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FAMILIA CRE{TIN| — 

ICOAN| A IUBIRII DUMNEZEIE{TI

Pr. Prof. Dr. Ioan C. TE{U

Ultimele statistici sociologice, analizând „modelul suedez” de
via]\ conjugal\, descoper\ c\ 51% din popula]ia acelei ]\ri este ce-
libatar\, c\, la nivel planetar, devin tot mai numeroase familiile mono-
parentale [i tot mai mul]i copiii rezulta]i din rela]ii derulate în afara
familiei. O treime din familiile de pe planet\ nu mai au copii. În
Statele Unite ale Americii durata de „supravie]uire” a unui cuplu este
de [apte ani [i 50% din c\s\toriile contractate acolo se distrug. Indi-
cele de fertilitate a ajuns în ]\rile europene la 1,4, fa]\ de 2,1 cât
este rata de înlocuire a genera]iilor. Vârsta la care se mai contrac-
teaz\ c\s\toria devine tot mai avansat\, spre 30 de ani la b\rbat [i
aproape 29 de ani la femeie, de unde [i na[terea tot mai târzie a
copiilor sau evitarea aducerii lor pe lume, prin tot mai diversifi-
cate mijloace [i metode contraceptive [i prin avort. 

În baza unor astfel de cifre [i date, izvoarele medicale, psiho-
logice [i sociologice actuale vorbesc despre o real\ „criz\ a fa-
miliei” sau a „nup]ialit\]ii”, despre „o explozie a divor]urilor”, pe
fondul unei „ierni demografice”, despre o „revolu]ie” [i o „nou\ de-
zordine sexual\”, despre un „apus al familiei tradi]ionale”, în fa-
voarea liberaliz\rii rela]iilor dintre cele dou\ sexe [i chiar în cadrul
fiec\ruia dintre ele,  toate acestea, pe fondul exacerb\rii individua-
lismului [i al egoismului, al hedonismului [i utilitarismului, al sexua-
lit\]ii [i permisivit\]ii, al laxismului [i indiferentismului moral.

Morali[ti contemporani, religio[i sau laici, constat\ c\, dac\ în
vechime p\rin]ii erau adesea cei care î[i c\s\toreau copiii [i cu toate
acestea noua familie era fericit\ [i rezista vremii, ast\zi mul]i dintre
copii calc\ peste sufletul p\rin]ilor, se lipsesc de sfatul [i binecu-
vântarea lor, se c\s\toresc dup\ propria lor pl\cere [i totu[i multe
c\snicii devin nefericite. 

Înainte, familiile se întemeiau în Biseric\, prin promisiunea f\cut\

de tineri în fa]a lui Dumnezeu [i durau în ve[nicie, fiind adev\rate
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altare de rug\ciune, în care domneau credin]a, respectul reciproc,

dragostea [i ajutorul. Acum, se întemeiaz\ la Starea Civil\, unde vii-

torii so]i î[i jur\ dragoste nesfâr[it\, pe care nici m\car mormântul

s\ nu o destrame, dar adesea, dup\ o perioad\ mai scurt\ sau mai

lung\ de timp, asist\m la divor]uri scandaloase, zgomotoase, cu

invective [i repro[uri violente, încât ai impresia c\ nu se ceart\ dou\

persoane care au împ\r]it patul conjugal, ci dou\ împ\r\]ii ireme-

diabil ostile. 

În plus, spiritul lax al vremii [i concesiile morale de tot felul în-

cearc\ s\ submineze valoarea [i rostul familiei cre[tine, acredi-

tând idei stranii, potrivit c\rora practici imorale precum c\s\toria de

prob\, cuplul studen]esc, c\s\toria deschis\, infidelitatea, adulterul,

divor]ul, ba chiar unele perverse [i bestiale, cum sunt incestul,

homosexualitatea, pedofilia, ar trebui privite mult mai larg [i per-

misiv, îng\duite [i acceptate. 

Dincolo de presupusele sau invocatele cauze genetice, sociale

sau psihologice ale acestora, trebuie îns\ s\ citim la to]i cei ce le re-

comand\ sau le practic\ un comportament p\tima[, care caut\ pre-

feren]ial pl\cerea trupeasc\ [i p\c\toas\. Socotim c\ nu este o

exagerare a spune c\ pentru mul]i dintre oamenii de ast\zi dumne-

zeul lor este banul, iar religia lor o constituie pl\cerea. Într-o lume

precum este cea în care tr\im noi ast\zi, este foarte u[or de ob-

servat pentru un spirit moralist fin faptul c\ înv\]\tura cre[tin\

este tot mai marginalizat\, pe fondul invoc\rii seculariz\rii socie-

t\]ii contemporane, c\ virtu]ile cre[tine sunt ostracizate în sufletul

a tot mai pu]ine persoane care doresc s\ [i le improprieze, în timp

ce p\catele [i patimile st\pânesc lumea aceasta.

În vremuri cum sunt cele prezente, de fream\t [i fr\mântare,

de zbucium [i nelini[te, de laxism [i relativizare, de nep\sare [i ig-

norare în materie de via]\ moral\, reiter\m cuvintele „cu putere

mult\” ale celui mai mare rapsod al familiei cre[tine, Sfântul Ioan

Gur\ de Aur, cu speran]a c\ to]i cei iubitori de frumos spiritual,

care le vor descoperi, vor dori s\ î[i ordoneze via]a potrivit acestora,

descoperindu-i sublimul.

Prietenia în scrierile P\rintelui antiohian

Omul este un inel de leg\tur\ între lumea material\ [i cea spiri-
tual\, între cer [i p\mânt. Ontologia sa sau ra]iunea ultim\ a lui
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de a fiin]a nu se g\se[te exclusiv în sine, ci în Arhetipul s\u, dup\ al
C\rui chip [i spre a C\rui asem\nare a fost zidit – Dumnezeu – Iubire.

În mod similar, dup\ cum Dumnezeu este Treime de Persoane,
în adâncul fiin]ei sale, omul poart\ pecetea iubirii dumnezeie[ti,
având chemarea la iubire [i spre a d\rui dragoste. Doar în m\sura
în care particip\ la acest dialog [i în acest circuit al iubirii, pri-
mind activ [i îmbog\]ind dinamic existen]a celorlal]i cu iubire, r\s-
punde chem\rii divine la asem\nare. Omul se descoper\ pe sine
în ceea ce are mai înalt [i curat în m\sura în care se face urm\tor [i
împlinitor al Legii Celei Noi a iubirii cre[tine. 

Fiin]a uman\ a fost creat\ spre comuniune, spre p\rt\[ie reci-
proc\ [i de aceea ea nu se realizeaz\ deplin decât în rela]ie cu o
alt\ persoan\. Dac\ încerc\rile sunt tr\ite adesea în izolare, în soli-
tudine, bucuriile, pentru a-[i descoperi cât mai mult din valen]ele lor,
trebuie tr\ite în comuniune. Dac\ omul prefer\ s\ se izoleze în
durerile sale [i s\ le tr\iasc\ personal, în reu[itele [i împlinirile sale
simte nevoia s\ le împ\rt\[easc\ [i altora, pentru a le înfrumuse]a
universul existen]ei lor [i a le îmbog\]i via]a. Necazul se tr\ie[te
adesea în izolare, bucuria, prin participare; suferin]a personal\, în sin-
gur\tate [i interioritate, fericirea în comuniune [i prin comunicare.

Primele veacuri cre[tine au fost socotite veacuri de aur din is-
toria umanit\]ii. Sub influen]a duhului cre[tin, au fost cultivate
sentimentele cele mai înalte [i curate, au fost practicate virtu]ile
cre[tine. Evanghelia iubirii, explicat\ în operele P\rin]ilor [i scriito-
rilor Bisericii, p\trunsese adânc în via]a cre[tinilor, dând un sens
profund tuturor activit\]ilor lor. Nu doar rela]ia cu Dumnezeu, ci [i
raporturile dintre ei erau modelate de preceptele moralei cre[tine.
Primii cre[tini în]elegeau mult mai adânc [i împlineau mult mai exact
porunca nou\ a iubirii, l\sat\ ca testament de c\tre Mântuitorul
Iisus Hristos.

Prietenia îns\[i era în]eleas\ ca o real\ binecuvântare cereasc\,
pentru c\, în vremuri de crunt\ prigoan\ [i persecu]ie, pe lâng\ o
credin]\ statornic\ în purtarea de grij\ din partea lui Dumnezeu,
nimic nu valora cât un prieten adev\rat, care s\ încurajeze, s\ mân-
gâie [i s\ aline.

Nevoia de prieteni este derivat\ de Sfântul Ioan Gur\ de Aur
din realitatea în baza c\reia omul nu se simte niciodat\ împlinit
deplin prin sine însu[i, ci doar în rela]ie cu Dumnezeu [i cu se-
menii. Subliniind caracterul acesta dialogic [i comunional al sufle-
tului uman, Sfântul Ioan Gur\ de Aur arat\ c\ Dumnezeu ne-a
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creat „astfel încât s\ avem trebuin]\ unii de al]ii”1. Din acest motiv,
o prietenie este ca o floare frumos pastelat\ [i bine mirositoare. „{i
în ce fel crinii [i trandafirii dau mirosul cel frumos în tot locul cu
floarea frumuse]ii lor”, consider\ Sfântul P\rinte, „a[a [i prietenii, în
orice loc ar merge, d\ruiesc darul dragostei; mai bine este s\ umble
omul în întuneric decât s\ nu aib\ prieteni, s\ ne ard\ fierbin]eala
frigului trupurile, precum aprinde darul prietenilor sufletele priete-
nilor când se desparte unul de altul, c\ a[a este pofta dragostei celei
adev\rate nu numai la cei de fa]\, ci [i la cei ce lipsesc de mai
mult\ vreme, de multe ori [i în visuri îi vedem [i-i auzim [i vorbim
cu dân[ii [i ne s\rut\m cu dragoste f\r\ de sa] [i numai cu pome-
nirea prietenului se bucur\ [i se vesele[te cineva”2. 

