pasaj, comentând versetul Scripturii: „Deşertăciunea 
deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni” (Eccleziast 1, 2), Sfântul Ioan Gură 
de Aur mai spune: „Dar ce sunt aceste realităţi zadarnice, dacă nu absolut toate 
lucrurile prezente? Eccleziastul spune despre ele: Deşertăciunea deşertăciunilor, 
şi toate sunt deşertăciune. Dar cineva va spune: dacă ele sunt deşarte, dacă 
ele sunt vanitate, cu ce scop există? şi se mai pot adăuga multe alte obiecţii. 
Dar ascultaţi, iubiţii mei prieteni: nu spuneţi că operele lui Dumnezeu sunt 
zadarnice, ci dimpotrivă! Nici că soarele este zadarnic, nici că pământul este 
zadarnic, ci dimpotrivă! Nici soarele, nici luna sau astrele, nici trupul nostru; 
toate lucrurile sunt desăvârşit de bune. Dar atunci în ce constă această zădăr-
nicie? Să ascultăm ce spune Eccleziastul: am sădit vii, am adus cântăreţi şi 
cântăreţe, mi-am făcut iazuri, am avut turme de vite şi oi fără de număr, am 
strâns aur şi argint, şi am văzut că totul este deşertăciune. Şi din nou, deşer-
tăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune (2, 5). După aceea, deşertă-
ciunea deşertăciunilor le face luxoase, aurul din belşug, turmele de sclavi 
împinşi spre agora, umflarea de sine şi slava deşartă, gândurile de mărire şi 
discursurile răsunătoare. Toate lucrurile sunt zadarnice, nu pentru că au fost 
făcute de Dumnezeu, ci pentru că au fost inventate de noi. De ce sunt ele 
zadarnice? Pentru că nu au nicio finalitate reală”  68.

Într-un Comentariu la Psalmul 119, Sfântul Ioan Gură de Aur elogiază 
iubirea veşnică: „Nu mă pronunţ împotriva vieţii prezente, departe de mine! 
Ea este de fapt opera lui Dumnezeu. Dar pregătiţi-vă pentru iubirea care va 
urma, fără a vă dori să rămâneţi în mijlocul bunurilor prezente, fără a vă ataşa 
de trup şi fără a împărtăşi sentimentele cu numeroşi oameni cu suflet josnic. 
Chiar dacă trăiesc mulţi ani, unii spun că ei nu sunt prea numeroşi. Ce prostie!” 69 
„Duhul, care ne face să strigăm Avva Tată, Acesta ne aduce şi iubirea pentru 
Dumnezeu Tatăl şi pentru aproapele” 70.

Astfel, concilierea dintre textele care marchează o anumită relativizare 
pentru realităţile pământeşti şi textele care afirmă bunătatea lor se realizează 
fără nicio dificultate majoră, dacă se are grijă să fie citite în lumina marii 
preocupări a Sfântului Ioan Gură de Aur: eshatologia.

66 Sf. Ioan Gură de Aur, La Galateni, Omilia 12, 1, PG 61, 619 b, c.
67  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 32, 4, PG 60, 619.
68  Sf. Ioan Gură de Aur, La Efeseni, Omilia 12, 1, PG 62, 89 b.
69  Sf. Ioan Gură de Aur, La Psalmul 119, 3, PG 55, 342 d. Sfântul Vasile gândeşte la fel ca şi 

Ioan Hrisostom: „Noi ceilalţi, copiii mei, noi considerăm viaţa omenească lipsită de valoare şi nu 
privim, nici nu denumim bun un obiect al cărui folos se restrânge doar la viaţa aceasta… Ceea ce 
ne poate folosi în viaţa cealaltă (viaţa viitoare), noi spunem că trebuie iubit şi căutat din răsputeri, 
iar ceea ce nu, trebuie neglijat ca o non-valoare” – Tinerilor....

