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În ce măsură spiritualitatea lui Ioan Hrisostom poate 

constitui o alternativă pentru ,,postmodernism”, acest lucru reiese 
din conceptul său de ,,pedagogie divină”. Postmodernismul este o 
epistemologie şi filosofie a culturii în care se urmăreşte în esenţă 
înlăturarea Logosului. Filosofia este înlocuită fie cu naraţiunea şi 
retorica la unii autori, fie cu transformarea filosofiei în 
ermineutică. În toate aceste cazuri are loc o combatere a 
raţionalităţii, a centralităţii Logosului, şi a subiectului 1. În 
semnificaţiile sale filosofice postmodernismul este dependent de 
,,poststructuralism”, însemnând o deconstrucţie care afectează 
logocentrismul.2 Însă fără o perspectivă teologică bazată pe 
Logosul divin, filosofia postmodernistă nu poate duce decât la 
disoluţie şi anarhie axiologică 3.  

 

                                                 
1 Vasile Citirigă, „Taina omului şi tragedia lui în epoca postmodernă”, în 
Ortodoxia, 2006, nr. 3-4, p. 27-44.; vezi şi Haralambos Ventis, „Fleshless 
Idealism and Word Incarnate: A Re-examination of Eastern Orthodox 
Apophaticism on the Heels of Contemporary Philosophical Immanentism”,  
în ,,Theologia”, 2002, nr. 2, p. 457-515; D. Harvey, Condiţia postmodernităţii, 
Timişoară, 1990; Ion Popescu, „Postmodernismul – o abordare filosofică şi 
teologică”, în Glasul Bisericii, 2001, nr. 1-4, p. 122. 
2 Ion Popescu, art.cit., p. 120.  
3 Ibidem, p. 124. 



Ioan Caraza 92 

 

Pedagogia divină în teologia hrisostomică 
 
În teologia lui Ioan Hrisostom, ceea ce este ,,divin” ţine de 

Revelaţie. Nu Întruparea Logosului este ,,Revelaţie”, ci Jertfa lui 
Hristos ca încununare a lucrării Sale4, care a pus în lumină 
,,venirea” prin Naştere, ,,arătarea” prin Botez (Epifanie) şi lucrarea 
Sa ca „Semănător” sub auspiciile Duhului Sfânt cu Numele Său de 
,,Hristos”. În acest sens Mântuitorul este ,,Uşa” (Ioan 10:9) de 
intrare, pentru „ieşirea” la „păşunea” darurilor Duhului Sfânt. Este o 
„intrare” ca în pământul făgăduinţei. Astfel, lucrarea Sa ca ,,vorbire” 
încetează şi urmează cea de „vestire”, aşa cum ,,mana” a încetat 
după intrarea în pământul făgăduit: „Până acum v-am vorbit în pilde, 
dar vine vremea când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă vă voi vesti 
despre Tatăl” (Ioan 16:25). 

Prin Învierea lui Hristos, Duhul Sfânt este mai întâi „Duhul 
Adevărului”. Impactul arătărilor după Înviere a însemnat acea 
„vestire” ca umplere de bucurie negrăită, apofatică (1 Cor. 15:14)5. 
Mântuitorul nu-şi descrie Învierea decât ca „Adevăr” (Ioan 14:6), 
nu ca o „minune”, chiar de-ar fi şi cea mai mare. Acest „Adevăr” 
dezleagă din legături (Ioan 8:32) şi deschide ochii pentru 
înţelegerea vieţii şi lucrării prin trupul lui Hristos jertfit ca printr-o 
„catapeteasmă” (Ev. 10:20).  

Duhul Sfânt este, însă, şi „Mângâietorul”, revelând în ucenici 
chipul lui Hristos Însuşi semănat pedagogic în ei prin lucrare 
tainică, o lucrare relevantă, catalizatoare şi harică de „scriere în 
inimi” (Ier. 31:33). În acest sens, „harul” însemna mai întâi „a face” 
şi apoi „a  învăţa” (Mat. 5:19), ca împlinire a profeţiei mesianice: 