Adev\ratele prietenii sunt socotite de P\rintele antiohian da-
ruri dumnezeie[ti, oferite spre progres în iubire [i virtute. „Nu ne
ap\r\ nici venitul averilor, nici armele, nici zidurile, nici [an]urile, nici
alte nenum\rate ma[ini de r\zboi, cât o prietenie adev\rat\. Aceasta-i
zid, aceasta-i t\rie, aceasta-i avere, aceasta-i desf\tare, aceasta ne
face s\ petrecem [i via]a de aici cu voio[ie [i ne d\ruie[te [i via]a ce

va s\ fie”3. 
Într-un alt loc, Sfântul Ioan arat\ c\ „prietenul adev\rat este mai

pl\cut decât chiar via]a prezent\, c\ci mul]i, dup\ încetarea din
via]\ a unor asemenea prieteni, nu mai doresc s\ tr\iasc\. Cu un ase-

menea prieten, cineva poate suferi [i exilul, iar f\r\ prieten nu poate
tr\i nici în propria sa ]ar\. Cu un asemenea prieten, chiar [i s\r\cia

este suportabil\, iar f\r\ dânsul [i s\n\tatea [i bog\]ia sunt de nesu-
ferit. În persoana unui asemenea prieten, el are pe un al doilea eu”4.

Întrebându-se „ce este altceva mai dulce [i mai fericit în toat\
lumea, ca prietenii buni [i iubi]i?”, Sfântul Ioan r\spunde: „Decât

1 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre
Corinteni. Omilia XXXIV, traducere din limba elin\, dup\ edi]ia Oxonia, 1847, de
Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucure[ti, 1908, edi]ie revizuit\ de Constantin F\ge-
]ean, Editura Sophia, Bucure[ti, 2007, p. 364. 

2 Idem, M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, traducere de diacon Gheor-

ghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1994, p. 62. 
3 Idem, Cuvânt\ri împotriva anomeilor. Cuvântarea a X-a, în volumul Cuvân-

t\ri împotriva anomeilor. C\tre iudei, traducere din limba greac\ veche [i note de

Preotul profesor Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2007, p. 168. 
4 Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesalonicieni. Omilia II,

în volumul Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Coloseni, I [i II Tesaloni-

cieni, traducere din limba elin\, edi]ia de Oxonia, 1855, de Arhim. Theodosie Atha-

nasiu, Bucure[ti, 1905, p. 181. 
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aceast\ via]\ trec\toare mai dulce este prietenul, c\ mul]i oameni
dup\ moartea prietenilor nu mai vor nici ei s\ vie]uiasc\ în lumea
aceasta, c\ mai bun îi este prietenul decât lumina soarelui [i a ochi-
lor; mai bine ne este nou\ s\ nu ne lumineze soarele, decât s\ ne
lipsim de prieteni, c\, dac\ omul are prieteni, nici o voie rea nu are”5. 

Îns\ nu orice prietenie este o binecuvântare, ci doar prietenia
curat\ [i sincer\, prietenia bazat\ pe unitate de gândire [i sim]ire,
pe compatibilitatea de tr\ire, nu pe calcule mercantile. Astfel de
prieteni duhovnice[ti „covâr[esc pe p\rin]i [i pe fii”6. 

Dac\ prieteniile lume[ti se uit\ încetul cu încetul, odat\ cu tre-
cerea timpului, cu m\rirea distan]ei, cu schimbarea concep]iilor,
prieteniile cele duhovnice[ti, construite pe temelia virtu]ilor cre[-
tine, nu mor niciodat\, ci se intensific\ [i sporesc. La baza tuturor
acestor rela]ii trebuie s\ se afle dragostea de Dumnezeu: „Dragos-
tea de aproapele, întemeiat\ pe dragostea de Hristos, este trainic\,
nestricat\, nebiruit\, nesf\râmat\. N-o pot sf\râma nici calomniile,
nici primejdiile, nici moartea, nici altceva asem\n\tor. Orice ar p\-
timi un om care iube[te pe aproapele s\u, nu va înceta niciodat\
a-l iubi, pentru c\ se uit\ la pricina dragostei sale, la Hristos. Dar
cel ce iube[te pentru c\ e iubit [i el la rândul s\u, o termin\ re-
pede cu dragostea dac\ prietenul s\u îl sup\r\ cu ceva; dim-
potriv\, cel legat de semenul s\u cu lan]ul dragostei de Hristos
niciodat\ nu va pune cap\t prieteniei”7.

Prietenie [i castitate

În privin]a rela]iei [i a prieteniei dintre un tân\r [i o tân\r\,
Sfântul Ioan Gur\ de Aur statuteaz\: ace[tia trebuie s\-[i p\streze
cur\]ia trupeasc\ pân\ la c\s\torie. Rapsod al frumuse]ilor familiei
cre[tine, Sfântul P\rinte elogiaz\ castitatea [i fecioria, considerând
persoanele care tr\iesc într-o astfel de stare a fi superioare chiar [i
îngerilor. „Bun lucru este fecioria; sunt de acord [i eu. E mai bun\
decât c\s\toria; m\rturisesc [i asta. Dac\ vrei, pot ad\uga c\ este
cu atât mai bun\ decât c\s\toria pe cât este mai bun cerul decât

5 Idem, M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur..., pp. 63-64.
6 Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesalonicieni. Omilia II, în

vol. cit., p. 179.
7 Idem, Omilii la Matei. Omilia LX, III, traducere, introducere, indici [i note de

Pr. D. Fecioru, în colec]ia P\rin]i [i scriitori biserice[ti, nr. 23, EIBMBOR, Bucure[ti,

1994, p. 702. 
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p\mântul, îngerii decât oamenii. Pot merge înc\ [i mai departe [i
s\ spun ceva mai mult, anume c\ fecioria este superioar\ st\rii în-
gere[ti. Îngerii într-adev\r nu se însoar\, nici nu se m\rit\ (Matei
22, 30), dar nu sunt alc\tui]i din trup [i sânge, nu locuiesc pe p\-
mânt, nu ]in piept unei mul]imi de patimi, n-au nevoie de mâncare
[i b\utur\; nu-i pot încânta [i mole[i cântecele pl\cute, nu-i poate
atrage frumuse]ea oamenilor, nu-i poate vr\ji nimic. Cum este cerul
de curat într-o amiaz\ lini[tit\, netulburat\ de nici un nor, tot a[a [i
îngerii; nu-i tulbur\ nici o dorin]\; de aceea e [i firesc s\ r\mân\
necontenit lumina]i [i str\lucitori”8.

Stare ontologic\ pân\ la c\derea în p\cat a primilor oameni,

fecioria a devenit apoi un vot benevol, liber asumat [i consim]it,

izvor al numeroase alte daruri, pentru c\, dup\ cuvintele Sfin]ilor P\-

rin]i, Dumnezeu nu se poate s\l\[lui decât într-un suflet curat, eli-

berat deplin din tirania p\catelor [i a patimilor. Un astfel de suflet

devine s\la[ sau tron al dumnezeirii. În mod contrar, pierderea cu-

r\]iei [i a neprih\nirii trupe[ti ne îndep\rteaz\ de Izvorul tuturor

virtu]ilor. Dumnezeu nu Se descoper\ atât min]ilor sau spiritelor înalte

care Îl caut\, cât mai ales sufletelor neprih\nite, care Îl cheam\ [i Îl

primesc în cur\]ie. 

Sfântul Ioan recomand\ tinerilor s\-[i înfrâneze toate poftele

trupe[ti spre desfrânare, considerând aceast\ patim\ o adev\rat\

„boal\”9, un p\cat ce conduce spre „iadul ve[nic” 10 [i care, dup\ sa-

tisfacere, provoac\ grave mustr\ri de con[tiin]\, astfel descrise de

P\rintele antiohian: „Pl\cerea lui a fost trec\toare, dar durerea sa

va fi ve[nic\. De pretutindeni îl înconjoar\ temeri [i b\nuieli. Îi e

fric\ de uli]ele strâmte, este b\nuitor cu slujitorii lui, tremur\ chiar [i

de umbra sa, se cutremur\ de tulburare ca nu cumva p\catul lui s\

se fac\ cunoscut. (...) Oriunde s-ar duce, poart\ cu el, ca pe un osân-

ditor necru]\tor, con[tiin]a. Se îneac\ în cugetele de vinov\]ie, nu

mai poate respira. În pat [i la mas\, la pia]\ [i acas\, zi [i noapte,

chiar [i în visele lui, p\catul pe care l-a f\cut st\ în fa]a ochilor lui.

8 Idem, Despre feciorie, în volumul Despre feciorie. Apologia vie]ii monahale,

Despre cre[terea copiilor, traducere din limba greac\ [i note de Preotul profesor

Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2001, p. 18. 
9 Idem, Omilii despre poc\in]\. Omilia a [asea, traducere din limba greac\ de

Preotul profesor Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1998, p. 102. 
10 Idem, Problemele vie]ii, traducere de Cristian Sp\t\relu [i Daniela Filioreanu,

Editura Egumeni]a, f.a, p. 41.
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Tr\ie[te via]a lui Cain, suspinând [i tremurând, la fel ca acela. Poart\

în el un foc, f\r\ ca cineva s\ [tie asta”11.

Recomandând insistent p\strarea cur\]iei trupe[ti pân\ la c\s\-
torie, Sfântul Ioan o consider\ garan]ia unei familii fericite [i bine-
cuvântate de Dumnezeu cu numeroase [i înalte daruri. „Dac\ mireasa
este curat\ (fecioar\), spune el, atunci [i pofta va fi mai mare, [i
teama de Dumnezeu va fi mai mare, atunci nunta este cinstit\ cu ade-
v\rat, c\ci prime[te trupuri curate, atunci [i copiii ce se vor na[te
vor fi plini de binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci [i mirele [i mi-
reasa vor urma unul pe altul [i unul altuia se vor supune”12.

Preg\tirea [i încheierea nun]ii

Sfântul Ioan Gur\ de Aur are o concep]ie inegalabil\ privind
sublimul [i importan]a c\s\toriei [i a familiei pentru via]a uman\
[i pentru des\vâr[irea cre[tin\. „Nunta este o mare tain\, arat\ scrii-
torul sfântul P\rinte antiohian. „Unirea dintre b\rbat [i femeie este
închipuirea unirii dintre Hristos [i Biseric\. De aceea, s\ nu te gân-
de[ti la c\s\torie în mod superificial [i nici s\ nu a[tepti zestre de
la cel\lalt. C\s\toria nu este o afacere, ci o comuniune de via]\”13. 