70  Sf. Ioan Gură de Aur, La II Timotei, Omilia 10, 1, 2, PG 62, 603.
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Tensiunea eshatologică a vieții creștine
Dacă este aproape imposibilă expunerea obiectivă a dogmei creştine fără 

a acorda un loc important tensiunii eshatologice care traversează viaţa oricărui 
credincios, a neglija sau pur şi simplu a minimiza această notă la Sfântul Ioan 
Gură de Aur ar însemna în mod sigur să mutilăm viziunea lui asupra uneia 
dintre caracteristicile sale cele mai marcante. 

În această privinţă, cei şase ani petrecuţi în singurătate au exercitat o mare 
influenţă. A fi călugăr înseamnă de fapt să te gândeşti cu seriozitate la viaţa 
veşnică şi, cum se ştie cu câtă generozitate Ioan Gură de Aur a părăsit Antiohia, 
nu ne putem îndoi de faptul că el medita cu fervoare asupra mântuirii. El a 
luat cel mai în serios Scripturile, dezvoltând o teologie şi spiritualitate biblice. 
Toată viaţa lui a fost un angajament cu Scripturile.  El dobândeşte astfel 
convingeri care se exprimă spontan câţiva ani mai târziu în învăţătura sa. 

Astfel, el se bucură să le aducă aminte creştinilor rugăciunea pe care pustnicii 
o rostesc la sfârşitul unei mese şi al cărei final este prezentat aici: „Să ne umplem 
de Duhul Sfânt, ca să-Ţi fim Ţie plăcuţi şi pentru ca să nu ne ruşinăm atunci 
când ne vei rândui fiecăruia după fapta sa” 71. După aceea, Sfântul Ioan Gură de 
Aur comentează de îndată: „Totul merită admiraţia în acest imn, mai ales 
sfârşitul”. În realitate, această preocupare pentru viaţa de apoi nu-l va părăsi 
nicio clipă atunci când se va angaja în misiuni apostolice, aşa cum o dovedesc 
două texte alese dintre multe altele, datând aproximativ din 403. 

În Comentariul său la Epistola către Evrei spune următoarele: „Spectacol 
într-adevăr măreţ, care ne umple de mirare şi de spaimă; trupul se găseşte 
acolo sus, primeşte adoraţia îngerilor şi a arhanghelilor, a serafimilor şi a 
heruvimilor. Cum acest gând îmi trece deseori prin minte, sunt cuprins de 
uimire imaginându-mi măreţiile de care se bucură fiinţa omenească. Pentru 
că ceea ce eu contemplu sunt daruri măreţe şi splendide, este imensa bunăvoinţă 
pe care Dumnezeu o arată faţă de firea noastră omenească.” 72

Iar celălalt este un pasaj din Comentariul său la Evanghelia după Ioan, unde 
Sfântul Ioan Gură de Aur descrie mistic unirea celor două firi în Ipostasul lui 
Iisus Hristos, asumarea veşnică a firii umane şi moştenirea de către noi a casei 
Părinteşti : „În timpul nunţii, tânăra nu se apropie de logodnic, ci el este cel 
care îi iese în întâmpinare, chiar dacă el este fiu de rege, iar ea o femeie din 
popor şi de origine modestă, chiar dacă el trebuie să se căsătorească cu o mică 
servitoare. Iată ce se întâmplă aici. Natura umană nu a urcat până la cer; Cel 
Care a coborât către această natură întinată şi demnă de dispreţ este Hristos 
în persoană. Cu toate acestea, o dată nunta celebrată, El nu a permis ca ea să 

71  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 55, 5, PG 58, 545 c.
72  Sf. Ioan Gură de Aur, La Evrei, Omilia 5, 1, PG 63, 46 d, 47 a. Găsim adesea imaginea jertfelor 

noastre primite în ceruri: La Sfânta Cinzecime, Omilia 1, 5, PG 50, 461 c. În legătură cu importanţa 
pe care Hrisostom o acordă temei eshatologiei, se poate consulta: La Psalmul 119, 2, PG 55, 341 
d; La Coloseni, Omilia 2, 4, PG 62, 314 d; Cuvânt de mângâiere la moarte 1, 7, PG 56, 299 bc.
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rămână mai mult timp aici jos, ci, luând-o cu El, a condus-o până la casa 
paternă” 73.  