                                                 
4 Ioan  Damaschin, Dogmatica, 4,11, P.G. 94, col. 1128-1129.  
5 Reiner Stuhlmann, „Ein Impuls mit unübersehbarer Wirkung: P. Pokorny’s 
Entwurf zur Entstehung der Christologie”, Stuttgart, 1985, 180 p., în 
„Evangelische Theologie”, 47, 1987, nr. 3, p. 260-265. 
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„Dreptatea va merge înaintea Lui şi va găti calea pentru paşii Săi” (Ps. 
84:14). Lucrarea Duhului este o Revelaţie de vădire a lui Hristos în 
ei ca o „înfiere” şi această lucrare este de fapt titlul Duhului de 
„Mângâietorul”: „Am văzut căile lor, dar îi voi vindeca, îi voi povăţui, îi voi 
odihni şi îi voi mângâia” (Is. 57:18). Mântuitorul spunea despre 
Duhul Sfânt că „Lumea nu poate să-L primească pentru că nu-L vede, 
nici nu-L cunoaşte, voi însă Îl cunoaşteţi căci rămâne la voi şi în voi va fi” 
(Ioan 14:17). Duhul dă puterea de a-L invoca pe Dumnezeu ca 
„Tată”, deoarece El înfiază pe oameni în Hristos. Aceasta este 
„cunoaşterea singurului, adevăratului Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos pe care 
L-a trimis”, lucru echivalent cu „viaţa veşnică” (Ioan 17:3), singura 
ipostază a cunoaşterii lui Dumnezeu prin bucurie negrăită. Această 
stare este simbolizată prin „haina de nuntă“ (Mat. 22:12).  

În acest fel credinţa în Dumnezeu prin lucrarea lui Hristos 
este echivalentă cu  o „înviere” în cadrul vieţii de pe pământ (Ioan 
5:24-26), care în urma păcatului strămoşesc intrase în moartea 
sufletească a necunoaşterii lui Dumnezeu. „Moartea” din viaţa 
pământească este urmarea „porţilor iadului” de pe pământ  (Mat. 
16:18), pe care le-a biruit Hristos (Ioan 16:33) şi a rămas ,,viu” 
(Ioan 14:19). În acest fel nici moartea ca „întoarcere în pământ” 
(Gen. 3:19) nu L-a putut ţine. Dimpotrivă, moartea a însemnat 
doar „sfinţirea“ vieţii lui Hristos ca cea mai mare minune din 
univers. Duhul Sfânt va vădi această „viaţă” în ucenici ca „aur 
lămurit în foc” (Ap. 3:18) şi „comoara ascunsă în ţarină” (Mat. 13:44). 
De aceea, Duhul se va numi „Vistierul bunătăţilor” din ospăţul cu 
„Viţelul îngrăşat” (Luca 15:23). În El Cuvântul este sfinţit ca 
„adevăr” prin Jertfă: „Sfinţeşte-i întru adevărul Tău, Cuvântul Tău este 
adevărul” (Ioan 17:17); „În timpul nopţii un înger al Domnului a deschis 
uşile temniţei şi scoţându-i le-a zis: Mergeţi şi grăiţi poporului în Templu 
toate cuvintele Vieţii acesteia” (Fapte 5:19-20). Acest „Adevăr” este 
izvorul harului ca putere de scriere în inimi a voii lui Dumnezeu: 
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„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică e şi credinţa şi propovăduirea” (1 Cor. 
15:14). „Adevărul” este puterea acordată ucenicilor de a se face fii 
ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12) prin „dezlegare din legături” (Ioan 8:32). 
În acest sens adresează Mântuitorul îndemnul: „Să fie mijloacele 
voastre încinse şi făcliile aprinse” (Luca 12:35), o stare simbolizată prin 
„untdelemnul din candelele fecioarelor înţelepte” (Mat. 25:4).  

De câte ori subliniază: „Prin har sunteţi mântuiţi” (Ef. 2:5, 8), 
Apostolul scoate în evidenţă asemănarea cu Hristos ca îndreptare 
prin lepădare de sine, căci Hristos a venit pe pământ pentru 
luminarea lumii pline de sine, ceea ce înseamnă „urâciune înaintea lui 
Dumnezeu” (Luca 16:16): „Am crezut, de aceea am şi grăit, iar eu m-am 
smerit foarte şi am zis întru uimirea mea: tot omul este mincinos!” (Ps. 
115:1). În acest sens autorii patristici vor spune despre îngâmfarea 
ştiinţei omeneşti: ,,Când Hristos a înviat, mitul a încetat!”, acesta 
însemnând în mitologie fie munca lui Sisif, fie mersul şarpelui, în 
conformitate cu teoria ciclurilor recurente. Ioan Hrisostom arată 
că mai rea este moartea de deasupra decât întoarcerea în pământ: 

,Întrucât murim de o îndoită moarte, înviem şi cu o îndoită 
înviere. Am înviat odată, nu de mult, din păcat; ne-am 
îngropat împreună cu El în Botez şi am înviat împreună cu 
El prin Botez. Această înviere dintâi este izbăvirea de păcate, 
a doua înviere este învierea trupului. Ţi-a dat pe cea mai 
mare, aşteaptă şi pe cea mai mică. Cea dintâi înviere este cu 
mult mai mare decât a doua. Căci e cu mult mai mare lucru 
să izbăveşti de păcate, decât să vezi un trup înviat. Am înviat, 
deci, cu învierea cea mai mare, aruncând moartea cea 
cumplită a păcatului şi dezbrăcând haina cea veche. Să nu 
desnădăjduim, dar, nici de învierea cea mică. Cu învierea mai 
mare am înviat şi noi  mai demult, când ne-am botezat 6. 