Monah de o deosebit\ austeritate [i exigen]\, el nu depreciaz\ va-
loarea familiei, ci, dimpotriv\, o consider\ leag\n al civiliza]iei,
altar al sfin]eniei. Monahismul [i familia pot fi socotite a fi, cu ade-
v\rat, dou\ c\r\ri care conduc spre acela[i pisc al mântuirii, „cei doi
versan]i ai Taborului; [i unul [i cel\lalt au aceea[i culme, Duhul
Sfânt”14. C\s\toria [i monahismul sunt dou\ c\i „nu de mutilare, ci
de transfigurare, prin castitate, a sexualit\]ii animale, date de Dum-
nezeu umanit\]ii primare”15. 

Sfântul P\rinte, departe de a considera c\s\toria [i familia pie-
dici în calea dobândirii mântuirii, înva]\ c\ des\vâr[irea nu are nevoie

11 Idem, Problemele vie]ii..., p. 53. 
12 Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesalonicieni. Omilia II,

în vol. cit., p. 216.
13 Idem, Problemele vie]ii..., p. 364.
14 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfin]enia unirii conjugale în lumina tradi-

]iei ortodoxe, traducerea Gabriela Moldoveanu, Asocia]ia filantropic\ medical\ cre[tin\

CHRISTIANA, Bucure[ti, 1999, p. 79.
15 Preot Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualit\]ii: heterosexua-

litatea [i homosexualitatea din perspectiv\ cre[tin\, traducere de Gabriela Moldo-

veanu, cu o prezentare [i un interviu de Costion Nicolescu, Editura CHRISTIANA,

Bucure[ti, 2004, p.17.
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de un loc special pentru a fi dobândit\, ci de osteneal\ [i lucrarea
virtu]ilor. „Unde sunt – se întreab\ el – cei ce spun c\ nu-i cu pu-
tin]\ s\ fii virtuos tr\ind în mijlocul ora[ului, ci trebuie s\ pleci din
lume, s\ tr\ie[ti în mun]i? Unde sunt cei care spun c\ nu-i cu pu-
tin]\ s\ fii virtuos, când e[ti tat\ de familie, când ai so]ie, când
trebuie s\ ai grij\ de copii [i slugi?”16. Sau, [i mai explicit, Sfântul
Ioan Gur\ de Aur arat\ c\ „dac\ ar fi fost, iubite, c\s\toria [i cre[-
terea de copii o piedic\ în calea virtu]ii, Creatorul universului n-ar
fi adus pe lume c\s\toria. C\s\toria nu numai nu ne împiedic\ cu
nimic în tr\irea filosofiei celei dup\ Dumnezeu, dac\ voim s\ fim
cu mintea treaz\, dar aduce în via]a noastr\ [i mult\ u[urare. C\-
s\toria potole[te furiile firii noastre, nu las\ ca oceanul s\ se fr\mânte,
ci ne ajut\ s\ ducem totdeauna corabia în port. Pentru aceasta a
d\ruit Dumnezeu neamului omenesc c\s\toria”17.

Aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gur\ de Aur vin s\ combat\

unele opinii izolate, întâlnite de-a lungul celor dou\ milenii cre[-

tine, potrivit c\rora des\vâr[irea sau mântuirea nu este accesibil\

oricui, nici m\car tuturor monahilor, ci doar unei „elite duhovni-

ce[ti” din cadrul acestora. Mai târziu, al]i Sfin]i P\rin]i normativi

pentru spiritualitatea ortodox\ (Sf. Maxim M\rturisitorul, Sf. Simeon

Noul Teolog, Sf. Grigorie Palama) vor sublinia, cu mult\ insisten]\,

faptul c\ în procesul de mântuire sau dobândire a sfin]eniei este

implicat omul în integritatea sau deplin\tatea constitu]iei sale, trup [i

suflet,  [i c\ dobândirea Sfântului Duh, a luminii dumnezeie[ti [i deci

a des\vâr[irii, este scopul general al vie]ii cre[tine, chemare adre-

sat\ tuturor oamenilor, ideal realizabil de c\tre orice cre[tin, dar,

într-adev\r, atins doar de pu]ini dintre ace[tia.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, tâlcuind cuvintele Sfântului Apostol

Pavel din Epistola c\tre efeseni, potrivit c\rora Nunta sau Taina

Cununiei este „tain\ mare” (Efes. 5,32), consider\ c\ acest carac-

ter al ei este dat de dou\ motive fundamentale: 1) are instituire

divin\, a fost a[ezat\ de c\tre Însu[i Mântuitorul Hristos [i 2) cre-

eaz\ o leg\tur\ special\ în via]a celor dou\ persoane, cu adânci

implica]ii atât în planul vie]ii prezente, cât [i al celei viitoare [i

ve[nice. 

16 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere. Omilia XLIII, I, în vol. cit., p. 106. 
17 Idem, Omilii la Facere. Omilia XXI, IV, traducere, introducere, indici [i note

de Pr. D. Fecioru, în colec]ia P\rin]i [i scriitori biserice[ti, nr. 21, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1987, p. 251.
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De[i efect al c\derii în p\cat a protop\rin]ilor, c\s\toria are

instituire divin\. Ea „vine de la Dumnezeu, mai întâi în instituirea

sa primar\, apoi în în\l]area ei, prin Iisus Hristos, la demnitatea

de Tain\, Dumnezeu, alegând pentru creaturile Sale drumul potri-

vit pentru fiecare în parte, în dou\ st\ri: una mai sublim\, fecioria;

cealalt\ mai accesibil\ mul]imii, c\s\toria”18. 

Ea este o „tain\ mare” pentru c\ „se adun\ b\rbatul [i femeia [i

ambii fac unul (...). Se adun\ împreun\ [i devin un corp. Dac\ cei

doi nu devin unul, nu fac pe cei mul]i, întrucât r\mân doi, iar când

se unesc, atunci fac (...). B\rbatul [i femeia nu sunt doi oameni, ci

unul singur (...). Amândoi sunt jum\t\]i ale întregului. De aceea [i

nume[te pe femeie ajutor b\rbatului, ca s\ arate c\ sunt una, de aceea

[i b\rbatul prefer\ pe femeie înaintea tat\lui sau a mamei sale, ca

s\ se arate c\ ei sunt un întreg”19. Ea este o „tain\ mare” cu atât

mai mult cu cât „omul, pe tat\l s\u, care l-a n\scut [i l-a crescut, pe

mama lui, care în dureri înfrico[\toare l-a adus pe lume, pe p\-

rin]ii lui, care i-au f\cut atât bine [i l-au ocrotit atâ]ia ani, pe ace[tia îi

p\r\se[te. {i ce face? Se lipe[te de o femeie care cu pu]in înainte

îi era necunoscut\, cu care nu avea nimic în comun”20.

Leg\tura creat\ prin aceast\ Sfânt\ Tain\ este asemenea unui

lan], „lan]ul c\s\toriei”, c\ci, înva]\ Sfântul Ioan, „c\s\toria este un

lan], nu numai din pricina mul]imii grijilor, nici numai din pricina

sup\r\rilor de fiecare zi, dar [i din pricin\ c\ sile[te pe cei c\s\to-

ri]i s\ se supun\ unul altuia mai cumplit de cum se supune o

slug\ st\pânului s\u”21.

Conform Sfântului P\rinte, c\s\toria este cea mai înalt\ [i gr\i-

toare pild\ a faptului c\ Dumnezeu ne-a creat pe noi, oamenii, ca

fiin]e sociale [i nu ca indivizi izola]i, solitari, iar comuniunea cons-

tituie modul specific omului de a tr\i [i a se dezvolta spiritual22.

18 Idem, Bog\]iile oratorice ale Sfântului Ioan Gur\ de Aur, în limba francez\

de Jean Doublet, traduse în limba român\ de diacon Gheorghe B\bu], vol. I [i II,

Editura Pelerinul Român, Oradea, 2002,  p. 243.
19 Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Coloseni, I [i II Tesaloni-

cieni a Sfântului Apostol Pavel. Omilia XII, traducere din limba greac\, edi]ia de

Oxonia, 1855 de Arhim. Theodosie Atanasiu, Bucure[ti, 1905, p. 152. 
20 Idem, Problemele vie]ii..., p. 111. 
21 Idem, Despre feciorie. Apologia vie]ii monahale, în vol. cit., p. 70.
22 David C. Ford, B\rbatul [i femeia în viziunea Sfântului Ioan Gur\ de Aur,

traducere din limba englez\ de Lumini]a Irina Niculescu, Editura Sophia, Bucu-

re[ti, 2004, p. 124.
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Prin Sfânta Tain\ a Cununiei, celor doi so]i li se confer\ un
dar specific acestei Taine. Acesta se poate sim]i mai intens în peri-
oadele de dificultate [i în situa]iile limit\ din via]a familiei cre[tine.
El se manifest\ printr-o dispozi]ie deosebit\ a celor doi so]i spre
toleran]\ [i îng\duin]\ reciproc\, spre în]elegere [i ajutor mutual,
mai ales în clipele de boal\ [i de suferin]\, de necaz [i de încer-
care. Prin aceast\ Sfânt\ Tain\, harul dumnezeiesc se revars\ [i
peste ceilal]i membri ai familiei, în special asupra p\rin]ilor so]ilor [i
asupra copiilor cu care sunt binecuvânta]i23.

Condi]ia actualiz\rii [i sim]irii mai intense a roadelor acestei
lucr\ri minunate a harului Tainei Cununiei în via]a familiei [i în
sufletul celor doi so]i [i apoi al copiilor cu care Dumnezeu le bine-
cuvinteaz\ via]a, o constituie p\strarea lui prin cur\]ie conjugal\
[i via]\ duhovniceasc\ înalt\.

Referindu-se la rânduiala Sfintei Taine, Sfântul Ioan Gur\ de Aur
ne d\ unele indicii mistagogice de o deosebit\ importan]\. Astfel,
prezen]a [i slujirea preotului în cadrul acesteia simbolizeaz\ pre-
zen]a Mântuitorului Iisus Hristos la Nunta din Cana Galileii, când
a s\vâr[it prima minune, pref\când apa în vin [i ar\tând, astfel,
pre]uirea pe care El [i apoi întreaga spiritualitatea cre[tin\, o arat\
leg\turii dintre b\rbat [i femeie. Punerii cununiilor pe capetele
mirilor, semn al demnit\]ii de care se bucurau în vechime împ\-
ra]ii, ca urmare a reu[itelor sau victoriilor lor, Sfântul P\rinte îi mai
descoper\ [i o semnifica]ie deosebit\: ea simbolizeaz\ victoria cas-
tit\]ii celor doi tineri asupra poftelor [i a patimilor trupe[ti. 