Aceste afirmaţii, cu originea în mare parte în Scriptură şi reluate de Părinţii 
Bisericii, dar şi de autori creştini, nu ar putea dovedi prin ele însele accentul 
eshatologic al gândirii Sfântului Ioan Gură de Aur. Totuşi, frecvenţa lor ne atrage 
într-adevăr atenţia, mai ales anumite fraze tipice la Ioan Gură de Aur, aflate 
într-un număr consistent: „Dacă eşti creştin, nu ai cetate pe pămant… chiar dacă 
am intra în posesia întregului pământ, am fi nişte străini şi nişte persoane în 
trecere” 74; „Prima virtute, întreaga virtute (ἀρετή) se rezumă la faptul de a fi 
străin pe acest pământ, de a fi în trecere, de a nu avea nimic în comun cu lucrurile 
de aici, de jos, ci de a le ţine la depărtare, ca pe nişte lucruri străine” 75.

Credinţa în viaţa viitoare şi în Înviere constituie principiul vieții adevărate

Să încheiem aceste remarci spunând câteva cuvinte despre concepţiile sale 
despre moarte şi despre viaţa angelică. Înaintea Întrupării, drepţii se considerau 
pribegi pe pământ, dispreţuind această viaţă 76, au suferit (αἰδώς) şi nădăjduit 
la viaţa cerească 77; totuşi, le era frică de moarte 78, care nu şi-a pierdut aspectul 
înspăimântător decât începând cu Hristos 79. Totodată, atitudinea adoptată vizavi 
de realitatea ineluctabilă marchează de acum înainte o distincţie clară între cei 
botezaţi şi cei fără credinţă 80 şi scoate la iveală adevăratul creştin 81: „Cel care 
filosofează şi se orientează cu speranţă spre binefacerile viitoare nu se gândeşte 
că moartea este moarte. La vederea unui om întins sub ochii săi, lipsit de viaţă, 
pe el nu îl încearcă sentimentele mulţimii, dar visează în schimb la cununi, la 
recompense, la bunurile de neexprimat pe care ochiul nu le-a văzut şi de care 
urechea nu a auzit, la viaţa de dincolo, la corul îngerilor.” 82 

73  Sf. Ioan Gură de Aur, La Ioan, Omilia 18, 2, PG 59, 115 c. Aceleaşi imagini ale nunţii se 
găsesc şi în La Matei, Omilia 12, 4, PG 57, 206 c; La Psalmul 5, 2, PG 55, 63 c. 

74   Sf. Ioan Gură de Aur, La Statui, Omilia 17, 3, PG 49, 177 d.
75 Sf. Ioan Gură de Aur, La Evrei, Omilia 24, 1, PG 63, 165 d. Să observăm că această omilie 

are o importanţă deosebită pentru studierea temei eshatologiei. Ideea centrală: ca şi patriarhii 
Vechiului Testament, ar trebui să fim complet detaşaţi de bunurile acestei lumi şi să aspirăm spre 
cer. Printre alte texte, se mai poate semnala: La Matei, Omilia 12, 4, (începutul) PG 57, 206 c, d 
sau La II Corinteni, Omilia 16, 4, (a doua parte a aliniatului) PG 61, 516 d, 517 a, 518 a.

76  Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 15, 4, PG 60, 545 ab.
77  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 9, 4, PG 54, 627 a, b; La Evrei, Omilia 24, 1, PG 

63, 166 d.
78  Sf. Ioan Gură de Aur, Către Stagir 2, 5, PG 47, 454 c; La Geneză, Omilia 45, 2, PG 54, 416 b. 
79  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 29, 7, PG 53, 270 bc; Omilia 45, 2, PG 54, 416 a, 

b; Omilia 67, 4.
80  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Tesalonicieni, Omilia 6, 2, PG 62, 430 d. 
81  Sf. Ioan Gură de Aur, La Evrei, Omilia 4, 4, PG 63, 42 c.
82 Sf. Ioan Gură de Aur, La Psalmul 48, 5, PG 55, 230 a; La Statui, Omilia 5, 3, PG 49, 72 d: 