Credinţa ca ieşire din „moarte” prin lepădare de sine şi 
asemănare cu Hristos, pune în lumină pe omul adevărat zidit ca 

                                                 
6 Ioan Hrisostom, Cuvânt la Înviere, P.G. 50, col. 433-442. 
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„fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 1:12), aşa cum despre Hristos s-a 
spus: „La înfăţişare fiind ca omul, s-a smerit pe sine ascultător făcându-se 
până la moarte prin răstignire” (Fil. 2:7). Este vorba de o „pruncie” a 
chipului Dumnezeu sub auspiciile adâncului Duhului Sfânt arătat 
în Hristos de la Botez. La acest chip originar îi călăuzeşte 
pedagogic Hristos pe cei ce Îi urmează Lui ca o adâncire 
baptismală. 

Această antropologie teologică şi biblică constituie o 
coordonată hotărâtoare a spiritualităţii hrisostomice. Dacă Vasile 
cel Mare insistă în teologia sa liturgică asupra Revelaţiei prin Jertfă, 
tot astfel Grigorie Teologul arată comuniunea treimică în cele de 
sus, descoperită prin adâncul revelat. Deosebit de importantă în 
teologia acestui autor este sublinierea că ştiinţele pot cunoaşte 
numai „atotputernicia” divină, pe când puterea harului ca 
Revelaţie este numai lucrarea lui Dumnezeu în Hristos. În 
„Confesiunile” Fer. Augustin găsim în acest sens expresia: „Mira 
profunditas!”. Dar, în spiritualitatea sa, Ioan Hrisostom subliniază 
căile care duc la aceste adâncuri ale Sfintelor Scripturi ca lucrare 
pedagogică a harului divin. „Pedagogia” înseamnă pentru el „a da 
în dar” ceea ce „s-a primit în dar” (Mat. 10:8), astfel că el nu poate fi 
considerat doar un precursor al pedagogiei ca ştiinţă, ci unul din 
cei mai mari interpreţi ai „pedagogiei divine“. Deci, în teologia sa 
nu poate fi vorba despre un manual de pedagogie în sensul 
modern al cuvântului, nici nu se poate găsi o definiţie a educaţiei.7 
În operele sale preponderent exegetice educaţia copiilor are o 
importanţă hotărâtoare, nu numai în pedagogia creştinismului 
primar, ci şi în cadrul pedagogiei moderne şi contemporane.8 Cu 

                                                 
7 Dumitru Fecioru, Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Hrisostom, Bucureşti, 1957, 
p. 9. 
8 Mihail Bulacu, „Educaţia creştină pentru copii şi tineret după Sf. Ioan 
Hrisostom. Studiu catehetic în lumina principiilor pedagogiei moderne şi 
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toate că nu e singurul autor patristic preocupat de pedagogie, 
Hrisostom a dat atenţie educaţiei copiilor şi tineretului mai mult 
decât alţi autori din convingerea profundă în posibilitatea 
schimbării omului în lumina Revelaţiei prin Hristos, întrucât orice 
reformă socială se poate realiza numai prin îndreptarea omului 
după chipul lui Dumnezeu.9

Problema educaţiei este tratată nu doar fragmentar în 
omilii exegetice, ci şi într-o lucrare specială: „Despre slava deşartă 
şi educaţia copiilor”.10 Cu referire la îndreptarea în Hristos după 
chipul lui Dumnezeu, prin lepădarea slavei deşarte, autorul arată 
că educarea copiilor este mai importantă decât orice alt bun al 
vieţii pământeşti. Autorul pune mai întâi problema „slavei deşarte” 
deoarece aceasta este pentru adulţi o urmare a păcatului 
strămoşesc odată cu „toate cele din lume” care „nu sunt de la Tatăl”, 
adică: „pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii” (1 Ioan 2:16). În a 
doua parte a acestei lucrări el arată educaţia sufletului ca pe o 
valoare nepieritoare. Această educaţie este ca o „preoţie” şi o 
condiţie a mântuirii pentru mame, cum arată Apostolul (1 Tim. 
2:15). Închinarea la Templu a lui Samuil de către mama sa Ana 
este comparată cu sacrificiul preotului pe altar.11 În tratatul Despre 
Preoţie12 se arată că preotul trebuie să fie educator, ca cel ce a 
primit în inima sa „Duhul Fiului lui Dumnezeu” (Gal. 4:6), şi tocmai 
de aceea şi porunca: „În dar aţi luat, în dar să daţi” (Mat. 10:8). 
Pedagogia hrisostomică este mai întâi calea celor ,,mari”, ca să 
                                                                                                                 