Sfântul Ioan Hrisostom face recomand\ri stricte referitoare [i la
comportamentul celor doi so]i imediat dup\ cununie, considerând
c\ este perioada cea mai potrivit\ în care so]ii s\ î[i armonizeze
concep]iile, principiile, stilurile de via]\, pentru a dobândi unitatea
de tr\ire. 

Dat\ fiind concep]ia sa înalt\ despre Sfânta Tain\ a Cununiei
[i a c\s\toriei, Sfântul P\rinte înfiereaz\ petrecerile de dup\ nunt\.
Prin acestea, consider\ el, este pâng\rit\ Taina C\s\toriei. Reco-
mandarea lui vizeaz\ decen]a ce ar trebui s\ caracterizeze un astfel
de moment de bucurie [i împlinire din via]a celor doi so]i. Adev\-
ratul [i cel mai important invitat al nun]ii lor trebuie s\ fie Hristos,
prezent în chipul s\racilor [i al preo]ilor. 

23 Pr. Dr. Constantin Mihoc, Taina C\s\toriei [i familia cre[tin\ în înv\]\turile

marilor P\rin]i ai Bisericii din secolul IV, Editura Teofania, Sibiu, 2002, p. 222.
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Premize ale întemeierii unei c\snicii fericite

G\sim, în scrierile Sfântului Ioan Gur\ de Aur, numeroase reco-
mand\ri privind criteriile de alegere a partenerului de via]\ sau a
sufletului pereche. În toate caracteriz\rile pe care Sfântul P\rinte
le face viitorilor so]ii [i mame cre[tine, locul principal este acordat
însu[irilor suflete[ti [i calit\]ilor morale. 

Primul lucru pe care îl cere Sfântul Ioan tinerilor este s\ cear\
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru rela]ia lor [i acordul sau con-
sim]irea p\rin]ilor care i-au n\scut [i i-au crescut cu îndelungi [i
grele eforturi [i jertfe. 

Binecuvântarea lui Dumnezeu se dobânde[te prin rug\ciune
st\ruitoare, de aceea P\rintele antiohian recomand\ tinerilor dori-
tori s\ î[i întemeieze un c\min fericit s\ se roage ca Dumnezeu s\ le
descopere jum\tatea sau sufletul potrivit, cu care s\ împart\ bucu-
riile [i durerile vie]ii prezente. „Acum dar, [i tu, spune Sfântul Ioan,
fiindc\ urmeaz\ s\-]i iei nevast\, nu fugi la ajutor omenesc, nici
c\tre femei ce se îmbog\]esc din averi str\ine [i care caut\ numai una:
cum s\ dobândeasc\ vreun câ[tig. Ci alearg\ la Dumnezeu. Nu te ru-
[ina ca El s\-]i fie aleg\tor al miresei. El Însu[i a f\g\duit [i a zis:
C\uta]i mai întâi Împ\r\]ia Cerurilor [i toate celelalte vi se vor ad\-
uga vou\ (Mt. 6, 33). {i nu zi: Cum pot s\ v\d pe Dumnezeu [i cum
poate El s\-mi r\spund\ cu vocea [i s\ gr\iasc\ cu mine la ar\-
tare, încât eu, mergând la El, s\-L rog aceasta?Acestea sunt vorbe
ale unui suflet necredincios. C\ci [i f\r\ s\-]i strige în gura mare, pe
toate câte vrea le poate rândui Dumnezeu”24.

Al\turi de binecuvântarea divin\, tinerii trebuie s\ caute s\ do-
bândeasc\ [i acordul p\rin]ilor. Ca unii care sunt mai experimen-
ta]i în cele ale familiei [i au o experien]\ uman\ mai bogat\ decât
copiii lor, ei au o capacitate mai mare de a descoperi virtu]ile sau
p\catele unei persoane, compatibilitatea sau incompatibilitatea unuia
cu altul. De aceea, ei trebuie asculta]i, cu atât mai mult cu cât, în
via]\, respectul sau lipsa de pre]uire fa]\ de p\rin]i [i de jertfa lor
nu r\mâne niciodat\ f\r\ efecte. În plus, un paradox al vie]ii este
acela c\ fiecare va primi din partea copiilor s\i ceea ce a f\cut cu
p\rin]ii s\i. Îi înv\]\m pe copiii no[tri faptele bune [i virtu]ile cre[tine,
dar niciodat\ nu avem deplina certitudine c\ le vor împlini întocmai,

24 Sfântul Ioan  Gur\ de Aur, Laud\ lui Maxim [i despre ce fel de so]ie trebuie s\

ne lu\m, în volumul Cateheze maritale, traducere din limba greac\ veche de Pr.

Marcel Hanche[, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004, pp. 59-60.
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îns\, dac\ ei nu au v\zut mai întâi în casa [i în familia lor acestea, la
p\rin]ii lor, este greu de crezut c\ vor excela în timpul vie]ii prin
astfel de virtu]i. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur avertizeaz\ asupra a dou\ pericole în
alegerea viitoarei so]ii: tenta]ia frumuse]ii fizice [i mirajul averii. 

Vorbind despre frumuse]ea trupeasc\ [i cea sufleteasc\, Sfân-

tul P\rinte înva]\ c\ frumuse]ea fizic\ este „... floare cu pu]in\ d\i-

nuire. Se ive[te pu]in în prim\vara tinere]ii [i dup\ pu]in\ vreme o

stric\ b\trâne]ea”25. Pe o femeie, crede Sfântul Ioan, „o face pl\-

cut\ [i dorit\ nu frumuse]ea trupului, ci virtutea sufletului, nu suli-

manurile [i fardurile, nici aurul [i hainele cele scumpe, ci cumin-

]enia, bun\tatea [i frica tainic\ de Dumnezeu. Iar frumuse]ea cea ne-

material\ nu o po]i deprinde cum trebuie în alt\ parte, ci numai în

acest loc minunat [i dumnezeiesc (Sfânta Biseric\), unde Apostolii

[i Profe]ii ne [terg, ne r\zuiesc b\trâne]ea p\catului, ne aduc din nou

vigoarea tinere]ii, scot din sufletul nostru toat\ murd\ria, toat\ zbâr-

citura, toat\ pata. (...) Frumuse]ea trupului, [i boala o vesteje[te, [i

trecerea timpului o stric\, [i b\trâne]ea o stinge, [i moartea, când

vine, o pierde de tot; dar frumuse]ea sufletului n-o poate poci nici

vremea, nici boala, nici b\trâne]ea, nici moartea, nici altceva din

unele ca acestea, ci continu\ s\ fie ve[nic în floare. Frumuse]ea

trupului adeseori cheam\ la desfrânare pe cei ce o privesc, pe când

frumuse]ea sufletului atrage chiar pe Dumnezeu spre dragostea cea

potrivit\ Lui...”26.

Aceast\ frumuse]e „preg\te[te cerul”27, „niciodat\ nu se veste-

je[te [i chiar la b\trâne]e are mul]i îndr\gitori [i întruna înflore[te”28,

manifestându-se ca „în]elepciune, îng\duin]\, milostenie, iubire, dra-

goste de fra]i, dorin]\ de iubire, ascultare de Dumnezeu, plinirea legii,

dreptate, cuget smerit”29.

La fel, criticând dorin]a unor tineri de a c\uta sau prefera ca

so]ii tinere cu avere, provenite din familii înst\rite, Sfântul Ioan

25 Idem, Omilii la s\racul Laz\r. Despre soart\ [i Providen]\. Despre rug\-

ciune. Despre vie]uirea dup\ Dumnezeu, traducere din limba greac\ veche [i note

de Preotul profesor Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2005, p. 263. 
26 Idem, Cuvânt\ri împotriva anomeilor. Cuvântarea a X-a, în vol. cit., p. 194.
27 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 348.
28 Idem, Tâlcuiri la Epistola a doua c\tre Corinteni. Omilia VII, în vol. cit., p. 85.
29 Idem, Despre rai [i Scriptur\. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Des-

pre «{ezut-a Împ\r\teasa de-a dreapta Ta», introducere [i traducere Preot Victor Ma-

nolache, Editura Bizantin\. Bucure[ti, 2007, p. 55.
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Hrisostom avertizeaz\ asupra faptului c\ familia nu este „ un co-

mer] al aurului”30, „o afacere”31. Principalul criteriu pe care îl reco-

mand\ el tinerilor afla]i în c\utarea adev\ratei partenere de via]\

îl constituie complementaritatea darurilor. 

Familia cre[tin\ — icoan\ a iubirii dumnezeie[ti

Odat\ întemeiat\ familia cre[tin\, cei doi so]i sunt datori, dup\
cuvintele Sfântului Apostol Pavel, s\ se întreac\ unul pe altul în
virtute: „Nici b\rbatul s\ nu se ridice împotriva femeii, ci s\ fie cu
mult\ îng\duin]\ cu ea, ca fa]\ de un vas mai slab, [i nici femeia
s\ nu se împotriveasc\ b\rbatului, ci s\ se ia la întrecere unul cu altul
în a purta sarcinile unul altuia (Gal. 6, 2) [i s\ nu socoteasc\ nimic
mai de pre] ca pacea” 32. 

Îns\ pentru ca familia s\ î[i împlineasc\ rostul ei de loca[ al
mântuirii [i de mic\ biseric\, ea trebuie s\ î[i respecte scopurile
pentru care a fost instituit\. În cele mai multe dintre scrierile sale,
Sfântul Ioan vorbe[te despre dou\ scopuri generale ale familiei
cre[tine: 1) izb\vire de patima desfrân\rii [i 2) na[terea de copii.
Sau, în exprimarea P\rintelui nostru, „Oamenii se c\s\toresc din dou\
motive: pentru a nu face p\cate trupe[ti [i pentru a deveni p\rin]i.
Dar cel mai important dintre aceste dou\ motive este acela de a nu
face p\cate trupe[ti”33.

În familie, prin unirea lor legitim\, cei doi so]i lupt\ împotriva
poftelor trupe[ti, c\ci aceasta este  „un port împotriva furtunii pati-
milor, un refugiu împotriva asalturilor c\rnii [i ale p\catului”34. La
fel, în sânul familiei, so]ii dau na[tere copiilor lor, imitând astfel,
la o alt\ scar\, actul crea]iei lumii de c\tre Dumnezeu [i perpe-
tuând astfel neamul omenesc.

