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Educația în concepția Sfântului Ioan Gură de Aur 

“Dacă-ți iubești copilul, 
arat-o prin educația care i-o dai.” 
              Sf. Ioan Gură de Aur 

 
 

În aria spiritualității ortodoxe, nimbul de lumină al Sfântului Ioan Gură de Aur are o 

strălucire aparte. Deși a studiat la cele mai renumite școli de retorică păgână ale vremii, educația 

creștină primită de la mama sa, consolidată apoi în  asketiconul lui Diodor1 unde a învățat 

hermineutică aplicată, anii de recluziune ca și anahoret, conviețuirea cu asceții din pustia Siriei 

precum și fondul nativ intelectual și sufletesc au dăruit lumii creștine cea mai complexă, 

completa, strălucită și prolifica, inegalabila, inimitabila si irepetabila personalitate. Întreaga 

energie și știință și-a dedicat-o Bisericii și a decantat-o într-o  amplă operă2 care cuprinde tratate, 

scrisori și omilii. Sistemul lui de gândire are ca izvor principal textul Scripturii3 și în special 

Teologia Sfântului Apostol Pavel, față de care avea o slăbiciune aparte.   

Între multiplele teme abordate (ascetice, morale, apologetic-dogmatice), educația tinerilor 

ocupă un loc de frunte. Pe lângă învățăturile risipite în întreaga opera, s-a păstrat și o lucrare 

specific pedagogică. Scrisă la vremea când era  diacon, lucrarea  s-a păstrat sub numele: Despre 

slava deșartă și creșterea copiilor.4 Deși  titlu pare a enunța   două subiecte, tratatul  dezbate o 

singură temă  și urmărește să ofere printr-o expunere sistematică principiile creștine în educarea 

tinerilor. Poate că în taină, întreaga carte se bazează pe experiența pe care el însuși, ca orfan a 

avut-o în timpul creșterii sale de către mama lui Antuza și atunci cartea oglindește o realitate 

                                                             
1Stylianos PAPADOPULOS Gândirea Teologică a Sfântului Ioan Hrisostom, edit. Bizantină,  București, 2013, 
 pag. 77 
2Teodor ZIZIS Creșterea copiilor dupa Sfântul Ioan Gura de Aur, în Revista Tabor, anul IV, nr. 5,  2010,  pag. 5 
3opera sa contine circa 18.000 citate biblice. Pr. Prof. Ioan Gh. COMAN, Personalitatea Sfântului Ioan Gură de 
Aur, în Studii Teologice, an IX, 1957 nr. 9-10, pag. 612 
4Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie, Apologia vietii monahale, Despre  cresterea copiilor, E.I.B.M.B.O.R., 
Bucuresti, 2007 
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trăită, o aplicare reușită și o dovadă a valorii învățăturii creștine despre creșterea copiilor5. 

Tratatul este interesant și din perspectiva istoriei pedagogiei creștine fiind precursorul treptelor 

formale din metodica pedagogiei moderne6. Deși este făcută pentru viața din această lume, 

scopul educației este trăirea comuniunii cu Dumnezeu, de aceea, Sf. Ioan Hrisostom  își 

întemeiază discursul pedagogic pe relația strânsă dintre om și Dumnezeu, pe obligatia omului de 

a intra și a rămâne în comuniune cu Hristos în Biserică prin Sfintele Taine. 

Educația păgână 

În lumea antică, grecii au fost creatorii si promotorii ideii de educație, prin aceasta 

întelegând posibilitatea modelării sufletului copilului și au pus în circulație formula: a modela 

sufletul, e a face educație.7 Modelarea sufletului copilului se făcea prin îmbinarea dintre frumos 

și bine pentru formarea unui cetățean complet, cu o construcție fizică și intelectuală armonioasă, 

capabil să fie luptător, administrator al treburilor publice, gânditor, comerciant, artist.Frumosul 

era obținut prin grija față de trup, iar binele, identificat cu  virtutea,  era obținut prin filosofie. 

Din această perspectivă educația elenă a fost o educație eminamente laică, care a pus accentul pe 

frumusețe și pe  cunoaștere. Morala, cu excepțiile de rigoare era opusa ethosului creștin8. 

În mod sigur, educaţia tinerilor este înfluenţată de concepţia de viaţă predominantă, de 

felul de a trăi a gândi si a actiona al membrilor grupului în care se dezvoltă tânărul, iar mediul 

acesta determină calitatea morală și personalitatea tânărului. Într-un fel concepe teoria educației 

un materialist, în alt fel un deist, în alt fel un hedonist, în alt fel un credincios. 