contemporane”, în vol. Prinos închinat Înalt Preasfinţitului Nicodim, Patriarhul 
României, Bucureşti, 1946, p. 118-138. 
9 Mihai Popescu, Sf. Ioan Hrisostom ca educator, în Biserica Ortodoxă Română, 1908-
1909. 
10 Franciscus Schulte, S. Joannis Chrysostomi, De inani gloria et de educandis liberis, 
Monasterii Guestfalorum, 1914.  
11 Ioan Hrisostom, Homilia III, 3  De Anna, P.G. 54, col. 656-657. 
12 Idem, Despre Preoţie, IV, 8, P.G. 48, col. 670-672. 
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ajungă „mici” şi astfel, să poată călăuzi pe cei mici să păstreze şi 
când vor fi mari „pruncia” chipului lui Dumnezeu din ei, deoarece 
aceştia au simţul prezenţei lui Dumnezeu înaintea celor mari, când 
se spune: „Nu va mai fi nevoie să se înveţe unul pe altul şi frate pe frate, 
zicând: Cunoaşte pe Domnul!, căci toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la 
mic până la mare” (Ier. 31:34). În concepţia sa pe temei biblic, 
numai cele smerite deschid cerul. Când spune: „Dacă Hristos n-a 
înviat, am fi mai de plâns decât toţi oamenii” (1 Cor. 15:19), Apostolul 
are în vedere faptul, că asemănarea cu Hristos a însemnat într-
adevăr „lepădare de sine” (Marcu 8:34) pentru cei care au înlăturat 
tendinţa de „a cuprinde lumea toată” (Marcu 8:35): „Tu nu cugeţi cele ale 
lui Dumnezeu, ci pe cele ale oamenilor” (Marcu 8:33), mustra 
Mântuitorul pe ucenicul care Îl oprea să meargă la Jertfă. Dar, fără 
Învierea lui Hristos, „lepădarea de sine” ar fi pentru credincioşi cea 
mai jalnică stare a lor între oamenii din lume. Trebuie ţinut seamă 
în acest sens şi de dispreţul, abuzurile şi cruzimile din lume faţă de  
„prunci”, inclusiv prin  oprirea naşterii după zămislire. „Pedagogia 
divină” va însemna, dimpotrivă, împărtăşirea lui Hristos prin har, 
în sensul de „a nu mai fi copii cu mintea, ci doar când e vorba de răutate” 
(1 Cor. 14:20). În Hristos, pedagogia arată cât trebuie să fie omul 
de matur pentru a se putea întoarce la pruncia chipului lui 
Dumnezeu şi a o păstra, deoarece aceasta este calea desăvârşiri 
(Ef. 4:13-15). 

 
 
2. Antropologia teologică a copilului şi pedagogia 

divină în spiritualitatea hrisostomică 
 
Adesea tema pedagogiei la Ioan Hrisostom a fost folosită 

doar pentru scoaterea în evidenţă a principiilor pedagogiei 
moderne, nu atât pentru punerea în lumină a coordonatelor 
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revelaţionale ale pedagogiei sale. Acestea sunt, însă, astăzi mai 
actuale şi conferă principiilor sale pedagogice valori spirituale 
permanente. În comparaţie cu pedagogia modernă, Hrisostom 
apare ca un geniu al educaţiei creştine integrale, ca unul care a 
pătruns tainele divinităţii şi ale sufletului omenesc13 şi le-a 
împărtăşit în profunzimea lor prin interpretarea Sfintelor Scripturi. 
Ca cel mai mare interpret al Sfintelor Scripturi, Ioan Hrisostom a 
pus în lumină calea apostolică vie a evenimentelor mântuirii. 
Rezultatul acestora în lucrarea lui Hristos a fost „învierea” cu 
duhul a celor ce I-au urmat şi calitatea de „fii ai lui Dumnezeu” prin 
puterea dată de a invoca Duhul Sfânt (Ioan 1:12). În acest fel, el a 
reprezentat calea patristică a exegezei, întrucât evenimentele ce au 
dus la întemeierea Bisericii constituie temelia liturgică a Sfintelor 
Scripturi, ca formă scrisă, ulterioară a Revelaţiei: numai Jertfa 
Mântuitorului deschide „Cartea” ca „Mielul înjunghiat” (Ap. 5:9); 
numai în mâna Pantocratorului este deschisă Cartea Sfântă pe care 
o ţine în dreptul inimii Sale ca templu al Duhului Sfânt. „Calea 
nouă şi vie” (Ev. 10:20) sfinţită ca „Adevăr” (Ioan 14:6) „prin 
catapeteasma trupului Său” (Evrei 10:20) constituie „plinirea Legii şi a 
Proorocilor” (Mat. 5:17).  