Pe lâng\ aceste scopuri generale, Sfântul P\rinte mai identific\
dou\ motive la fel de importante ale instituirii de c\tre Dumnezeu a
c\s\toriei: 3) ajutorul reciproc [i 4) sfin]irea so]ilor, unul prin cel\-

lalt. So]ia i-a fost dat\ b\rbatului ca sprijin [i ajutor, c\ci „ea are
calit\]i speciale, aptitudini personale, care completeaz\, pentru binele
familiei, ceea ce b\rbatul va fi neputincios s\ dea. B\rbatul este

30 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 245.
31 Idem, Problemele vie]ii..., p. 364.
32 Idem, Omilii la Facere. Omilia XXXVIII, I, în vol. cit., p. 50.
33 Idem, Problemele vie]ii..., p. 364.
34 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 242.
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lucr\torul din afar\, femeia este grija din\untru”35. În plus, fiecare
dintre so]i trebuie s\-[i dea silin]a s\ contribuie, prin cuvânt [i fapt\,
prin exemplu [i grij\, la mântuirea celuilalt [i a casei lor.

Vorbind despre rela]iile ce trebuie s\ guverneze c\snicia, Sfân-

tul P\rinte men]ioneaz\ iubirea, ca temelie a vie]ii de familie. Cel

ce îi ]ine lega]i pe cei doi so]i [i face lucr\toare leg\tura lor este

„lan]ul dragostei”. Acesta îi une[te pe so]i nu doar în cele lume[ti,

ci [i în cele spirituale [i nu doar în lumea aceasta, ci pentru tot-

deauna. 

Lecturând [i meditând asupra cuvintelor Sfântului P\rinte,
observ\m frapanta lor actualitate. În vremuri de criz\ moral\, într-o
epoc\ tot mai fr\mântat\ din istoria umanit\]ii, în care problemele

[i dificult\]ile de tot felul par a se înmul]i [i adânci [i nicidecum a se
împu]ina [i simplifica, într-o perioad\ în care tinerii par a fi deza-

vantaja]i36, în c\utarea parc\ tot mai dificil\ a unei locuin]e37, tre-

buie s\ subliniem cu [i mai mult\ insisten]\ marele adev\r potrivit

c\ruia la temelia familiei trebuie a[ezat\ dragostea cre[tin\. Doar o

via]\ duhovniceasc\ înalt\, bazat\ pe credin]a puternic\ [i pe culti-

varea virtu]ilor cre[tine, alimentat\ din dulcea]a rug\ciunii curate,
are puterea de a da celor doi so]i încrederea unul într-altul [i al amân-

durora în ajutorul lui Dumnezeu, precum [i capacitatea de a în-

frunta [i birui, prin credin]\ [i iubire, valurile tot mai înalte [i peri-

culoase ale ispitelor ce lovesc ]\rmul familiei cre[tine. 

În cultivarea iubirii dintre ei, so]ii au o paradigm\: dragostea
lui Dumnezeu fa]\ de Biserica Sa, „icoan\ mai bun\ [i mai exact\ a
acestei iubiri”38, „model mai apropiat [i mai limpede pentru noi”39.

Principiul fundamental în întemeierea unei familiei [i la bunul

ei mers îl constituie complementaritatea darurilor [i compatibili-
tatea sufleteasc\ a celor doi so]i. „So]ii se completeaz\ unul pe altul;

nici b\rbatul nu este complet f\r\ femeie, nici femeia f\r\ de b\r-

bat. Defectele unuia sunt compensate de calit\]ile celuilalt; darurile

35 Ibidem, p. 245.
36 Statisticile de ultim\ or\ arat\ c\, dintr-un total de 29 de ]\ri europene, din ne-

fericire, Marea Britanie [i România se afl\ pe ultimele locuri în ceea ce prive[te bun\-

starea tinerilor.
37 De unde [i sc\derea accentuat\ a num\rului c\s\toriilor, pe fondul înmul]irii

num\rului divor]urilor, a avorturilor [i a r\spândirii metodelor [i a practicilor con-

traceptive.
38 Idem, Omilia despre c\s\torie la Efeseni, în volumul Cateheze maritale..., p. 93. 
39 Ibidem. 
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reciproce se fac echilibrul reciproc. Armonia stabilit\ de Dumnezeu

în trupul nostru se înmul]e[te în familie”40.

În consecin]\, ne îndeamn\ Sfântul P\rinte: „S\ cercet\m bine
înainte de nunt\ [i s\ cunoa[tem aceste legiuiri [i s\ ne sârguim
mult ca s\ ne lu\m o so]ie care dintru început se armonizeaz\ [i se
potrive[te cu felul nostru de a fi. Luându-ne o asemenea femeie,
nu vom avea doar aceast\ bucurie, c\ niciodat\ nu o vom p\r\si, ci
[i c\ o vom iubi cu toat\ t\ria”41.

Fiecare dintre so]i trebuie s\ se îngrijeasc\ de mântuirea casei
sale, descoperind mijloacele cele mai potrivite de conducere a fa-
miliei pe drumul mântuirii. „Femeile – spune scriitorul antiohian –
s\-[i iubeasc\ atâta b\rba]ii, încât s\ nu pun\ nimic mai presus de
mântuirea lor, b\rba]ii, ca s\ aib\ atât de mult\ dragoste de femeile
lor încât s\ fac\ totul ca [i cum ar avea amândoi un singur suflet
[i un singur trup. Dup\ cum niciodat\ trupul nu se r\scoal\ împo-
triva lui însu[i [i nici sufletul contra lui însu[i, tot a[a [i b\rbatul [i
femeia nu trebuie s\ se scoale unul împotriva altuia, ci s\ fie uni]i.
Atunci se vor putea rev\rsa asupra lor nenum\rate bun\t\]i. Unde-i
atâta de mare în]elegere, acolo-i adunarea tuturor bun\t\]ilor,
acolo-i pace, acolo-i vedenia cea duhovniceasc\; acolo nu se vede
lupt\, nici b\taie, nici du[m\nie, nici ceart\, ci toate sunt izgonite,
pentru c\ în]elegerea dintre so]i, r\d\cina tuturor bun\t\]ilor, în]ele-
gerea adic\, face s\ dispar\ toate acestea”42. 

So]ia trebuie s\ fie o împreun\ lucr\toare o colaboratoare a
b\rbatului în dificila oper\ de dobândire a mântuirii. Ea reu[e[te
s\ î[i îndeplineasc\ aceast\ datorie moral\ atunci când „prin fap-
tele [i vorbele sale arat\ mult\ în]elepciune, mult\ filosofie, mult\
r\bdare, când [i râde de toate greut\]ile c\sniciei, când urm\re[te
necontenit acela[i scop”43.

Adev\rata familie este o mic\ Biseric\, „Biseric\ a lui Dumne-
zeu”44, o Biseric\ domestic\ sau un rai în miniatur\. Mai ales
ast\zi, când, oriunde ne-am mi[ca, descoperim noi [i noi probleme,
fiecare so] trebuie s\ lupte pentru a transforma familia sa într-o oaz\ de
pace [i lini[te, de echilibru [i armonie, s\ simt\ c\, în momentul
în care a p\[it pragul casei sale, a intrat într-o alt\ lume, a iubirii

40 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 249. 
41 Idem, Laud\ lui Maxim..., pp. 42-43. 
42 Idem, Omilii la Facere. Omilia XLV, II-III, în vol. cit., p. 130.
43 Idem, Despre feciorie..., p. 84.
44 Idem, Cuvânt la pilda celui ce datora zece mii de talan]i, în volumul Omilii

la s\racul Laz\r..., p. 224.
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[i în]elegerii, într-un mic col]i[or de rai, în care s-a întâlnit cu „su-
fletul s\u pereche” [i care are pentru el totdeauna un zâmbet
curat [i sincer, o vorb\ de mângâiere [i alinare, pentru c\ [i el, la
rândul s\u, cultiv\ permanent o conduit\ [i un stil de via]\ identic.
Familia trebuie s\ fie un loc de refugiu, în care sufletele ostenite
[i împov\rate de probleme ale celor doi so]i s\-[i afle rezolvarea
[i u[urarea. Membrii familiei constituie fiin]ele cele mai apropiate [i
dragi ale unei persoane [i de aceea, în mijlocul lor [i prin ajutorul
acestora, trebuie s\-[i dobândeasc\ fiecare împlinirea de sine. Dar,
pentru ca familia s\ se ridice la un astfel de statut, ea trebuie s\ fie
o gr\din\ a virtu]ilor, o oaz\ a lini[tii, un altar de credin]\ [i jertf\. 

Este un lucru îndeob[te observat [i recunoscut [i anume acela
c\ femeia sau so]ia este, prin excelen]\, persoana care, într-un c\-
min, între]ine atmosfera de pace [i armonie. Dac\ so]ia are o fire
calm\, blând\, lini[tit\, indiferent de greut\]ile sau de lipsurile cu
care se confrunt\ familia, împreun\ vor trece mult mai u[or peste ele,
dup\ cum, în caz contrar, când so]ia este agitat\ [i fr\mântat\, ne-
lini[tit\ [i impulsiv\, parc\ toate greut\]ile [i necazurile se adun\ [i
se dezl\n]uie în familia respectiv\. Femeia este cea care aduce pacea
în cas\ [i de aceea, b\rbatul trebuie s\ î[i g\seasc\ în ea „ca într-un
port, sc\parea de grijile [i tulbur\rile din afar\. La ea s\ afle b\r-
batul întreaga mângâiere. C\ spre ajutor i-a fost dat\ femeia, pentru
ca b\rbatul, îndestulându-se cu mângâierile ei, s\ poat\ ]ine piept
atacurilor ce vin asupra lui. Dac\ femeia este cuminte [i blând\, aduce
mângâiere b\rbatului ei nu numai prin traiul lor împreun\, ci-i este
de mult folos [i în celelalte treburi, îi u[ureaz\ munca [i nu-l las\
s\ simt\ greut\]ile ce se nasc în fiecare zi fie în cas\; femeia ca un
cor\bier încercat, prin în]elepciunea ei, potole[te furtuna din sufle-
tul b\rbatului, iar prin priceperea ei îi u[ureaz\ mult via]a. Pe ni[te
oameni a[a uni]i nimic din via]a aceasta nu-i poate întrista, nici nu
le poate strica bucuria. Când este în]elegere între femeie [i b\rbat,
când este între ei pace [i leg\tura dragostei, toate le merg din plin.
Nu pot c\dea prad\ uneltirilor, pentru c\ sunt înt\ri]i de un zid mare
[i puternic, adic\ de în]elegerea lor cea dup\ Dumnezeu. În]ele-
gerea aceasta îi face mai tari ca diamantul, în]elegerea aceasta îi
face mai puternici ca fierul, în]elegerea aceasta le ajut\ mai mult
ca bog\]ia, în]elegerea aceasta îi ridic\ la cea mai înalt\ str\lucire;
în]elegerea aceasta le pricinuie[te cu îmbel[ugare mare [i bun\-
voin]a cea de la Dumnezeu”45. 

