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 Problema educaţiei a preocupat de-a lungul veacurilor lumea creştină, chiar şi datorită 

varietăţii scopurilor pe care le-a conceput omenirea într-o anumită perioadă. Dintotdeauna 

educaţia a fost privită asemenea unei mari puteri aşezată în slujba realizării scopurilor precise. 

Dar ne întrebăm cu toţii: se poate obţine chiar totul prin educaţie? Putem cuteza a afirma că 

educaţia nu este atotputernică, dar că prin ea se pot obţine chiar adevărate comori. Educaţia laică 

este împlinită prin educaţia religioasă, căci aceasta din urmă, deşi nu poate realiza în concret 

idealul  creştinismului, şi anume – desăvârşirea morală – totuşi reuşeşte să formeze caractere 

moral – creştine mult apropiate de ceea ce urmăreşte Biserica: personalitatea creştină.1 

 Deşi în lumea modernă există tendinţa de a considera viaţa religioasă independentă de 

religia creştină, totuşi creştinul are certitudinea că Dumnezeu nu este o simplă speculaţie. 

Tânărul care a venit la Mântuitorul pentru a-L întreba ce să facă pentru a moşteni viaţa de veci, 

El nu i-a prezentat teorii ştiinţifice sau filozofice, ci i-a zis: „Urmează-Mi” (Mt. 19, 21). Sfinţii 

Apostoli au fost îndemnaţi „mergând, învăţaţi toate neamurile” (Mt. 28, 19). Potrivit îndemnului 

Mântuitorului Iisus Hristos, care spune: „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru desăvârşit este” 

(Mt. 5, 48), Sf. Ioan Hrisostom a dus la îndeplinire acest îndemn, înţelegând prin desăvârşirea lui 

Dumnezeu ca ideal al desăvârşirii creştine, spre care trebuie să tindem. 

 Sfântul Ierarh nu este numai îndrumătorul teologilor şi al tinerilor care doresc a urma 

calea preoţiei şi care nu se satură a savura seva adevărurilor şi îndemnurilor pastorale citind 

cartea sa „Despre preoţie”, ci şi călăzitorul pruncilor, al învăţăceilor creştini, dăruind modele de 

învăţătură dascălilor spre îndrumarea şi zidirea sufletească a elevilor. Trăitor în epoca marilor 

transformări ale Bisericii, aflat atât în faţa ereticilor, lucrând la stabilirea adevărului de credinţă, 

dar şi în epoca catehumenilor, când numeroşi păgâni primeau şi mărturiseau credinţa în 

Mântuitorul Hristos, ierarhul Ioan s-a dovedit a fi un iscusit dascăl şi învăţător celor ce primeau 

botezul. Rămas orfan de mic, crescut fiind cu dragoste părintească de mama sa Antuza şi primind 

educaţie creştină, a devenit peste ani el însuşi călăuzitorul pruncilor pe calea mântuirii în 

lucrările sale: „Părinţi, copii şi creşterea lor” şi „Omilii şi cuvântări despre educarea copiilor”. 

                                                           
1 Pr. Valentin Cazan, Educaţia religioasă în Şcoala primară, în rev. “Glasul Bisericii”, nr. 9 – 12/2004, p. 191. 



 Citind scrierile Sfântului Ioan vom constata că el a folosit o mare parte dintre metodele 

active utilizate în instituţiile de învăţământ, deşi în perioada patristică nu exista conceptul de 

„metodă” în accepţiunea modernă. Cuvântul „metodă” provine din limba greacă de la 

„methodos” („metho” – „către”, „spre” şi „odos” – „cale”, „drum”) având înţelesul de „cale de 

urmat” în vederea atingerii unui scop determinat sau mod de urmărire, de căutare, de cercetare şi 

descoperire a adevărului; drum care, pe care, pe baza cunoaşterii, conduce la identificarea şi 

transformarea realităţii.2 Cercetând opera Sfântului, catehumenul, educatorul are bucuria de a 

descoperi „bogăţia cea nespusă” pe care poate să o dăruiască copiilor, el îndemnându-ne să 

folosim povestirea ca metodă pedagogică în educarea copiilor: „Să nu audă copilul basme 

prosteşti şi băbeşti. Iată ce ne spune în astfel de basme: cutare s-a îndrăgostit de cutare. 