 

Sf Ioan intuiește că dezvoltarea și propagarea răului în societate, decăderea morală și 

tulburările sociale  se hrănesc din lipsa de educație a tinerilor. El identifică două  căi prin care  

răul persista   în lume:   

 -    Atitudinea părinților.  

- Societatea 

                                                             
5Teodor ZIZIS, op. cit.  pag. 6 
6D. FECIORU, Idei pedogogice ale Sf. Ioan Hrisostom, edit. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1937,  
pag. 3 
7Pr. Prof. Ioan G. COMAN, Frumusetile iubirii de oameni in spiritualitatea patristica, edit. Mitropoliei Banatului, 
Timisoara, 1988, pag. 13. 
8Stylianos PAPADOPULOS, op.cit. pag. 11 
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Atitudinea părin ților  se traduce prin Nepăsarea  față de formarea duhovnicească a 

tinerilor și față de desăvârșirea lor morală.9 Țelurile părinților  dincolo de latura lor practică de 

nevoia de a oferi un viitor propriilor lor copii erau de cele mai multe ori caracterizate de 

materialism și egoism, și se mărgineau la a reuși în viața, din punct de vedere profesional și 

material. Părinții fac tot efortul ca tânărul să aibă din toate cele material, nepreocupându-se de 

formarea duhovnicească:”Vă dați toate sforțările să aibă fiul vostru servitor, să aibă cal, să aibă 

cea mai frumoasă îmbrăcăminte, dar să ajungă virtuos nici nu voiți să vă gândiți; și în timp ce 

întindeți râvna voastră până la a va îngriji de lemne și de pietre nu învredniciți sufletul nici cu 

cea mai mică parte din această râvnă…Chiar de la nașterea copilului părinții nu se îngrijesc să-

l crească bine, ci să-l impodobească și să-l îmbrace cu haine frumoase și aur; le atârnă aur la 

urechi, le, lasă chică la spate încât de la început îi deprind pe copii cu o experiență de care prin 

natura nu au cunoștință.10 ”  

“Cutare, spune tatăl, om de rând și născut din oameni de rând dobândind talentul 

oratoric a ajuns la mari demnități, a câștigat mare bogație, a luat femeie bogată, și-a construit 

casă strălucită și este temut și slăvit de toți. Altul iarași, cutare, instruit în limba latină are 

slujbă cu vază în palatele împărătești și administrează toate cele dinlăuntru. Alt părinte arată pe 

altul și cu toții, pe cei slăviți pe pământ ; dar despre cei slăviți în cer nimeni nu pomenește 

niciodată ; iar dacă ar încerca careva să-i pomenească, este alungat pentru că ar distruge 

randuiala lumii.11”  

Nevoia ascensiuni sociale de care pomenește textul aduce în discuție două patimi care 

mutilează  sufletul: iubirea banilor și slava deșarta sau vanitatea, care se poate traduce prin  

îngâmfarea unei reușite materiale. E vreo diferență față de aspirațiile părinților  zilelor noastre. 

 

Atituditea societății . 

În capitala cosmopolită organizată după rânduielile romane și grecești  cu teatre libertine, 

hipodrom, băi publice, petreceri nesfârșite, presiunea mediului înconjurător pentru creștinii din 

Antiohia era intensă. Mulți creștini erau influențați atât de mult de societate încât participau la 

                                                             
9Teodor ZIZIS, op. Cit. Pag. 7 
10D. FECIORU, Idei pedogogice ale Sf. Ioan Hrisostom, edit. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1937,  
pag. 5 
11Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie….., pag. 258  
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sărbătorile și reuniunile cultice ale evreilor, frecventând și diferite manifestari sociale sau 

religioase ale păgânilor. Acestea l-au determinat pe Ioan Gura de Aur să ia atitudine împotriva 

unor astfel de derapaje: “”Oamenii bătrâni aleargă acolo (la hipodrom) mai repede ca tinerii 

plini de vigoare, făcând de rușine părul lor alb, dezonorând vârsta și făcând de râs bătrânețea. 