Puterea educaţiei era pentru Ioan Hrisostom adâncimea 
divină a Evangheliei, iar nu sistemele filosofiei antice, 
neputincioase pentru schimbarea vieţii omului. Într-o Omilie la 
Evanghelia după Ioan, interpretând cuvintele: ,,De Mă iubeşte cineva, 
va păzi Cuvântul Meu” (Ioan 14,23), el arată puterea adevărului 
divin asupra sufletului omenesc14. Razele luminii divine nu pot 
pătrunde în suflet, dacă acesta nu are privirea îndreptată spre 
Hristos15. Numai prin Hristos s-au deschis ochii oamenilor asupra 

                                                 
13 Mihail Bulacu, art. cit., p.121. 
14 Ioan Hrisostom, Omilia LXXV, 1-3, In Joannem, P.G. 59, col. 406-410. 
15 Idem, Omilia IX la 2Timotei, PG 62, col. 599-662 . 
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Luminii începuturilor pentru viaţa omenească pe pământ: ,,Voi 
deschide în pilde gura Mea şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii” 
(Mat. 13:35). În perioada prunciei şi a copilăriei urmările păcatului 
strămoşesc nu sunt prezente decât ca „înclinare”, aşa cum constata 
Dumnezeu când a primit jertfa lui Noe după potop: „Nu voi mai 
blestema pământul cum am făcut, căci cugetele inimii omului sunt îndreptate 
înspre rău încă din tinereţile lui” (Gen. 8:21). Realitatea acestei 
„înclinări” reiese şi din parabola neghinei semănate de către 
„vrăjmaş” în grâu, după cum arată Mântuitorul: „Dacă a crescut paiul 
şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina” (Mat. 13:24-26). Deci, cu tot 
chipul îngeresc din copilăria lor, oamenii nu pot fi o cale a 
mântuirii, aşa cum le-o doreşte Dumnezeu: „Nu este vrere înaintea 
Tatălui vostru din ceruri să piară vreunul dintre aceştia mai mici” (Mat. 
18:14), spunea Mântuitorul, adăugând apoi: „Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască pe cel pierdut” (Mat. 18:11), desigur, de la mâna 
Sa atotţiitoare. Întreg capitolul 18 din Evanghelia de la Matei este 
dedicat acestei realităţi a chipului lui Dumnezeu în prunci16 şi a 
nevoii restaurării lui la maturitate, prin Hristos.  

Pentru restaurarea acestei „pruncii”, Mântuitorul a fost 
trimis cu chipul Tatălui Său „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14), 
preamărit de îngeri la naşterea fiecărui prunc în lume: „Vedeţi să nu 
dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, căci zic vouă că îngerii lor în ceruri văd 
pururea Faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Mat. 18:10). 
Mântuitorul şi-a început lucrarea după Botez cu numele de 
„Hristos” în puterea Duhului Sfânt: „Cuvântul s-a făcut trup şi s-a 
sălăşluit între noi. Şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din 

                                                 
16 Vezi consideraţii biblice privind chipul lui Dumnezeu în prunci la: Jürgen 
Fangmeier, Theologische Anthropologie des Kindes, în seria 
„Theologische Studien”, nr, 77, Zürich, 1964, p. 15-22; F.C. Guielbert şi J.P. 
Charcosset, „L’Enfant”, în “Bulletin de Centre Protestant d’Etudes”, 1982, 
nr. 3-4, p. 1-45.  



Ioan Caraza 100 

 

Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). Dacă mai înainte de Jertfă, 
Mântuitorul spunea în rugăciunea de după Cină: „Slava pe care Mi-
ai dat-o, le-am dat-o lor...” (Ioan 17:22), astfel, la rândul lor, ucenicii 
au mărturisit: „Din plinătatea Lui toţi am luat har peste har” (Ioan 
1:16). Dar „pruncia” inimii în Hristos înseamnă desăvârşire: „Până 
vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la 
starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos, ca să 
nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al 
învăţăturii prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor spre uneltirea 
rătăcirii, ci ţinând adevărul în iubire să creştem întru toate pentru el, Care 
este Capul, Hristos” (Efes. 4:13-15).  

