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Charalambos G. ATMATZIDIS, 

ROBIA LA SFÂNTUL APOSTOL PAVEL, 

~N INTERPRETAREA SFÂNTULUI IOAN GUR| DE AUR

Traducere din limba greac\ de

Drd. Nicolae N. BUR|{

Textul pe care `l propunem cititorilor apar]ine distinsului Cha-

ralambos G. Atmatzidis, profesor la catedra de Noul Testament a

Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din cadrul Universit\]ii „Aristotel”

din Tessalonic, Grecia, prezentat ca referat la Congresul Interna-

]ional organizat de Sec]ia Pastoral\ [i Teologie Social\ din cadrul

facult\]ii mai sus-men]ionat\, pe 22-25 noiembrie 2007. Textul

acestei contribu]ii a fost apoi publicat, astfel: Prof. Charalambos G.

Atmatzidis, Robia la Sfântul Apostol Pavel `n interpretarea Sfântu-

lui Ioan Gur\ de Aur (Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύονας
τον απ. Παύλο ως προς το θέμα της δουλείας [Α΄ Κορ 7, 20-21]), `n
Lecturi critice ale textelor biblice – C\l\torii de documentare la Lo-

curile Sfinte (Kριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων – Ερευνη-
τικές  επισκέψεις  σε βιβλικά τοπία), vol. I, Editura „P. Pournaras”,

Tessalonic, 2010.

~ntre multe altele, Sfântul Ioan Gur\ de Aur este considerat unul

dintre cei mai originali interpre]i ai Sfintei Scripturi. ~n studiul de

fa]\ vom `ncerca s\ demonstr\m, cu ajutorul exemplific\rilor, c\ afir-

ma]ia este `ntru totul adev\rat\. Mai precis, vom `ncerca s\ prezen-

t\m modul `n care Sfântul Ioan Gur\ de Aur abordeaz\ din punct

de vedere hermeneutic un fragment dificil din scrierile Sfântului

Apostol Pavel referitor la robie, respectiv fragmentul 7, 20-21 din

Epistola I c\tre Corinteni.

Am ales acest fragment pe considerentul c\ acesta constituie

cheia `n]elegerii atitudinii Sfântului Apostol Pavel fa]\ de robie. Cu

toate c\ textul `n discu]ie este unul sinoptic, este considerat foarte

important. ~ntr-o oarecare m\sur\, tema robiei este pus\ `n umbr\
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de ceea ce Apostolul relateaz\ `n Epistola sa c\tre Filimon referitor la

categoria social\ a robilor. Acela[i lucru se observ\ [i `n cazul Sfân-

tului Ioan Gur\ de Aur. De obicei, `n studiul Epistolei c\tre Filimon

cercet\torii se folosesc de cuvânt\rile Sfântului Ioan Gur\ de Aur

(PG 62, 701-720) [i mai ales de o cuvântare mai scurt\ a acestuia

referitoare la robie1. Referiri la statutul social al robilor pot fi `ns\

remarcate `n `ntreaga oper\ a Sfântului Ioan Gur\ de Aur 2.

Fragmentul pe care `l propunem este parte a uneia dintre pri-

mele epistole ale Apostolului, f\când referire la o societate `n care

robii [i oamenii liberi jucau un rol la fel de important. Dovada clar\

`n acest sens o constituie inscrip]iile descoperite `n cetatea Corin-

tului, care vorbesc despre un om liber, pe nume Babbius, cel care,

cândva rob, ajunsese s\ de]in\ unul dintre posturile importante din

cetatea Corintului, pozi]ie social\ din care a contribuit la dezvol-

tarea a[ez\rii, prin ridicarea unei cl\diri de interes public3. De ase-

menea, `n Epistola I c\tre Corinteni 7, 20-21 se face referire la posibi-

litatea robilor de a-[i dobândi libertatea, drept oferit acestora de le-

gisla]ia roman\ (manumissio). Avem astfel ocazia de a proceda la

1 Vezi PG 62,701-271 [i PG 68,864 s.u.
2 Am\nunte vezi `n lucrarea de deosebit\ valoare a lui G. Kontoulis, Zum

Problem der Sklaverei (δουλεία) bei den kappadokischen Kirkhenvätern und

Johannes Chryssostomus, Bonn, 1993. Referiri la Sfântul Ioan Botez\torul [i la

pozi]ia acestuia fa]\ de institu]ia robiei g\sim, de asemenea, `n studiile lui R. Klei,