„Vreţi să spun milostivirii voastre de ce ne temem de moarte? Dragostea Împărăţiei nu ne-a pătruns, 
iar dorinţa binefacerilor viitoare încă nu ne-a înflăcărat”. 
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Dacă mari păgâni, ca Pitagora sau Platon, au conceput viaţa de dincolo nu 
ca „o existenţă diminuată, ci ca pe adevărata viaţă, viaţa în plină lumină” 83, alţii 
au negat orice supravieţuie personală: „De îndată nu vei mai fi nimic nicăieri; 
nu vei mai fi niciuna dintre fiinţele pe care le vezi acum, niciuna care trăieşte 
acum. Pentru că stă în natura lucrurilor schimbarea, modificarea, descompunerea, 
pentru ca altele să se nască după aceea” 84. Indiferent despre cine este vorba, 
păgânii, fără nicio excepţie, neagă Învierea; de acest lucru ne aminteşte adeseori 
Ioan Gură de Aur pentru a o opune certitudinii credincioşilor, care, dimpotrivă, 
îşi pun în ea toate speranţele 85. Astel, în timp ce păgânii se tem de moarte, nu 
este deloc surprinzător faptul că oamenii, după venirea Mântuitorului 86, şi în 
măsura în care ei credeau în Cuvântul Său, vedeau în moarte un somn 87, o 
călătorie 88 spre o lume mai bună 89, pentru că ei ştiau că Hristos le-a acordat 
nemurirea 90. Sfântul Ioan Hrisostom poate afirma că „singura şi unica nefericire 
a creştinului este să-L supere pe Dumnezeu. Restul, ca de exemplu pierderea 
bunurilor, exilarea de patrie, pericolele mortale, nu i se par de temut; ceea ce 
tuturor dă frisoane, trecerea dintr-o lume în alta, lui i se pare mai dulce ca viaţa” 91. 

Acestea sunt convingerile profunde ale creştinului, cel puţin în teorie. Totuşi, 
în practică, este uşor să reluăm o mentalitate păgână care îl obligă pe Sfântul 
Ioan Hrisostom să formuleze reproşuri directe la adresa creştinilor neconvinşi 
în totalitate, care poartă, în fond, o contramărturie în faţa „grecilor” 92:  „Pe 
bună dreptate păgânii se tem de moarte, pentru că nu au nicio şansă de Înviere. 
Dar voi... care filosofaţi despre nădejdea în lumea de sus, meritaţi oare iertare? 
Sunteţi plini de încredere în Înviere şi iată-vă temători de moarte la fel ca şi 
cei care nu cred” 93. Sfântul Ioan Hrisostom îi imploră pe creştini să-şi 
mărturisească credinţa în timpul slujbelor de înmormântare. Credinţa în viaţa 
viitoare şi în înviere este deci pentru Sfântul Ioan Gură de Aur principiul unei 

83  Y. Congar, Les voies du Dieu vivant, Paris, 1967, p. 435, nota 1.
84  Marc Aureliu, Meditaţii, XII, 21, (traducere Bréhier, Histoire de la philosophie - Antiquité 

et moyen âge, p. 1244). De văzut şi Ibidem, XII, 5. 
85 Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teoodor, tratat, 15, SC 117, p. 170, 1. 32-33; La Romani, Omilia 

14, 6, PG 60, 532 c.
86  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 31, 2, PG 57, 373 b. A propo de moarte, de văzut 

paragrafele 3, 4 şi 5 ale acestei omilii. 
87  Sf. Ioan Gură de Aur, Împotriva…, 2, 8, PG 47, 343 bc; 3, 16, PG 47, 376 d; Despre moarte 

şi despre cruce, 1, PG 49, 393 d, 394 cd.
88  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 45, 2, PG 54, 416 a.
89  Sf. Ioan Gură de Aur, Împotriva…, 2, 6, PG 47, 342 b; Unei tinere văduve 3, SC 138, p. 126, 

1. 160-165.
90  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 46, 4, PG 54, 427 c.
91  Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teodor, scrisoarea 5, SC 117, p. 73. La aceste afirmaţii putem să 

adăugăm mediaţiile lui Grigorie Teologul, care scrie: „Moartea unui om este un lucru îngrozitor, 
nu-i aşa? Astăzi este, mâine nu va mai fi şi nu se va mai întoarce la noi” – Scrisoarea 191, 2.