45 Idem, Omilii la Facere. Omilia XXXVIII, VII, în vol. cit., p. 61.
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Sfântul Ioan Gur\ de Aur consider\ o so]ia bun\ a fi „tovar\[ul
vie]ii noastre [i al corabiei acesteia”46, „liman”47, „cea mai puternic\
doctorie”48.

Datoria esen]ial\ a femeii este aceea de a-i oferi so]ului ei su-
portul sufletesc, lini[tea [i pacea de care acesta are atâta nevoie.
La întrebarea care este voca]ia [i datoria cea mai important\ a
femeii, Sfântul P\rinte r\spunde: „Ea trebuie, când so]ul intr\ agi-
tat [i obosit, adesea mort pentru [ocurile vie]ii dinafar\, s\ fie mân-
gâietoarea lui [i sf\tuitoarea lui iubitoare. {i ceea ce n-ar ob]ine de la
el prietenii lui cei mai influen]i, ea, înarmat\ cu farmecele ei inspi-
rate [i din iubirea ei, va [ti s\ ob]in\”49. 

Din partea unui so] adev\rat, este cerut\ r\bdare, chiar [i
atunci când so]ia gre[e[te, cu n\dejdea c\ Dumnezeu îi va r\spl\ti
pentru calmul [i îng\duin]a lui. „A[a trebuie s\ fie un b\rbat! ” -
consider\ Sfântul Ioan Hrisostom - „S\ nu ]in\ socoteal\ de fie-
care cuvânt spus de femeia lui, ci, [tiind c\ femeia e slab\, s\-[i
dea toat\ silin]a s\ fie îng\duitor cu ea, ca s\-i alunge sup\rarea [i
s\ strâng\ leg\tura p\cii [i unirii”50. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur recomand\ celor doi so]i s\ se os-
teneasc\ pentru a ajunge în unitate de tr\ire, de gândire [i sim]ire
[i s\ transforme familia într-un loc al rev\rs\rii binecuvânt\rii lui
Dumnezeu. 

Mai presus de toate îns\ c\s\toria este înso]irea b\rbatului cu
femeia la bine [i la greu [i de aceea ambii so]i sunt datori s\-[i
ofere ajutor reciproc, [i mai ales în ceasuri de cump\n\ [i la vre-
muri de încercare [i boal\. „Atunci este cu adev\rat c\snicie, când
cei doi so]i se în]eleg nu numai atunci când le merge bine, ci [i când
trec prin primejdii. Prin asta se v\de[te dragostea adev\rat\!”51. 

O importan]\ aparte trebuie acordat\, în cadrul familiei, vie]ii
duhovnice[ti, postului [i rug\ciunii, eforturilor în vederea dobân-
dirii virtu]ilor cre[tine. Sfântul Ioan îi sf\tuie[te pe so]ii cre[tini s\
consacre o zi Domnului în familie, ziua Domnului, duminica, în care
s\ participe la Sfânta Liturghie [i s\ desf\[oare activit\]i duhovnice[ti:

46 Idem, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corinteni. Omilia

XXVI, în vol. cit., p. 280.
47 Ibidem, p. 279.
48 Ibidem. 
49 Idem, Bog\]iile oratorice..., p. 254.
50 Idem, Omilii la Facere. Omilia XXXVIII, V, în vol. cit., p. 57.
51 Idem, Omilii la Facere. Omilia XXXII, VI, în vol. cit., p. 419.



22 TEOLOGIE {I VIA}|

lectura duhovniceasc\, medita]ia, milostenia, cercetarea aproapelui
aflat în necaz [i suferin]\. 

Isotimia (egalitatea în cinste) sau ierarhia 
responsabilit\]ilor în familia cre[tin\

Arhiepiscopul Constantinopolului a tr\it într-o perioad\ tulbu-
rat\ din istoria Bizan]ului nu doar din punct de vedere moral sau
religios, ci [i social, într-o epoc\ de patriarhat [i de exploatare a
semenilor. Cu toate acestea, întâlnim în scrierile sale o viziune pro-
gresist\, atât în privin]a rela]iilor dintre conduc\tori [i condu[i, cât
[i între b\rbat [i femeie. 

Sfântul Ioan Hrisostom are convingerea c\, la baza tuturor –
lume [i oameni, se afl\ o ierarhie foarte precis\, fiecare trebuind s\
se încadreze în specificul treptei sale, ascultând de unii [i cerând
ascultare altora. Neorânduiala, neascultarea [i anarhia nu sunt spe-
cifice fiin]elor ra]ionale, oamenilor, ci demonilor – contrari ai lui
Dumnezeu – [i animalelor ira]ionale. Conduc\torilor, Sfântul P\rinte
le cere s\ î[i exercite aceast\ atribu]ie cu bun\tate [i blânde]e, iar
supu[ilor, ascultare [i recuno[tin]\. 

În cadrul rela]iei dintre femeie [i b\rbat, dintre so] [i so]ie,
Sfântul Ioan stabile[te o real\ ierarhie a responsabilit\]ilor, care are la
baz\ egalitatea între cei doi so]i. Sfântul P\rinte deriv\ aceast\
egalitate din realitatea cre\rii celor dou\ fiin]e umane: b\rbat [i fe-
meie, de c\tre Acela[i P\rinte Bun [i Iubitor. Tot a[a, mântuirea, a
doua crea]ie a lumii, vizeaz\ deopotriv\ restaurarea ontologic\ a
b\rbatului [i a femeii din efectele c\derii. Prin aceasta, potrivit Sfân-
tului Pavel, în Hristos Domnul nu mai exist\ nici b\rbat, nici femeie.
To]i [i toate au fost chema]i s\-[i împroprieze roadele mântuitoare
ale Jertfei Sale pe Cruce, pentru mântuirea personal\. 

Identificând responsabilit\]i distincte ale so]ilor, Sfântul Ioan
arat\ c\ femeii i s-au încredin]at gestionarea în]eleapt\ a celor din
cas\, în timp ce b\rbatului – administrarea celor din afar\ afara c\-
minului; so]iei – cele ce ]in de sfera privat\ a familiei, b\rbatului –
cele publice52. 

Sfântul P\rinte distinge [i o anume autoritate din partea so]ului
[i o ascultare din partea so]iei, dar supunerea femeii fa]\ de b\r-
bat nu este una despotic\ sau tiranic\. Iubirea este cea care u[ureaz\

52 Idem, Laud\ lui Maxim..., p. 50.
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jugul ascult\rii [i face supunerea pl\cut\. Tensiunea rela]iei dintre
conducere [i supunere este desfiin]at\ în familiile în care exist\ cre-
din]\ [i dragoste, c\ci iubirea face autoritatea blând\ [i ascultarea
u[oar\.

Ceea ce sus]inea în fond Sfântul Ioan Gur\ de Aur, în secolul
al IV-lea, era deplina egalitate între so]i, chiar dac\ fiecare dintre
ace[tia [i-o manifest\ într-un mod specific, în func]ie de condi]ia
proprie sau, cum spunea el, chiar dac\ b\rbatul se afl\ pe locul
întâi, iar femeia pe locul al doilea, „ea are locul doi. Dar are [i ea
un rol [i aceea[i cinste cu cel dintâi”53. 

Dintre toate îndatoririle pe care le are so]ia într-o familie,
Sfântul Ioan insist\ asupra calit\]ii ei de mam\, ar\tând c\ grija
cre[terii [i a educ\rii copiilor îi revine în mod deosebit ei. Mama
este datoare s\ se osteneasc\ pentru a forma [i înfrumuse]a su-
fletul copilului cu deprinderile cele mai frumoase [i cu virtu]ile cele
mai înalte. Dac\ indiferen]a fa]\ de instruirea copiilor este consi-
derat\ o crim\, care î[i atrage pedeapsa cea mai mare, educarea
lor în duhul cre[tin este o adev\rat\ art\, din a c\rei iscusit\ pro-
fesare p\rin]ii î[i vor culege roade ve[nice. 

Via]a conjugal\ a so]ilor

Extrem de important ni se pare a prezenta înv\]\tura Sfântului
Ioan Gur\ de Aur referitoare la via]a conjugal\ a so]ilor. Concep]ia
sa, în aceast\ privin]\, const\ în interpretarea unor cuvinte din scri-
erile Sfântului Apostol Pavel. 

Astfel, Sfântul P\rinte vorbe[te despre o înfrânare fireasc\ a fe-
meilor, ar\tând c\ acestea î[i pot st\pâni [i disciplina mult mai
mult poftele trupe[ti decât b\rba]ii. 

Sensul ascezei conjugale nu înseamn\ distrugerea acestor do-
rin]e, ci convertirea tensiunilor trupe[ti în puteri spirituale, subli-
marea tuturor energiilor omene[ti în capacit\]i duhovnice[ti. 

În perioadele de înfrânare trupeasc\ dintre so]i, Sfântul P\rinte
le recomand\ concentrarea asupra lucrurilor duhovnice[ti. Dintre
acestea sunt indicate în mod deosebit postul, ca o pedagogie a tru-
pului [i a sufletului, [i rug\ciunea, dialog al sufletului cu P\rintele
s\u Ceresc. 