Când intră aici în biserică socotesc că au rău de mare, sunt  neliniștiți, sunt plictisiți la auzul 

cuvintelor dumnezeiești și pretextează spațiul strâmt și înăbușirea și alte motive asemenea 

acestora. Acolo însă stau cu capul gol în soare, sunt călcați pe picioare, sunt împinși , sunt 

puternic înghesuiți, sufăr alte multe rele, și cu toate acestea se găsesc într-o stare sufletească ca 

și cum s-ar afla într-o livadă.12” 

Domeniul sacru al relațiilor intime dintre oameni a ajuns atât de jos încât nu mai stârneau 

împotriviri nici măcar legăturile trupești dintre persoanele de același sex: “Acolo (la teatru) iau 

naștere adulterele, acolo se pune la cale stricarea căsniciilor, acolo sunt femei care-și vând 

trupul, bărbați care se prostituează, tineri destrăbălându-se; toate sunt pline de fărădelege13”  

Faptul că mediul este nesănatos se datorează în primul rând, spune Sf. Ioan Gura de Aur, 

slavei deșarte prin care el înțelege exacerbarea bunurilor: stil de viață opulent, parade cu bunuri 

și îmbrăcăminte, finanțarea de jocuri și spectacole, banchete. Din aceasta perspectiva tipul 

omului ideal, realizat în viaţă şi vrednic de uimire si de  urmat,omul adulat, model de om 

cosmopolit  nu era omul virtuos şi cumpătat, ci cel bogat şi aranjat economic.  

 

Modelul hrisostomic 

Bazându-se pe experința educațională căpătată în asketiconul lui Diodor, ținând cont și de 

experiențele celorlalți Părinți ai Bisericii, Ioan Gură de Aur dezvoltă principiile unei educații 

integrale, în care un rol covârșitor îl are educația religioasă.  Deși este făcută pentru viața din 

această lume, scopul educației, este  viața veșnica, de aceea  își întemeiază discursul pedagogic 

pe relația strânsă dintre om și Dumnezeu, pe obligația omului de a intra și a rămâne în 

comuniune cu Hristos în Biserică prin Sfintele Taine.  

Sunt mai multi factori care constituie baza si care conlucreaza la realizarea acestui 

deziderat: 

                                                             
12 D. FECIORU, Idei pedogogice ale Sf. Ioan Hrisostom, edit. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1937,  
pag. 8 
13Teodor ZIZIS, op.cit. pag. 9, din Sf Ioan Gura de Aur, Scrieri. Partea III. Omilii la Matei , Omilia 37,6, ed. 
IBMBOR, PSB, Buc. 1994, pag. 462 
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Educatorii 

a. Familia 

Prima forță educatoare a omului este familia. Însuși Ioan Gură de Aur este dator în cea 

mai mare parte familiei, atât pentru formația lui religioasă cât și pentru orientarea intelectuală. 

Pentru a reuși în demersul propus, acțiunea educației trebuie să înceapă cât mai timpuriu , încă 

din fragedă pruncie. Deprins de mic ”așa va rămâne și când se va face mare; ca și copacul pe 

care, de-l va îndrepta cineva când e mlădiță rămâne drept, iar de-l va strâmba când se va întări 

nu se va îndrepta ci se va frânge.”14 Părinții trebuie să își asume creșterea și educarea copiilor. 

 “Parinte nu e acela care il naste ci care il educa” , iar  “Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin 

educația care i-o dai.” 15 “Nu există un material mai minunat pentru a crea o opera de artă decât 

sufletele copiilor; tot ce trebuie e ca aceasta să se facă la timp. Astfel părinții făuresc niște 

icoane insuflețite ”16. Inoculându-le copiilor respectul autorității părintești se trece cu ușurință la 

inocularea respectului autorității divine. 

Părinții fac primii pași în catehizarea copiilor  în două trepte17, principiu care este  valabil 

și astăzi: 

1. Înlocuirea poveștilor din mitologia veche: ”să nu audă copilul basme prostești și 

băbești.” 18 

2. Instruirea în învățătura creștină se face prin lectura Sf.  Scripturi. 

b. Pedagogul / Învățătorul 

În afara de familie educația se face prin învățători , pedagogi, sau sclavi. Întrucât 

pedagogul va fi modelul datorită convergenței dintre  vorbă și act alegerea lui nu se face la 

întâmplare căci personalitatea lui își lasă pecetea asupra celui format Nu întotdeauna alegerea 

pedagogului se făcea insa pe criteriul competenței și a experienței.  