92  Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 31, 4, PG 57, 375 d.
93  Sf. Ioan Gură de Aur, La statui, Omilia 5, 2, PG 49, 71 d; La Evrei, Omilia 4, 4, PG 63, 42 

c; Omilia 24, 2, PG 63, 168 d.
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vieţi adevărate aici pe pământ. Viaţa de acum este o viaţă în şi pentru înviere, 
o viaţă pentru a fi veşnic cu Hristos cel Înviat. 

Omul care trăieşte comuniunea cu Hristos, dorindu-şi binefacerile veşnice, 
nu îşi mai îndreaptă privirile spre lucrurile de aici, de jos, ci în Hristos toate 
sunt transfigurate. Credinţa îi îndreaptă gândirea, simţirea şi dorul spre această 
lume veşnică, deja prezentă 94.

Viața angelică
Printre numeroasele motive pe care Sfântul Ioan Hrisostom le folosește 

pentru a descrie telos-ul creștin sau eudaimonia 95 cerească, preferatul său este 
cu siguranță metafora creștinului ca trăind viața îngerilor. Fiul lui Dumnezeu, 
declară el, a adus fiecare virtute, sau într-adevăr „modul de viață al îngerilor” 
(τῶν ἀγγέλων τὴν πολιτείαν) 96 la omenire. Tema vieţii angelice (ό άγγελικός 
βίος, ή πολιτεία ή άγγελική) va reuşi să ne convingă de accentul eshatologic al 
viziunii creştine a Sfântului Ioan Gură de Aur 97. În sens larg, expresia 
desemnează viaţa monastică 98; totuşi, fiecare creştin, pentru că se bucură de 
darurile Noului Legământ 99, este în egală măsură denumit înger 100. Într-adevăr, 
fiecare creștin, începând de la Botez, ar începe să trăiască viața îngerilor de 
pe pământ. În mod evident, motivul vieții angelice, pentru Hrisostom, este un 
puternic simbol rezumativ care încapsulează esența a ceea ce el crede că este 
viața creștină ideală. Totuși, în același timp, el presupune frecvent că există 
diferențe între îngeri și creștini. Din acest motiv, motivul angelic funcționează, 
de asemenea, ca un simbol elaborator pentru Sfântul Ioan Hrisostom pentru a 
reconceptualiza și dezvolta înțelegerea sa despre viața creștină. După venirea 
Mântuitorului, se văd strălucind „cete de îngeri”, deşi sunt trupuri muritoare, 
nu numai la călugării retraşi pe munte 101, ci chiar şi la creştinii rămaşi în oraş 102. 

94  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia  28, 6, PG 53, 259 c.
95  Aristotel afirma că aspectele mai importante ale eudaimoniei clasice constau în participarea 

la „viața politică și la o viață contemplativă (ὁ πολιτικὸς καὶ τρίτος ὁ θεωρητικός)”: Eth. Nic. 
1095b2-4, 5-11, 17-19; 1153a14, 1153b4.

96  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 23 de la Efeseni, PG 62,167.13-17.
97  Louis Meyer a abordat deja studiul acestei teme în lucrarea sa, Saint Jean Chrysostome, 

maître de perfection chrétienne, Volumul 58, Universite de Fribourg, 1933, pp. 192-206: creştinul 
desăvârşit, un înger.

98   Sf. Ioan Gură de Aur, Lui Teodor, tratat, 18, SC117, p. 192, 1. 6; p. 198, 1. 3-4.
99   Sf. Ioan Gură de Aur, La Romani, Omilia 11, 4, PG 60, 489 c; La Sfânta Cincizecime, Omilia 

1, 2, PG 50, 455 cd.
100   Sf. Ioan Gură de Aur, La I Timotei, Omilia 18, 3, PG 62, 600 b; La II Timotei, Omilia 2, 1, 

PG 62, 607 c.
101  În lucrarea Sfântului Atanasie cel Mare, Avva Antonie cel Mare este frecvent prezentat ca un 

lucrător al minunilor, înzestrat cu viziuni cerești și daruri profetice - nu diferit de portretele anterioare 
angelice și martiri creștini ai primelor veacuri. O portretizare similară a călugărilor egipteni se regăsește 
și în lucrarea Historia Monachorum in Aegypto (II.1, VIII.5-6, X.12-14). Vita Ant. 15, 58, 60-64, 82, 
84, 86, 89. William Harmless, Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism 
(New York: Oxford University Press, 2004), pp. 66-67, pp. 292-99.