Dacă urmările păcatului strămoşesc sunt prezente în copii 
doar ca o „înclinare”, în perioada adolescenţei, acestea încep să se 
manifeste mai ales prin neascultare faţă de părinţi, pentru 
înăbuşirea căreia s-a dat în Decalog cea de a cincea poruncă: 
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să îţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi 
pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie!” (Ex. 20:12). 
Când copiii nesocotesc comuniunea cu inima, părinţii spun despre 
ei că le cresc „corniţe”, adică mintea înăbuşă cugetele inimii. Când 
ucenicii opreau pe copii, care spre deosebire de cei chemaţi la Cina 
cea mare (Luca 14:16-24) veneau fără să fie chemaţi, Mântuitorul 
îndemna: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia 
este Împărăţia Cerurilor” (Luca 18:16). Din aceste cuvinte reiese atât 
lipsa unei garanţii că aceşti copii, odată ajunşi la maturitate, vor 
rămâne o măsură a Împărăţiei Cerurilor, cât şi faptul că prin 
statutul lor, ei sunt măsura unică a intrării în Împărăţie: „De nu vă 
veţi întoarce şi nu vă veţi face ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia 
Cerurilor” (Mat. 18:3); „Cel ce nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un 
prunc, nu va intra în ea” (Luca 18:17), un adevăr spus de Mântuitorul 
şi cu privire la tânărul bogat, care în contextul de mai sus se 
interesa de condiţiile intrării în viaţa veşnică (Luca 18:24-25). Din 
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cauza „înclinării” spre rău ca urmare a păcatului strămoşesc, 
înclinare care se manifesta tot mai mult odată cu vârsta, însăşi 
Legea se ţinea cu greu, dar ea era totuşi o garanţie a înăbuşirii 
acestor urmări. Biruinţa era, însă, o urmare nu a unor victorii 
omeneşti, ci a smereniei înaintea lui Dumnezeu. Asemănarea cu 
Hristos (Rom. 8:29) însemna de fapt împlinirea rugăciunii 
profetice „Inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule şi duh drept 
înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele!” (Ps. 50:11). Sub aceste auspicii a 
stat şi întreaga lucrare a Mântuitorului, de curăţire a inimilor „ca 
focul topitorului şi leşia înălbitorului” (Mal. 3:3), încât ele să devină 
„templu al Duhului Sfânt” (1 Cor. 6:19). Tot El va fi Cel care va 
alunga din acest „templu” pe toţi cei ce prefac „casa Tatălui în loc de 
negustorie” (Ioan 2:16), atunci când Cuvântul Său va deveni „bici” 
de pedepsire (Ioan 2:15).          

Echivalarea dintre chipul pruncilor şi chipul lui Dumnezeu 
este un dar de sus în Hristos. Ioan Hrisostom arată, pe temeiul 
Revelaţiei, că educatorii sunt chemaţi să dea în dar ce au primit în 
dar şi aceasta, ca o „conştiinţă” în Hristos, Care îi învaţă pe 
oameni ce să facă17. El spune că: „N-a făcut Dumnezeu pe mamă 
numai ca să nască, ci şi ca să îi crească bine pe copii”18. El vede 
darul acestei Revelaţii în părtăşia la Hristos, atunci când scrie: „Cu 
adevărat mare este Dumnezeul creştinilor, care a făcut din oameni 
îngeri: dacă cineva îi blestemă, ei nu răspund la fel; dacă îi loveşte, 
nu se mânie; dacă îi nedreptăţeşte, se roagă pentru cei nedrepţi. Ei 
nu au duşmani şi nu cunosc ţinerea de minte a răului. Ei ignoră 
vorbăria şi nu au învăţat să mintă. Ei nu concep să-şi încalce 
jurământul şi cu atât mai mult să depună jurăminte, ci preferă să li 
se taie mai curând limba, decât să scoată un jurământ din gura 

                                                 
17 Ioan Hrisostom, Omilia I la Ana, P.G. 54, col. 636. 
18 Ibidem. 
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lor”19. Dacă Sf. Scriptură spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu mă 
sărbătoreau când stelele dimineţii cântau laolaltă ” (Iov 38:7), astfel, 
îngerii care preamăresc faţa Tatălui ca îngeri ai pruncilor, doresc 
cu ardoare să privească la Evanghelie (1 Pet. 1:12). Îngerilor li s-a 
dat „Lumina” ca să ajungă pedagogic la „inima” lui Dumnezeu, tot 
aşa precum oamenilor li s-a dat „inima” lui Dumnezeu ca să 
ajungă, tot pedagogic, la „Lumina” dumnezeiască prin Cuvântul 
Logosului, simbolizat atât ca „pâine” betleemică a oamenilor, cât 
şi ca „cibus angelorum” în cer, pentru care aceştia I  s-au supus 
după înălţarea Sa (1 Pet. 3:22; Fil. 2:10).  