 Filosoful Plutarh ale cărui observații sunt valabile pentru epoca lui Ioan Gură de Aur, 

amendează o astfel de concepție: Sunt vrednici de disprețuit acei părinți care din neștiință sau 

                                                             
14Ibidem, pag. 62 
15

 Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie….., pag. 400 
16

 Ibidem, pag. 402 
17Pr. Prof. Ioan G. COMAN, Frumusetile iubirii de oameni…., pag. 67 
18Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…., pag. 407 
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din lipsă de experiență dau copiii pe mâna unor oameni inferiori și însemnați cu stigmatele 

răului fără să-i fi supus unui examen prealabil. Când acești părinți procedează astfel din lipsă 

de experiență, lucrul nu e așa de ridicol. Dar e culmea absurdului când unii părinți cunoscând 

această situație și fiind sfătuiți de persoane competente în materie încredințează totuși copiii lor 

unor educatori neexperimentați și răi… Unii părinți merg cu avariția până acolo încât  ca să nu 

cheltuiască prea mult aleg pentru copii ca educatori oameni fără nici o valoare; ei urmăresc o 

ignoranță ieftină. Filosoful Aristip ironizeaza astfel pe părintele fără minte. Întrebat cât ar cere 

pentru educația unui copil, filosoful răspunde : “o mie de drahme.” Cel ce pusese întrebarea a 

replicat: “Scump! Cu suma asta  pot să-mi cumpăr un sclav!” – “E adevarat”, zise filosoful :    

” vei avea doi sclavi : pe fiul tău și pe acela care îl vei cumpăra.” 19 De aceea, Ioan Gură de Aur 

cere câteva calități pedagogului:  să fie priceput, și de folos, să fie virtuos și vrednic20, destoinic 

și om de frunte21. 

c. Monahii 

Sf. Ioan Gură de Aur  a insistat întotdeauna că desăvârșirea educației se realizează având 

învățători monahii, fapt care a provocat reacția multora în apărarea școlilor din Antiohia.22  

Virtutea devine criteriul alegerii monahismului sau al rațiunii de a rămâne la scolile din cetate. 

Trei par a fi motivațiile în  alegerea monahilor : 

1.  Lipsa de educație în casa părintească. 

2.  Influența nefastă a societății pentru o bună creștere a copiilor. 

3. Lipsa de moralitate din școlile publice atât din partea profesorilor cât și din partea 

discipolilor.23 

Educația din mănăstire înlocuiește toate aceste lipsuri, întrucât acolo “nu se află 

inegalitate, ci ordine, rânduială, armonie, multă înțelegere, și continuu prilej de bucurie.”24 

 

Principii fundamentale.  Sfaturi punctuale 

 

                                                             
19

 Ibidem, pag. 53 
20Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…, pag. 407 
21D. FECIORU, op. cit. pag. 14 
22Stylianos PAPADOPULOS, op.cit. pag. 28 
23

 Ibidem, pag.15 
24D. FECIORU, op. cit. pag. 16 
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1. În sfaturile pe care le propune pentru educarea tinerilor Ioan Gură de Aur recomandă . 

adaptarea stilului de educare progresiv, în concordanță cu  vârsta și personalitatea 

fiecărui copil în parte, pe principiul “puțin lângă puțin” 25, “Când mintea lui e încă 

fragedă nu-i pune  poveri, ca să nu se sperie….după ce a crescut mai mare spune-i și 

întâmplări care să-i sădească în suflet mai mult frica de Dumnezeu.“26 

2. Deși recomandă o armonizare a procesului de educație cu vârsta și caracteristicile 

fiecăruia în parte, tot ceea ce îi este relatat copilului trebuie să reflecte realitatea, 

adevărul , mesajul să fie credibil,  prezentat într-o manieră realistă și în totalitatea sa 

fară denaturări: ”Să nu adaugi de la tine nimic neadevarat, ci numai ceea ce-i scris în 

scriptură.” 27 

3. Cu cât lucrurile prezentate sunt mai abstracte cu atât  este mai necesară  folosirea  

intuitiei,  acest mecanism inconștient care ghidează comportamentul alături de 

gândirea rationala. Intuiția se referă la influența nemijlocită a obiectelor din lumea 

înconjurătoare asupra simțurilor, și care, fară a avea suficiente argumente rationale, 

duce la descoperirea și consolidarea ideilor religioase. 