102   Sf. Ioan Gură de Aur, La Matei, Omilia 1, 5, PG 57, 20 d. În prologul lucrării de la sfârșitul secolului 
al IV-lea, Historia monachorum in Aegypto, se vorbește despre călugării egipteni ca fiind cei care „trăiesc 
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Urmându-l pe Sfântul Ioan Evanghelistul, Hrisostom declară de exemplu: 
„nu este posibil să rămânem oameni şi să locuim în continuare pe pământ; 
deasupra realităţilor pământeşti, ne transformăm în îngeri, locuim pe pământ 
ca şi cum am fi în cer” 103. O poziție similară este observată și în rândul Părinților 
capadocieni. Cu siguranță, Sfântul Grigorie de Nazianz susține că cei botezați 
sunt „cei care au atins asemănarea cu îngerii” 104. Cu toate acestea, el este de 
asemenea de acord cu Sfântul Vasile cel Mare că asceții participă în mod unic 
la viața și îndatoririle îngerilor, fie că este vorba de închinare, rugăciune sau 
chiar în darurile și viziunile lor minunate. Cu toate acestea, unii cred că nu ar 
trebui să înţelegem ad literam astfel de exprimări; în această primă omilie a 
comentariului Evagheliei Sfântului Ioan, scopul Sfântului Ioan Hrisostom este 
să îi sărbătorească mai ales frumuseţea. Un alt pasaj care exaltă calităţile 
milostivirii se încheie cu aceste cuvinte: „Vedeţi cum puţin câte puţin 
milostivirea îl transformă în înger pe cel care o cultivă? În el nu mai există 
nicio mânie, este eliberat de invidie şi de orice patimă tiranică. Gândiţi-vă că 
el este eliberat de acum înainte de natura umană şi că el se îndreaptă spre 
impasibilitatea îngerilor” 105. 

Acest lucru se presupune cu siguranță în Omilia 23 de la Efeseni, unde îi 
amintește comunității sale antiohiene predominant laică că „Fiul lui Dumnezeu 
Însuși a adus toată virtutea. El a adus la noi toate roadele care sunt în acel loc 
[cerul]. Vă spun, [chiar] imnurile cerești pe care le cântă Heruvimii –  pentru 
că ne-a desemnat și pe noi să spunem: „Sfânt, Sfânt, Sfânt”. El a adus modul 
de viață al îngerilor (τῶν ἀγγέλων τὴν πολιτείαν). Îngerii nu se căsătoresc și 
nici nu li se dă în căsătorie – această [plantă] bună pe care a plantat-o și aici. 
Nu iubesc nici bogățiile, nici alte lucruri de genul acesta – și el le-a semănat 
și printre noi. Ei nu mor niciodată – și aceasta ne-a fost acordată. Căci moartea 
nu mai este moarte, ci somn” 106.

Se observă sau se înțelege despre ce este vorba: despre o spiritualitate a 
despătimirii trupului (σάρξ), a îndumnezeirii şi nu despre dezîncarnare. Totuşi, 
omul care devine înger nu-şi schimbă natura 107. Ceea ce avem aici este o 
încercare clară de a delimita aspectele vieții angelice care sunt direct aplicabile 
creștinilor. Câteva observații importante pot fi făcute aici. În primul rând, 
virtutea, sau „modul de viață al îngerilor” pe care Fiul lui Dumnezeu îl coboară 
din cer pe pământ este clar înțeles mai degrabă în termeni spirituali decât 
ontologici, deoarece creștinii nu pot decât să-i imite pe îngeri și să nu-și schimbe 
firea în acest sens, în această viață actuală. În al doilea rând, metaforele agricole 
viața îngerească”. Cf. Norman Russell, The Lives of the Desert Fathers: The Historia Monachorum in 
Aegypto, Cistercian Studies Series (Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 1980), p. 49.