În ascultarea oamenilor, Cuvântul era viaţa ca o adevărată 
formă a Învierii şi, tocmai de aceea, fără de moarte, dar înainte de 
toate Lumină a vieţii, pe care nu o putea suferi stăpânul 
întunericului, deoarece punea în pericol împărăţia morţii. Când 
Adam a spus pentru primul om care s-a născut în lume: „Am 
dobândit om de la Dumnezeu” (Gen. 4:1), el nu ştia că Dumnezeu i-a 
dat mai mult decât devenise în urma păcatului strămoşesc: 
„Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe 
vicleşuguri” (Eccl. 7:29). Tocmai de aceea Dumnezeu hotărâse 
(Gen. 3:15) să trimită pe „Îngerul sfatului celui mare” (Is. 9:5), Care să 
arate calea chipului lui Dumnezeu în pruncia inimii. De aceea, se 
spune în grai popular că „pentru prunci mai ţine Dumnezeu 
lumea!” Scopul pedagogiei divine în sufletul copilului este chipul 
lui Hristos, nu ca simplă icoană zugrăvită pentru pasivitatea 
contemplaţiei, ci ca reală trăire creştină a Evangheliei. Când 
spunea: „Eu sunt viu şi voi veţi fi vii” (Ioan 14:19), Hristos ştia că 
oamenii sunt „abia vii” (Luca 10:30), deoarece fuseseră „jefuiţi” de 
„învierea” lor prin ascultare, ca de o adevărată „avere” (Luca 
15:12). Dar Lumina din viaţa lui Hristos este arătată sub cruce. În 
teologia lui Ioan Hrisostom, „Taborul” pune în valoare învăţătura 
                                                 
19 Idem, Omilia IX, 5 Către antiohieni, P.G. 49, col. 103-110. 
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despre cruce ca o condiţie fundamentală a urmării lui Hristos20, 
aşa cum o descriu şi ucenicii Lui: „De sunteţi ocărâţi pentru numele lui 
Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu se odihneşte 
peste voi” (1 Pet. 4:14).  

Pentru Ioan Hrisostom acestea sunt coordonatele reale ale 
propovăduirii. El însuşi a suferit pentru „a da în dar”. Lipsa crucii 
pentru „a da” înseamnă puţinătatea darului primit sau chiar 
ignorarea lui. Un confrate în ale teologiei a vorbit într-o prelegere 
la Universitatea din Zürich despre „Bucuria credinţei şi teologia 
pătimaşă”21. Dimpotrivă, din spiritualitatea hrisostomică răzbate o 
chemare fierbinte la părtăşia şi împărtăşirea Luminii ca pedagogie 
divină în sens relevant şi catalizator al harului divin.  
 
 

Concluzii 

 
 În spiritualitatea hrisostomică educaţia copiilor înseamnă 

adevărul, că este mai bine să păstrezi decât să repari, cu toate că 
educaţia nu înseamnă niciodată dresaj. Un genial poet îşi exprima 
regretul pentru pierderea copilăriei astfel: „Astăzi chiar de m-aş 
întoarce/ A-nţelege n-o mai pot/ Unde eşti copilărie/ Cu pădurea 
ta cu tot?”. Educaţia înseamnă o dăruire de sine totală pentru 
binefacerea răscumpărării prin sângele lui Hristos din viaţa deşartă 
moştenită de la părinţi (1 Pet. 1:18). În epoca postmodernă 
cruzimea faţă de copii este închiderea Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Călcarea chipului lui Dumnezeu înseamnă închiderea cerului. Mai 
                                                 
20 Ioan Hrisostom, Omilia LVI, 1 la Matei, în vol. „Scrieri III”, colecţia PSB, 
nr. 23, Buc., 1994, p. 645. 
21 Jan Bauke-Ruegg, Die Fröhlichkeit des Glaubens und die Leidenschaft der 
Theologie. Überlegungen zum Verhältnis von Theologie und Emotionalität, 
Antittsvorlesung am 13.01.2003 an der Universität Zürich, 15 p. 
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mult decât alţi autori patristici, cum ar fi: Clement Alexandrinul, 
Metodiu de Olimp, Efrem Sirul sau Grigore de Nyssa, Ioan 
Hrisostom insistă asupra darului liberului arbitru împotriva 
concepţiei antice despre destin, subliniind rolul providenţei divine 
pentru educaţie în Hristos: „Suntem conduşi de liberul arbitru şi 
nu suntem supuşi necesităţii fataliste, cum cred unii, deoarece noi 
hotărâm că şi cele bune şi cele rele se află în a voi sau a nu voi. 
Tocmai de aceea, Dumnezeu ne-a făgăduit Împărăţia şi ne-a 
ameninţat cu pedeapsa”22. Dar fără pedagogia divină, tocmai 
eliberarea de sub puterea „destinului” înseamnă omul ca măsură a 
lui însuşi din postmodernism. Ateii au fost întotdeauna mai expuşi 
acestei tendinţe decât cei ce se înspăimântau de stihiile naturii. 