4. Puterea exemplului personal și solidaritatea de acțiune  este mijlocul suveran pentru 

orice capitol în educație. Mai mult decât orice speculație puterea exemplului personal 

are înrâuriri asupra modului de conviețuire iar existenta unor oameni model în viața 

cuiva reprezintă o șansă neprețuită de a învăța.: ”Dacă cere să se ducă la teatru, 

atunci să găsim copii de vârsta lui care nu se duc la teatru ca   prin puterea 

exemplului să-l îndepărtăm de teatru. Nimic nu produce rezultate atât de importante 

ca emulația . Emulatuia are mai multa putere decat frica, decat fagaduinta si decat 

orice altceva.”28 

5. Principiul integrării teoriei cu practica cere ca atunci când sunt transmise 

cunoştinţele, acestea să fie expuse în aşa fel încât să poată fi aplicate în viaţa de zi cu 

zi. Se evită astfel  căderea fie în intelectualism îngust, fie în empirism grosier. În 

planul concret acest principiu se concretizează prin realizarea permanentă de 

                                                             
25Pr. Prof. Ioan G. COMAN, Frumusetile iubirii de oameni…., pag. 91 
26Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…, pag. 414 
27Ibidem ,  pag. 407 
28

 Ibidem, pag. 422 
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conexiuni între cunoştinţe şi prin punerea tinerilor  în situaţii faptice, prin prelungirea 

lui „a şti”  în „a şti să faci”, „a şti să fii” în „a şti să fii şi să devii.”29 

6. Punerea în balanță permanent a binelui și a răului .  Principiul acesta presupune 

educarea simțurilor: “Învață-l pe copil să fie îngăduitor și bun cu oamenii. Dacă-l vei 

vedea că înjură și insultă pe servitor, nu trece cu vederea acest lucru, ci pedepsește-l 

pe copil. Dacă știe că nu-i este îngăduit să înjure și să insulte pe servitor cu atât mai 

mult nu va înjura și insulta pe ceilalți oameni.”30 

7. Educația religioasă fiind un proces care nu se oprește odată cu finalizarea studiilor, 

fiecare etapa a vieții are stadii noi de învățare și aprofundare și orice achiziție este 

valoroasă și benefică : “dacă nu se învață din copilărie reguli de bună cuviință, dacă 

în tinerețe nu se deprinde modestia și cumpătarea, dacă omul nu e apărat de avariție 

în vârsta maturității – toate viciile vârstei precedente se vor aduna într-o bătrânețe 

coruptă, unde nici un principiu al binelui nu va putea supraviețui” 31. 

 

Pedagogia contemporană nu ia în considerare educația religioasă, idealul ei nefiind  

mântuirea omului ca în pedagogia creștină ci mai mult o perfecționare intelectuală. Acest ideal 

este subiectiv, ținând mai mult de aspirațiile fiecărei persoane în parte, iar realizarea lui devine 

deseori o utopie. Orientatat pentru viața veșnica Ioan introduce în educație două principii 

eminamente creștine: principiul eclesiocentric și principiul hristocentric32. 

În baza principiului eclesiocentric toate învățăturile trebuie  să fie conforme cu învățătura 

Bisericii și în legătură cu viața Bisericii, de aceea insistă ca desăvârșirea în educație să se facă 

lângă Biserică, având posibilitatea ca învățătorii să fie monahi. Întâietate trebuie să aibă studierea 

Scripturii, care aduce înțelepciune desăvârșită și facilitatează calea spre Împărăția cerurilor. Sf. 

Ioan Gură de Aur se arată împotriva celor ce se dedică total studierii filosofiei, întreabându-se  

dacă filosofia  aceasta faciliteaza accesul la metabolismul Împărăției cerurilor sau împiedică 

                                                             
29Conf. Univ. Dr. Carmen- Maria BOLOCAN, op.cit. 
30

 Ibidem , pag. 404 
31Pr. Prof. Dr. Dumitru CĂLUGAR, Actualitatea ideilor pedagogice în unele din lucrările Sf. Trei Ierarhi, în 
Mitropolia Ardealului, an XIX, 1974, nr. 1-3, pag. 62 
32Conf. Univ. Dr. Carmen- Maria BOLOCAN , Principiile didactice moderne în opera hrisostomică, în Revista 
Teologică, nr.2/2008, p.72-87. 
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intrarea în Împărăție.33 De aceea, copiii trebuie duși de timpuriu la biserică,  să-și asume 

practicile religioase: “Să-l deprindem să postească. .. să se ducă la biserică… să fie învățat să se 

roage cu multă râvnă și umilință.” 34 

Sfântul Ioan consideră că educația creștină își trage forța de la Hristos, Cel ce este temelia 

și începutul vieții duhovnicești și pe Care suntem sfătuiți să-L imităm și să-L urmăm: ”Noi voim 

să clădim pe Hristos, pe El ca temelie trainică a întregii clădiri. Noi voim să ținem neclintiți cu 

El, precum vița de butuc. Nimic să nu fie între noi și El. Nu numai să ținem cu El, ci să fim în 

modul cel mai intim legați de El. El este viata, noi cei care viețuim, El este lumina, noi cei 

luminați.” 35 

Pe lângă principiile pedagogice care se ocupa de educarea trupului și a intelectului, Sf.  