103   Sf. Ioan Gură de Aur, La Ioan, Omilia 1, 1, PG 59, 25 bc.
104  Acest lucru este exprimat în mod similar de Sf. Grigorie, Oration 4.71 ; și de Sf. Vasile, 

De Spiritu S. 9.23.
105  Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 33, 4, PG 61, 281 b.
106  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 23 de la Efeseni, PG 62,167.12-22.
107  Sf. Ioan Gură de Aur, La Efeseni, Omilia 10, 2, PG 62, 76 d. Cf. şi Despre feciorie 11, 1. SC 

125, p. 126. 
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pe care le folosește pentru a descrie aceste daruri, adică „această plantă bună 
pe care a plantat-o aici” și „le-a semănat și printre noi” sugerează faptul că 
viața angelică tocmai a prins rădăcini în umanitate. Sfântul Ioan Gură de Aur 
se așteaptă să se desfășoare și să crească această viața îngerească în rândul 
creștinilor, care trebuie să se concretizeze pe deplin între toți creștinii. În al 
treilea rând, atunci când este înțeleasă în cadrul eticii greco-romane, portretizarea 
Sfântului Ioan Hrisostom a creștinilor ca participanți la politeia îngerilor este, 
fundamental vorbind, o re-conceptualizare/re-axilogizare a oikos-ului creștinilor 
cu cel al unui tărâm ceresc, mai degrabă decât al oikos-ului sau polis-ului 
pământesc. Aici există atât aluzii platonice, cât și aluzii aristotelice 108. Dacă 
telos-ul vieții umane este participarea la politeia cerească, valoarea vieții 
pământești este inevitabil minimalizată 109. 

În definitiv, tema vieţii îngereşti i-a permis lui, ca şi altor Părinţi, să traducă 
tensiunea eshatologică a vieţii noastre: „Nici nu se pune problema ca omul 
să-şi schimbe natura! Concetăţenie, comunitate de viaţă cu îngerii nu relevă 
aici din ordinul esenţelor şi nici nu exprimă decât noua condiţie istorică a 
oamenilor chemaţi la mântuire. Mântuirea creştină ne este dată ca o participare 
la moravuri, la demnităţi, la o viaţă şi, în final, la o fericire, care sunt acelea 
ale îngerilor” 110. 

Semnificația acestor trăsături de profundă spiritualitate pentru Sfântul Ioan 
Gură de Aur este evidentă, potrivit lui Pak-Wash Lai, pe bună dreptate și prin 
faptul că acestea sunt adesea aduse în discuțiile sale despre același motiv în 
altă parte. Omilia 9 de la Evrei este un bun exemplu. Aici, el presupune în 
mod similar că pentru creștini, „să trăiască ca îngerii”, echivalează cu lipsa 
unor „lucruri pământești” și bucuria atât pentru „viața eternă” cât și pentru 
„conversația îngerească” 111. Acest lucru nu înseamnă însă că moralitatea sau 
spiritualitatea nu este importantă pentru concepția hrisostomică despre acest 
motiv al vieții angelice. Dimpotrivă, se presupune de la debutul sau începutul 
politeia angelice. Așa cum o spune în Omilia11 de la Romani : „Căci nu numai 
că ne-a eliberat de răutățile noastre vechi, ci ne-a condus și la viața îngerească 
și a pavat drumul pentru cel mai excelent mod de viață pentru noi, după ce 
ne-a predat păstrării dreptății și a curmat răutățile noastre de odinioară și pus 
sfârșit vechii noastre umanități și ne-a condus la o viață nemuritoare” 112.