La un simpozion din localitatea Vera / Grecia, iunie 2006, 
vorbindu-se  despre teologia Sf. Pavel şi idolatria contemporană, a 
arătat că lumea creştină de  astăzi, sub forme mai perfide decât în 
trecut, suferă de idolatrie, care nu doar abate de la credinţă, ci o 
goleşte pe dinăuntru. Printre aceste forme idolatre au fost numite: 
egolatria, consumismul, tehnolatria, filetismul, ideologiile, 
fanatismul, astrolatria, sexolatria, obsesia apocaliptică, toate 
manipulate prin mass media, considerată autoritate supremă 23. 
Toate aceste aspecte negative de astăzi descriu întocmai ceea ce 
spunea Sf. Pavel cu privire la vremurile din urmă: „Duhul grăieşte 
lămurit că în vremurile de apoi unii se vor depărta de la credinţă, luând 
aminte la duhurile înşelătoare şi la învăţăturile demonilor” (1 Tim. 4:1); 
„Să ştii că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori 
de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, 
neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, 

                                                 
22 Ioan Hrisostom, Homilia de perfecta caritate, 3, P.G. 56, col. 282. 
23 Ep. Sebastian Ilfoveanul, Despre idolatria de azi, în rev. „Glasul Bisericii”, 
2006, nr. 5-8, p. 103-106. 
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iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea 
adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei” (2 Tim. 3:1-5); „Va veni o 
vreme când (oamenii) nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să 
îşi defăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor şi îşi vor 
întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme” (2 Tim. 4:3-4); 
„Rugaţi-vă pentru noi, să se răspândească şi să se preamărească Cuvântul 
Domnului întocmai ca şi la voi, şi ca să ne izbăvim de oamenii cei nesocotiţi 
şi vicleni, căci credinţa nu este a tuturor ” (2 Tes. 3:1-2). 

Ioan Hrisostom era deci conştient de faptul că, sub aceste 
auspicii, oamenii nu vor mai fi părtaşi darului „pedagogiei” divine, 
deoarece vor dispreţui „chipul” lui Dumnezeu şi „pruncia” Lui 
îngerească, aşa cum s-a întâmplat şi în vremurile biblice. Atunci, 
cetăţile alese de Lot pe valea Iordanului, întrucât arătau ca „raiul lui 
Dumnezeu” (Gen. 13:10), au fost nimicite din cauza cruzimii 
strigătoare la cer împotriva „chipului” lui Dumnezeu. Taina 
prezenţei personale divine nu a fost, însă, de ajuns pentru cei din 
Sodoma, aşa cum nu avea să fie nici pentru cei din vremea 
Mântuitorului, Care spunea despre puterea dată Lui de Tatăl prin 
Întrupare: „Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să 
aibă viaţă în Sine; şi I-a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul 
Omului” (Ioan 5:26-27). Cei din Sodoma nu mai aveau simţul 
prezenţei divine, dar judecata lui Dumnezeu consta tocmai în 
această probă: „Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor 
cumplit de greu. Mă voi pogorî deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat 
aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să ştiu” 
(Gen. 18:20-21). Dar nu numai că acei locuitori n-au simţit 
prezenţa divină, aşa cum aveau să o simtă copiii faţă de Hristos, 
sau Avraam, care i-a ospătat pe îngeri la stejarul din Mamvri (Gen. 
18:2-8), dar ei constituiau un pericol pentru oamenii zidiţi după 
chipul lui Dumnezeu. Pedepsirea lor prin suferinţă însemna însă o 
judecată mai mică decât aceea împotriva Luminii lui Hristos (Mat. 
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11:23), deoarece mai sinceră este sfâşierea fiarelor decât viclenia 
şarpelui, care îi face pe oameni să se dea singuri legaţi. În acest 
sens, profeţii spun că „lupul va paşte cu mielul” (Is. 11:6), dar şarpele 
niciodată. „Judecata va fi mai uşoară pentru Sodoma” (Mat. 11:24), 
întrucât acolo unde „Lumina e pusă sub obroc” (Mat. 5:15) 
„întunericul” cu atât mai mare, manifestându-se ca o viclenie a 
„şarpelui”: „Ei, din pricina vicleniei, nu Mă pot cunoaşte” (Ier. 9:6). 
Ascunderea soarelui ar însemna rămânerea în afara lui, şi anume 
sub auspiciile „întunericului celui mai din afară” (Mat. 22:13). În acel 
nucleu al chipului lui Dumnezeu este puterea de a atrage şi a iradia 
la dimensiunile sale cosmice. Acolo este Soarele dreptăţii (Mal. 
3:20). 

Ioan Hrisostom avea conştiinţa că numai educaţia mamelor 
îi ocroteşte pe copii ca o adevărată „preoţie”. Dar el era şi mai 
conştient de faptul că pedagogia divină este şi mai profundă, ca 
rod al Providenţei lui Dumnezeu: „Dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi 
daruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel ceresc va da cele 
bune celor ce cer de la El” (Mat. 7:11). 