Ioan Gură de Aur acordă o atenție sporită educării afectelor sufletului. 

Mânia este numită “facultate tiranică” 36, căci stăpânește sufletul omului și-l conduce la 

multe fapte necugetate. Reușind educarea acestei facultati sufletești aducem în suflet două 

virtuți: răbdarea și blândețea, elementare în relațiile cu semenii. Educatorul  trebuie să învețe 

treptat copilul să suporte micile provocări cotidiene, deprinzându-l să-și stăpânească mânia, și să-

și  cultive cele două virtuți.  

Pofta tradusă ca instinct sexual este o plagă a tinereții a cărei stăpânire este dificilă. Sf. 

Ioan Gură de Aur propune câteva căi pentru păstrarea curățeniei sufletești:37 

1. Să dispretuiască spectacolele unde se produc obscenități: “ Spectacolele de teatru nu 

sunt pentru oamenii liberi, sa vada femei goale si sa auda cuvinte de rusine… Cele ce 

se petrec la teatru nu sunt vrednice de privit…Seara cand iese lumea de la teatru, 

tatal sa-si ia copilul de mana si sa-i arate pe cei ce ies din teatru; sa deplanga pe 

batranii ce vin la teatru, ca sunt mai lipsiti de intelepnciune decat tinerii si sa aduca 

mustrare si tinerilor, ca s-au dus acolo sa se aprinda ”38 

2. Să nu facă baie cu femeile și nici să nu aibă legături cu ele. 

3. Să postească cel puțin de două ori pe săptămână. 

                                                             
33Stylianos PAPADOPULOS, op.cit. pag. 9 
34Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…, pag. 423-424 
35Diac. Prof. N. BALCA, Câteva trăsături ale Sfântului Ioan Hrisostom ca predicator, în Studii Teologice, an XX, 
1968, nr. 7-8, pag. 508 
36D. FECIORU, op. cit. pag. 22 
37

 Ibidem, pag. 24-25 
38

 Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…, pag. 423 
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4. Să i se vorbească contra destrăbălării  și să se laude curățenia trupească. 

5. Să  se dea exemple  atât dintre păgâni cât și dintre creștini, care au strălucit în 

curățenie sufletească: “Da-i exemple de oameni atat dintre pagani cat si dintre 

crestini care au stralucit prin castitate. Umple-i necontenit urechile cu astfel de 

exemple , iar daca avem si servitor care traiesc in castitate sa-I dam sip e ei de 

exemplu.  Pentru ca-i rusinos ca un servitor sa fie cast, iar fiul stapanului nu.”39 

6. Să fie căsătorit de timpuriu. 

 

 

 

Concluzii 

Ca o concluzie putem afirma ca Sf Ioan Gura de Aur a transmis achizitiile educatiei elene 

imbinate cu cele ale educatiei crestine, asa cum au fost ele concepute de scoala alexandrina si 

cum le-a invatat el in asketiconul  lui Diodor. Un alt aspect care trebuie remarcat este faptul ca 

educatia este un proces complex la care participa si trupul si sufletul si al carei scop este 

desavarsirea in vederea mantuirii:”Crescand astfel de atleti vom putea sa placem lui Dumnezeu 

ca sa ajungem si noi si copii nostril sa dobandim bunatatile fagaduite celor ce-l iubesc pe El, 

prin harul si prin iubirea de oameni ale Domnului nostrum Iisus Hristos”40 Desi nu oferă o 

definiție a educației, el  o socotește cea mai mare artă.41 Educația în integritatea ei – trup suflet, 

minte – este fundamentată pe lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu, singura sursă care poate oferi 

rezultate pe măsură și care a fost aplicată cu succes în propria familie, el fiind unul dintre puținii 

educatori care a trăit și experimentat principiile pedagogice pe care le-a propovăduit. Tocmai de 

aceea mesajul lui este încă foarte actual, întrucât a propovăduit, în mod realist, experiențe și nu 

simple teorii. 

 

Pr. Mihai Chira  

 

 

                                                             
39

 Sfantul Ioan Gura de Aur, Despre feciorie…, pag. 423 
40

 Ibidem, pag. 428 
41

 D. FECIORU, op. cit. pag. 9 
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