Pe temeiul celor de mai sus, atunci ar trebui să fie clar că viața îngerească, ca 
simbol rezumativ pentru viața creștină, este menită să denote cinci asemănări 
principale între înger și creștin. La fel ca îngerul, creștinul nu trebuie să se 

108  Cf. Lai, Pak-Wash, John Chrysostom and the Hermeneutics of exemplar portraits, p. 66.
109  Sf. Ioan Gură de Aur, La Geneză, Omilia 59, 1, PG 54, 513 d; La Psalmul 48, 1, PG 55, 500 c.
110  J. C. Didier, Angélisme ou perspectives eschatologiques, în Mélanges de science religieuse 

(1954), p. 42. 
111  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 9 de la Evrei, NPNF (Nicene and Post Nicene Fathers) I.14, 411.
112  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 11 de la Romani, PG 60, 489.42-47.
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căsătorească, nu trebuie să aibă dragoste materială sau față de bogății, ci ar trebui 
să se bucure de nemurire, să participe la politeia cerească și să dobândească o viață 
duhovnicească care să amintească de aceea a îngerilor. Acestea fiind spuse, același 
motiv este, de asemenea, un temei pentru Sfântul Ioan Gură de Aur pentru a 
reconceptualiza și a elabora viața creștină ideală în viața de acum 113. Astfel, el ar 
distinge viața creștină de cea a îngerilor afirmând că creștinul poate „trăi viața 
îngerilor” în timp ce locuiește încă pe pământ, adică în trupurile lor „și că acest 
lucru nu îi face în niciun caz inferiori acelor [ființe cerești] care locuiesc în cer” 114.

Mai mult, el subliniază și faptul că participarea creștinilor la viața îngerească 
este condiționată de ajutorul Duhului Sfânt, deoarece El trebuie să dăruiască 
fiecărui creștin credința, adevărurile și învățăturile pentru a face acest lucru 115. 
În cele din urmă, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur să vorbești despre viața creștină 
ca fiind comparabilă cu cea a îngerilor înseamnă, în cele din urmă, să scoți în 
evidență marile înălțimi teologice și spirituale la care a fost înălțat fiecare creștin 
datorită mântuirii lui Hristos. Într-adevăr, ceea ce are în minte Hrisostom nu este 
doar faptul că fiecare creștin poate deveni ca un înger, ci că ar trebui să depășească 
îngerii cu totul. Acest punct este subliniat în mod clar în Omilia 5 de la Coloseni, 
unde Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește inițial despre mântuirea creștină în care 
Dumnezeu a înălțat creaturi care sunt „mai nesimțite decât piatra”, adică ființe 
umane, la „demnitatea îngerilor”. Acestea fiind spuse, Hrisostom adaugă imediat 
că Dumnezeu le-a permis chiar și creștinilor să „devină trupul (σῶμα) Stăpânului 
îngerilor și arhanghelilor și, din faptul că nu știu cine este Dumnezeu, devin 
instantaneu chiar împărtășitori ai Tronului lui Dumnezeu” 116. 

Concluzie
Sfântul Ioan Gură de Aur transpune clasicul și filosoficul imitatio 

exemplorum/ paradeigmaton în creștinescul și teologicul imitatio sanctorum/
aghion printr-o adopție creativă a strategiilor retorice și narative greco-romane. 
Viaţa de pe pământ nu ne este dată decât în vederea vieţii viitoare, a  Împărăţiei 
lui Dumnezeu, şi viaţa de aici nu are nicio valoare, decât ca fundament al vieţii 
viitoare, veşnice. Credinţa în viaţa viitoare şi în Înviere constituie principiul 
vieţii adevărate aici pe pământ. Sfântul Ioan Hrisostom folosește diferite motive 
pentru a descrie telos-ul creștin sau eudaimonia cerească, iar preferata sa este 
cu siguranță metafora creștinului trăind viața îngerilor. Cu alte cuvinte, în 
contextul soteriologiei creștine, discursurile despre sau comparațiile cu 
ontologia angelică sunt teleologice, în sensul că acestea sunt menite să 
evidențieze faptul slăvit că viața creștină este, în esență, participarea la viața 
dumnezeiască a Preasfintei Treimi.

113  Lai, Pak-Wash, John Chrysostom and the Hermeneutics of exemplar portraits, pp. 67-68.
114  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 23 de la Romani, PG 60, 621.30-31.
115  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 9 la Evrei, NPNF I.14, 411.
116  Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 6 de la Coloseni, PG 62, 332.19-20, 33-35.