Interpretând cuvintele „Apostolului neamurilor”: S\ nu opri]i da-

toria unul altuia, f\r\ numai din bun\ în]elegere (I Cor. 7, 5),

53 Idem, Omilia despre c\s\torie..., p. 101. 
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Sfântul Ioan le d\ urm\toarea semnifica]ie: „Dar ce vrea s\ spun\
el aici? S\ nu se înfrâneze femeia, zice, dac\ b\rbatul nu voie[te,

[i nici b\rbatul, dac\ nu voie[te femeia. Pentru ce? Fiindc\ din
astfel de înfrânare se nasc mari rele, c\ci [i preacurviile [i curviile
[i chiar stricarea caselor de aici se trag de multe ori. Dac\ având pe
femeile lor [i înc\ curvesc, apoi cu atât mai mult vor face a[a dac\
sunt lipsi]i de aceast\ mângâiere. {i bine a zis: S\ nu opri]i dato-

ria, adic\ s\ nu v\ lipsi]i de datoria voastr\ conjugal\. (...) A se
înfrâna unul din doi f\r\ voia celuilalt, aceasta este lips\, aceasta
înseamn\ a opri datoria, pe când dac\ este cu voia lui, nu se poate
numi lips\ sau oprire de datorie. Deci trebuie a prefera bunaîn]e-
legere înaintea tuturor, fiindc\ este [i mai însemnat\ decât toate. {i
de voie[ti, s\ cercet\m acest fapt mai de aproape. Fie, de pild\, o
femeie [i un b\rbat, [i înfrânându-se femeia, f\r\ ca b\rbatul s\ vo-
iasc\. Deci pentru ce te miri dac\ el din aceast\ pricin\ curve[te
sau, dac\ nu curve[te, apoi este posomorât, ve[nic tulburat, ve[nic
în lupt\ [i pricinuind femeii mii de neajunsuri? Care este folosul
postului [i al înfr\n\rii, dac\ dragostea este sfâ[iat\? Nici unul. Câte
batjocuri nu ies de aici, câte vorbe proaste [i cât\ lupt\ nu se des-
f\[oar\ în asemenea împrejur\ri! Când într-o cas\ b\rbatul [i femeia
sunt dezbina]i, apoi acea cas\ nu se g\se[te mai bine decât co-
rabia cea purtat\ de valurile m\rii, fiindc\ [i aici c\pitanul vasului
se afl\ în neîn]elegere cu cârmaciul”54. 

Analizând modul de solu]ionare a acestei probleme în via]a de
familie, Sfântul Ioan duce mai departe aceast\ interpretare. „Ce s\
fac, m\ poate întreba cineva, dac\ b\rbatul meu nu-[i poate st\-
pâni poftele, iar eu vreau s\ m\ înfrânez? – Trebuie s\ te pleci nea-
p\rat poftelor lui. Chiar dac\ n-ai  vrea s\ faci aceasta, dulcele lan]
al c\s\toriei, ce te înc\tu[eaz\, te târ\[te dup\ poftele so]ului [i te
trage c\tre cel cu care dintru început te-ai legat. Dac\ te împotri-
ve[ti [i rupi lan]ul, nu numai c\ nu scapi de lan]uri, dar mai e[ti [i
deplin pedepsit\. Femeia care vrea s\ se înfrâneze f\r\ voia b\rba-
tului ei nu numai c\ pierde r\splata înfr\n\rii, dar va da socoteal\
înainte lui Dumnezeu [i de c\derea lui în adulter [i va fi mai vino-
vat\ decât b\rbatul ei. - Pentru ce? - Pentru ce? Pentru c\, lipsin-
du-te de leg\turile trupe[ti la care-i d\ dreptul legea c\s\toriei, l-a
împins spre pr\pastia desfrân\rii. Dac\ unei so]ii nu-i este îng\duit
s\ tr\iasc\ în înfrânare nici m\car scurt\ vreme, f\r\ voia b\rbatului

54 Idem, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corinteni..., p. 189.
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ei, poate, fi, oare, iertat\ so]ia care lipse[te necontenit pe so]ul ei
de u[urarea ce i-o d\ c\s\toria?”55. 

A[adar, Sfântul Ioan Gur\ de Aur îng\duie, ca un larg pogor\-
mânt [i ca o concesie extrem\, f\cut\ în favoarea p\str\rii lini[tii
c\minului [i armoniei conjugale, rela]ia trupeasc\ dintre cei doi so]i,
chiar [i în perioadele de înfrânare [i post, pentru ca nu cumva so]ul
care nu se poate înfrâna s\ fie tentat s\ î[i afle împlinirea acestora
în afara familiei [i în mod p\c\tos. Aceast\ îng\duin]\ are un ca-
racter excep]ional, pentru c\ Sfântul P\rinte, încrez\tor în frumu-
se]ile vie]uirii [i ale familiei cre[tine, a luptat, prin predicile [i scri-
erile sale, pentru înduhovnicirea sau spiritualizarea trupescului [i su-
punerea acestuia elementului duhovnicesc din constitu]ia uman\. 

Punând accent deosebit pe dragostea sufleteasc\ dintre cei doi
so]i, Sfântul Ioan ne d\ [i modelul unui dialog cu so]ia, menit s\ îi
demonstreze iubirea so]ului [i s\ înt\reasc\ rela]ia lor. „{i cum î]i vei
ar\ta iubirea ta? Spunându-i, de exemplu: N-am vrut s\ iau de so-

]ie o alt\ femeie, care poate ar fi fost mai bogat\ sau mai gospo-

din\. Te-am ales pe tine pentru caracterul, cumin]enia, blânde]ea

[i în]elepciunea ta. C\ci am înv\]at s\ nesocotesc bog\]ia ca pe ceva

zadarnic, ceva pe care-l dobândesc tâlharii, oamenii imorali [i

în[el\tori. Pe mine m-a atras virtutea sufletului t\u, pe care o pre-

fer în locul vreunei alte boga]ii. O fat\ în]eleapt\, care tr\ie[te în

evlavie, merit\ cât lumea întreag\. De aceea te-am iubit, te iubesc

[i te pun mai presus de via]a mea. Via]a de aici este de[art\. M\ rog,

a[adar, la Dumnezeu [i fac tot ce pot ca s\ ne învrednicim s\ ne

tr\im via]a astfel încât în împ\r\]ia cerurilor s\ fim împreun\. C\ci

via]a p\mânteasc\ este [i scurt\ [i provizorie, îns\ dac\ ne vom în-

vrednici s-o petrecem f\cându-ne pl\cu]i lui Dumnezeu, vom fi

ve[nic împreun\ cu Hristos, desf\tându-ne în fericirea negr\it\. Eu

mai presus de toate pun iubirea pentru tine [i nimic nu-mi va fi

atât de nepl\cut [i greu decât s\ m\ cert vreodat\ cu tine. {i dac\

ar trebui s\ le pierd pe toate [i s\ devin s\rac sau s\ m\ aflu în

primejdie sau s\ p\]esc orice, pe toate le voi îndura cu r\bdare, e

de ajuns s\ [tiu c\ leg\turile dintre noi sunt bune. Dar e necesar

s\ faci [i tu la fel. Dumnezeu vrea ca leg\tura iubirii noastre s\ fie

reciproc\ [i nedesp\r]it\. Auzi ce spune Scriptura: Va l\sa omul

pe tat\l s\u [i pe mama sa [i se va lipi de femeia sa». S\ nu avem,

deci, nici o pricin\ de împu]inare a sufletului. Piar\ to]i banii,

55 Idem, Despre feciorie, în vol. cit., pp. 86-87.
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slujitorii [i cinstirile! Ea mai presus de toate iubirea pe care o am

pentru tine.

Cuvintele acestea, socote[te sfântul p\rinte antiohian, vor fi pre-
]uite de femeie mai mult decât mul]imi de comori [i de bog\]ii!”56.

R\nile familiei

Rapsod al frumuse]ilor familiei cre[tine, Sfântul Ioan Hrisostom
elogiaz\ monogamia [i beneficiile ei: progresul celor doi so]i în
dragoste deplin\ [i pre]uire absolut\, în respect mutual [i ajutor
reciproc. 

Spirit moralist accentuat, Sfântul P\rinte condamn\ aspru sc\-
derile morale ale familiei, precum violen]a, adulterul, incestul, di-
vor]ul, homosexualitatea [i pedofilia. 

Înfierând violen]a domestic\, Sfântul P\rinte consider\ c\ fa-
miliile în care exist\ certuri [i violen]\ se aseam\n\ unui vapor
aflat în mijlocul furtunii, când c\pitanul se ceart\ cu timonierul57.
Sfatul p\rintesc al Sfântului Ioan este ca b\rbatul „nicidecum s\
nu-[i tind\ mâna asupra ei, ca s-o loveasc\”58 sau, într-un îndemn mai
larg, el recomand\ so]ilor: „Nici b\rbatul îns\, auzind cârtelile [i
oc\rile femeii sale, nu trebuie s-o înjure sau s-o loveasc\, sub pre-
text c\ are putere asupra ei. Mai bine s-o sf\tuiasc\ [i s-o pov\-
]uiasc\ lini[tit, f\r\ ca vreodat\ s\ ridice mâna asupra ei. S-o înve]e
filosofia cereasc\, cre[tin\, care este adev\rata bog\]ie”59.  

În mod similar, avortul este considerat o crim\, omucidere. El
contravine astfel poruncii dumnezeie[ti care spune: S\ nu ucizi (Ie[.
20,15), iar cel care se face vinovat de o asemenea fapt\ va da soco-
teal\ înaintea lui Dumnezeu, ca orice alt uciga[60. Printr-o astfel de
f\r\delege, pântecele femeii este transformat în loc de omor, iar
femeia este preg\tit\ spre ucidere61.

Divor]ul este socotit de scriitorul antiohian o adev\rat\ „cri-
m\”: „Dup\ cum este o crim\ s\ tai trupul omenesc, tot a[a este o

56 Idem, Laud\ lui Maxim..., pp. 47-48.
57 Idem, Problemele vie]ii..., p. 365.
58 Idem, Omilia despre c\s\torie. Din comentariul la Efeseni..., p. 107. 
59 Idem, Problemele vie]ii..., p. 115.
60 Jean-Claude Larchet, Etica procrea]iei în înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i, tra-

ducere din limba francez\ de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2003, p. 120. 
61 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului

Apostol Pavel. Omilia XXIV, în vol. cit., p. 455. 
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nelegiuire s\ despar]i femeia de b\rbat. {i Hristos nu S-a oprit la
atâta, ci a ad\ugat [i pe Dumnezeu, zicând: Ceea ce a unit Dum-

nezeu, omul s\ nu despart\. Hristos arat\ deci c\ divor]ul este [i
împotriva firii [i împotriva legii; împotriva firii, pentru c\ se taie
trupul; împotriva legii, pentru c\ cei ce vor s\ divor]eze fac lucrul
acesta împotriva lui Dumnezeu Care i-a unit [i a poruncit s\ nu se
despart\”62. Pentru credin]a cre[tin\, divor]ul „duce la dezbinare în
societate, bulverseaz\ via]a de familie [i aduce mari tragedii ce mar-
cheaz\ grav sufletele copiilor pentru toat\ via]a”63.