Dimpotrivă, să audă alte povestiri, fără aluzii urâte, ci pline de multă simplitate şi curăţie”3. 

 Ca şi metodă expozitivă povestirea recomandată de Sfântul Ioan Gură de Aur constă în 

prezentarea informaţiei, sub forma descriptivă sau narativă respectând ordonarea în timp şi spaţiu 

a obiectelor, fenomenelor şi evenimentelor. Rolul pedagogului, al profesorului este acela de a 

respecta anumite cerinţe legate de conţinut şi de modul de prezentare care să-i conducă pe copii 

la însuşirea unor valori capabile să influenţeze în mod pozitiv comportamentul lor. 

 Profesorul este îndemnat cum să prezinte povestirea, cum să folosească intonaţia, mimica 

sau gestica, toate fiind în concordanţă cu faptele eroilor povestirii; tot acest limbaj expresiv va fi 

exploatat pentru a îmbogăţi imaginaţia elevului. Ne sunt exemplificate acestea prin povestirea 

biblică Cain şi Abel. Astfel, Sfântul îndeamnă profesorul: „Povesteşte-i aşa: La început un tată 

avea doi copii; ei erau fraţi. Opreşte-te puţin, apoi adaugă: Amândoi aveau aceeaşi mamă. Unul 

era mai în vârstă, celălalt mai tânăr. Îndulceşte povestirile ca să fie plăcute copilului, spre a nu-i 

obosi sufletul: Odată s-au gândit să cinstească prin rodul muncii lor pe Dumnezeu. Apoi 

deşteaptă interesul copilului. Să nu adaugi de la tine nimic neadecvat, ci numai ceea ce este scris 

în Scriptură: Când i-a adus lui Dumnezeu jertfa ce a avut mai bun în turmele sale, ăndată s-a 

pogorât foc din cer, a răpit toată jertfa şi a dus-o la jertfelnicul cel de sus”. 

 Dar Sfântul Ioan foloseşte în opera sa şi povestirea urmată de explicaţie: „Văduva aceasta 

nu avea altă avere decât o mână de făină: şi după socoteala ei, avea să vadă încetul cu încetul 

moartea copilului ei. dar când a auzit că profetul îi spune: Fă-mi mie mai întâi şi apoi copiilor tăi, 

                                                           
2 Lect. Dr. Carmen – Maria Bolocan, Metode de învăţământ folosite de Sf. Ioan Gură de Aur – o personalitate 
sintetică, în rev. „Universul şcolii”, aug. 2006, din www.aep.ro/nr.67/IoanGDA.pdf  
3 Ibidem 

http://www.aep.ro/nr.67/IoanGDA.pdf


nu s-a supărat, n-a şovăit, ci a făcut precum i s-a poruncit, învăţându-ne pe noi toţi să punem pe 

robii lui Dumnezeu mai presus de tihna noastră”.  

 Pe lângă aceste două moduri de povestire ierarhul constantinopolitan a folosit şi 

povestirea care precede problematizarea, prin exemplul următor: „Oamenii blestemaţi şi spurcaţi 

au pălmuit capul acela dumnezeiesc, L-au batjocorit cu cunună de spini, L-au lovit cu trestie. 

Mai avem noi, oare, vreun temei să ne pornim împotriva celor ce ne ocărăsc, după ce Hristos a 

suferit atâtea ocări?”. 

 Cea de-a doua metodă expozitivă folosită de ierarh este descrierea. Aceasta este o formă 

de expunere care prezintă caracteristicile şi detaliile exterioare tipice ale obiectelor, proceselor, 

fenomenelor care se studiază, urmărind să evidenţieze aspectele fizice ale acestora. 

 Slava deşartă este descrisă de către Marele Ierarh al Bisericii ca pe o curtezană: „Este 

încurajată de aur, este îmbrăcată cu haine noi şi scumpe; lasă în urma ei mirosul celor mai alese 

parfumuri, mijlocul ei este încins cu cenuşă de aur, îşi împleteşte părul cu măiestrie în 

nenumărate bucle, îşi pune în jurul capului diadema în aşa fel încât să i se poată vedea podoaba 

părului; în jurul gâtului ei străluceşte lanţ de aur şi pietre preţioase. Şi astfel stă, vicleanul diavol, 

fără rival, sub înfăţişarea unei femei frumoase4”. 

 De asemenea acesta se adresează şi dascălilor, pe care îi îndeamnă: „Să avem grijă ca 

tinerii să fie cuminţi pentru că, am spune, de la neascultare pornesc toate relele. Cu trecerea 

timpului un obicei rău devine atât de dăunător, încât nici un sfat, oricât de bun, nu-i mai poate 

ajuta pe cei ce s-au dedat unui viciu5”. 

 Ioan Hrisostom foloseşte în predicile sale explicaţia ca „metodă expozitivă prin care se 

lămureşte o noţiune, (un nume propriu, un termen necunoscut, o idee sau un concept), un fapt (o 

naraţiune, o parabolă, o figură de stil, un verset din Sfânta Scriptură, o poruncă dumnezeiască, o 

normă morală)6. Astfel, deşi întâlnită cu precădere în Omiliile la Facere (II), Omiliile la Matei şi 

Predicile la sărbătorile împărăteşti, totuşi o întâlnim şi în lucrările adresate micilor creştini. 

                                                           
4 www.aep.ro/nr.67/IoanGDA.pdf 
5 www.ioanguradeaur.ro/Despreeducareacopiilor.htm  
6 Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian Şebu, Prof. Monica Opriş, Prof. dorin Opriş, Metodica predării Religiei, Editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 84 

http://www.aep.ro/nr.67/IoanGDA.pdf
http://www.ioanguradeaur.ro/Despreeducareacopiilor.htm


 Alături de metodele expozitive, Sfântul Ioan Gură de Aur foloseşte în cărţile sale de 

educare a tinerilor şi metode interogative, precum conversaţia didactică – „care valorifică 

dialogul sau interogaţia şi este cel mai des utilizată în procesul de învăţământ”7. 

 „Ai născut fiu? Urmeaz-o pe Ana! Află ce a făcut aceea! L-a dus (pe prunc) îndată la 

biserică. 

 - Cine dintre voi nu ar avea ca fiul ei să devină mai bine un Samuel decât de zeci de mii 

de ori împărat a toată lumea? 

 - Şi cum e cu putinţă, zici tu, să devină asemenea lui? 

 - De ce să nu fie cu putinţă? (Nu e cu putinţă) fiind nu vrei, nici nu-l dai pe mâna celor ce 

pot să-l facă pe el asemenea lui (Samuel). 

 - Cine este cel care ar putea face asta? zici tu. 

 - Dumnezeu. Fiindcă şi aceea (Ana) l-a încredinţat (pe Samuel) în mâna Lui. Că Eli nu 

avea destulă putere ca să-l facă astfel. Şi cum ar fi putut-o face cel ce nu a avut putere nici asupra 

fiilor Săi? Însă credinţa femeii şi râvna ei l-a lucrat pe copil astfel. Era primul şi singurul ei 

născut şi nu ştia dacă va mai naşte şi alţii8”. 

 Toate metodele de învăţământ folosite de către Sf. Ioan Gură de Aur dezvăluie 

cunoaşterea necesităţilor unei bune educaţii pentru tineri, folosirea corectă a metodelor 

pedagogice în educarea elevilor (catehumenilor) din timpul său, iar prin scrierile sale, peste timp 

acesta ne destăinuie din vasta-i experienţă astăzi. Urmând sfaturile sale didactice, vom avea 

învăţăcei care având dragoste creştinească, dragoste faţă de şcoală, vor da dovadă de sacrificiu de 

sine în folosul sufletesc al multora. 

                                                           
7 Ibidem, p. 84 
8 www.ioanguradeaur.ro/SfantulIoanGuradeAur„BlogArhive”OmiliaXXI.htm  

http://www.ioanguradeaur.ro/SfantulIoanGuradeAur