Singurul motiv pentru care Sfântul Ioan consider\ c\ este ac-
ceptat divor]ul îl constituie infidelitatea sau adulterul, desfrânarea
unui so] cu alt\ persoan\. Prin aceasta, so]ul infidel î[i tr\deaz\ nu
numai perechea, ci [i pe Domnul Hristos, în numele C\ruia leg\-
tura c\s\toriei s-a încheiat. Chiar [i în astfel de situa]ii, Sfântul Ioan
Gur\ de Aur îndeamn\ so]ul sau so]ia în[elat\ ca, în cazul în care
partenerul infidel vrea s\ locuiasc\ mai departe în acela[i c\min,
s\ i se îng\duie acest lucru, în speran]a îndrept\rii sale. 

Mult mai aspru este condamnat incestul care, pe lâng\ o de-
naturare [i pervertire a rela]iei trupe[ti fire[ti, constituie un atentat
asupra moralit\]ii [i demnit\]ii umane, o tentativ\ de a duce în zona
patologicului a rela]iei normale dintre b\rbat [i femeie. Pe lâng\
tarele genetice [i numeroasele implica]ii biologice, Sfântul Ioan con-
sider\ incestul o denaturare inadmisibil\ [i pentru faptul c\ iubirea
trebuie l\rgit\ cât mai mult în lume [i nicidecum limitat\ la o sfer\
restrâns\ de rude cu care s\ se între]in\, în mod denaturat, rela]ii
trupe[ti p\c\toase. 

În aceea[i categorie, a comportamentelor bizare condamnate
sunt socotite [i homosexualitatea [i pedofilia. Dac\ homosexuali-
tatea este o patim\ de necinste, o poft\ nebun\, o necinstire a
trupului, care sfâr[e[te în boli [i moarte sufleteasc\ [i trupeasc\64,
pedofilia poart\ în ea un p\cat [i o culpabilitate [i mai mare, odat\
ce lezeaz\ via]a [i s\n\tatea unui copil. Iat\ cuvintele t\ioase, prin
care Sfântul P\rinte înfiereaz\ acest p\cat abominabil: „A p\truns
în societatea noastr\, cu o furie de be]iv, o dragoste ciudat\ [i

62 Idem, Omilii la Matei. Omilia LXII, I, în vol. cit., p. 717.
63 Petre Semen, P\catul-boal\ a sufletului- coordonate biblice, Editura Panfi-

lius, Ia[i, 2004, pp. 104-105. 
64 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Romani a Sfântului

Apostol Pavel. Omilia IV, traducere de P.S. Teodosie Atanasiu, revizuit\ [i îngrijit\ de

Cezar P\v\la[cu [i Cristina Untea, Editura CHRISTIANA, Bucure[ti, 2005, p. 56.



28 TEOLOGIE {I VIA}|

nelegiuit\; s-a ab\tut asupra capetelor noastre o boal\ cumplit\ [i de
nevindecat; s-a n\pustit o cium\ mai grozav\ dec\t orice cium\;
s-a n\scocit o nelegiuire nou\ [i cu neputin]\ de suferit; sunt c\l-
cate în picioare nu numai legile scrise, ci [i legile firii. Curvia e
pu]in lucru fa]\ de aceast\ nou\ desfrînare. (...) Oamenii care s\-
vâr[esc  acest grozav p\cat doresc în aparen]\ s\ scape de lan]u-
rile [i farmecile femeilor; în realitate îns\ sunt mai desfrâna]i decât
curvarii, c\ci amenin]\ s\ fac\ de prisos femeile, deoarece tinerii
îndeplinesc rolul de femei în locul femeilor. {i groz\via nu se re-
duce numai la atât, se merge [i mai departe, c\ci se s\vâr[e[te o
atât de mare tic\lo[ie, cu cea mai mare libertate [i cu con[tiin]a c\ nu
se s\vâr[e[te nici un p\cat, încât nelegiuirea a ajuns lege”65. Din aceast\
cauz\ [i pentru astfel de p\cate grave, pedeapsa lui Dumnezeu nu
întârzie s\ se arate, sub diferite forme de încercare [i p\timire. 

În privin]a persoanelor v\duve, Sfântul Ioan le recomand\ s\-[i
închine via]a lui Hristos [i unei tr\iri duhovnice[ti înalte. Îns\ dac\
sunt tinere sau nu pot s\-[i st\pâneasc\ pasiunile trupe[ti, le îng\-
duie s\ se rec\s\toreasc\, ca s\ nu ard\ l\untric, din cauza patimilor. 

C\s\toria a doua este socotit\ un pogor\mânt dat firilor slabe,
c\ci persoanelor cu un caracter accentuat [i cu o credin]\ puter-
nic\ li se recomand\ orientarea vie]ii într-o direc]ie duhovniceasc\,
prin cultivarea virtu]ilor cre[tine, a cur\]iei [i evlaviei. O astfel de
c\s\torie tr\deaz\ „un suflet slab, un suflet plin de pofte, legat de p\-
mânt, un suflet care nu poate gândi niciodat\ ceva mare [i înalt”66. 

Concluzii

Sfântul Ioan Gur\ de Aur elogiaz\, cum poate nici un alt scrii-
tor bisericesc nu a reu[it s\ o fac\, frumuse]ile c\s\toriei [i ale fa-
miliei cre[tine.

Pentru Sfântul P\rinte, omul are o voca]ie comunitar\, prietenia
reprezentând o adev\rat\ binecuvântare cereasc\, un mijloc de pro-
gres în via]a social\ [i moral\. 

Rela]ia dintre un tân\r [i o tân\r\ se întemeiaz\ pe comple-
mentaritatea celor dou\ persoane, pe alteritatea fiin]ei umane [i
pe nevoia acesteia de comunicare [i comuniune. Dintre valorile ce
trebuie a[ezate la baza unei astfel de prietenii cre[tine, Sfântul

65 Idem, Apologia vie]ii monahale, 8, în volumul Despre feciorie..., p. 265.
66 Idem, Despre c\s\toria a doua a v\duvelor, 2, în volumul Despre feciorie...,

p. 167. 
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Ioan Gur\ de Aur recomand\ cu mult\ insisten]\ credin]a, cur\]ia
trupeasc\ [i sufleteasc\, iubirea [i pre]uirea. 

Având instituire divin\, Cununia [i familia creaz\ o leg\tur\
special\ între cei doi so]i, un adev\rat „lan]” al responsabilit\]ilor
reciproce, cu adânci implica]ii atât în planul vie]ii prezente, cât [i a
celei viitoare [i ve[nice. 

Cununia îns\[i este o „tain\ mare”, ea conferind un dar deo-
sebit membrilor familiei – p\rin]i, so]i [i copii –, manifestat printr-
o dispozi]ie deosebit\ a lor spre toleran]\ [i îng\duin]\ reciproc\,
spre în]elegere [i ajutor mutual, sim]it mai ales în situa]iile limit\
[i în perioadele dificile din via]a familiei cre[tine. 

Dintre premizele unei c\snicii fericite, P\rintele antiohian, cri-
ticând tenta]ia frumuse]ii fizice [i mirajul averii, subliniaz\ în mod
deosebit invocarea ajutorului divin [i ob]inerea binecuvânt\rii p\-
rin]ilor trupe[ti [i duhovnice[ti, frumuse]ea sufleteasc\ [i boga]ia
duhovniceasc\ a viitoarei so]ii; r\bdarea [i îng\duin]a, din partea
so]ului. 

Doar o astfel de familie, întemeiat\ pe astfel de criterii, î[i poate
atinge scopurile ei esen]iale: izb\virea de patima desfrân\rii; na[-
terea de copii; ajutorul reciproc [i sfin]irea so]ilor, unul prin cel\lalt.

Între cei doi so]i exist\ o rela]ie de isotimie (egalitate în cinste),
în baza c\reia, chiar dac\ b\rbatul se afl\ pe locul întâi, iar fe-
meia, pe locul al doilea, ambilor so]i li se cuvine aceea[i cinste.
So]ului îi revin mai ales grijile legate de via]a public\, din afar\ a
familiei, so]iei, cele legate de via]a interioar\ a acesteia [i în mod
special între]inerea unei atmosfere armonioase în c\minul lor,
na[terea, cre[terea [i educarea copiilor. So]ia trebuie s\ fie „port” [i
„liman” so]ului ei, iar so]ul ajutor [i sprijin so]iei sale, îng\duindu-se
reciproc [i întrecându-se unul pe altul în virtute. 

Dincolo de aceste aprofund\ri de o deosebit\ profunzime [i
frumuse]e asupra familiei, Sfântul Ioan Gur\ de Aur descoper\ [i
r\nile ei, condamnându-i aspru sc\derile morale: violen]a domes-
tic\, avortul, divor]ul, infidelitatea, incestul, homosexualitatea [i pe-
dofilia, fiind convins c\ doar descoperirea [i cultivarea valorilor
cre[tine vor duce la o real\ rena[tere duhovniceasc\ [i la o adev\-
rat\ asanare o spiritului uman.
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The Christian Family — Icon of the Divine Love

Rev. Prof. Dr. Ioan C. TE{U

In the theological research  “The Christian Family – Icon of the

Divine Love”, Rev. Prof. Dr. Ioan C. Te[u analyses the present situa-

tion of the families in the Western society and presents the teaching

of the Church concerning the family, the childbirth, the friendship

and the marriage. Focusing mainly on the work of Saint John Chry-

sostom, the author of the research emphasizes the importance of

the family in the Church and in society. The Christian family is a

created icon of the divine love in the Most Holy Trinity and pro-

vides life in the world coming from God, The Father of the lights.

The author speaks also of the most important aspects of the theo-

logy of the family: respect, love, isotimia, responsibility etc. 