Die Haltung der kappadokischen Bischofe Basilius von Caesarea, Gregor von Na-

zianz und Gregor von Nyssa zur Sklaverei, Stüttgart, 2000.
3 Probabil c\ Gnaeus Babbius Philinus a fost unul dintre coloni[tii dezrobi]i,

trimi[i `n ora[ `n secolul I d.Hr. Informa]ii referitoare la acesta de]inem din dou\

inscrip]ii `n limba latin\, descoperite `n pia]a ora[ului antic Corint. Prima inscrip-

]ie men]ioneaz\: „Gn(aeus) Babbius Philinus aed(ilis) pontif(ex) q(uaestor) s(ua)

p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) idemque Il vi p(osuit) sau p(robavit)” („Gnaeus

Babbius Philinus, responsabil al pie]ii [i pontif, finan]ator al construc]iei acestui

monument, pe care l-a inaugurat `n calitatea sa oficial\ de ofi]er de rang `nalt al

ora[ului”). Cea de-a doua inscrip]ie aminte[te numele lui Babbius [i cel al zeului

Poseidon [Gn(aeus) Babbius Philinus Neptuno sacr(um)]. Nic\ieri nu este amintit, `n

mod expres, faptul c\ Babbius era un rob liberat, `ns\ faptul c\ inscrip]ia nu amin-

te[te prenumele tat\lui acestuia, precum [i numele de Philinus, constituie un indiciu

important c\ acesta fusese `n trecut rob, ulterior liberat. Din inscrip]ii reiese `ns\ clar

c\ Babbius f\cea parte din nobilimea cet\]ii Corintului, respectiv c\ primise func]ia

de responsabil al pie]ei ora[ului (aedilis), devenise aristocrat de seam\ al a[e-

z\rii (duumvir) [i slujitor liturgic de rang `nalt (pontifex). ~n perioada de domnie a



215Traduceri 

o analiz\ exact\ a statutului juridic al robilor, a[a cum acesta era

reglementat de Codul Civil Roman (Corpus Juris Civilis)4, [i de a de-

monstra rolul important pe care robii `l jucau `n societatea roman\.

De asemenea, textul `n discu]ie reliefeaz\ modul `n care Apostolul

Neamurilor, din postura sa de conduc\tor spiritual al comunit\]ii

cre[tine din Corint, r\spunzând la `ntreb\rile credincio[ilor referi-

toare la robie, `ncerca s\ rezolve una dintre controversele iscate prin-

tre cre[tinii cet\]ii.

O situa]ie asem\n\toare observ\m [i `n cazul Sfântului Ioan Gur\
de Aur. ~n epoca `n care a tr\it acesta, institu]ia robiei era `nc\ `n
vigoare. ~n societatea de atunci, atât robii, cât [i oamenii liberi aveau
un statut deosebit de bine conturat. O dovad\ `n acest sens o con-
stituie eunucul Eutropius5, el `nsu[i fost rob. {i datorit\ staturii
sale impun\toare, acesta devenise unul dintre curtenii importan]i
ai `mp\ratului Arcadiu. ~n acela[i timp, eunucul Eutropius a fost unul
dintre cei care au jucat un rol important `n ridicarea pe tronul Bisericii
din Constantinopol a Sfântului Ioan Gur\ de Aur6. ~n epoca Sfân-
tului Ioan Gur\ de Aur, legisla]ia roman\ de care am amintit (Corpus

Juris Civilis) era `nc\ `n vigoare, aceasta prev\zând pentru robi acela[i
statut, a[a cum acesta era `n vigoare `nc\ din epoca Sfântului Apostol

3 `mpratului Tiberius, Babbius a finan]at ridicarea unui monument de form\ circu-

lar\ `n pia]a ora[ului Corint. Vezi, de asemenea, L.R. Dean, Latin Inscriptions from

Corinth II, `n „American Journal of Archeology”, 1919, pp. 163-174; L.M. White,

Favorinus «Corinthian Oration»: A Piquet Panorama of the Hadriatic Forum;

D.N. Schowalter, S.J. Friesen, Urban Religion in Roman Corinth: Interdisciplo-

nary Approachs, `n „Harvard Theological Studies”, nr. 53, HarvardUniversity Press,

Cambridge, 2005, pp. 61-110, B. Nongbri, http://research.zale.edu, University of

Yale, Image Data Base for Biblical Studies. Am\nunte vezi la Ch. Atmatzidis, Sfântul

Apostol Pavel [i problema robiei (I Cor. 7,20-21), referat sus]inut `n cadrul Con-

ferin]ei {tiin]ifice Interna]ionale de la Corint, pe tema „Sfântul Apostol Pavel [i

cetatea Corintului”, 23-25 septembrie 2007.
4 O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H.H. Seiler, Corpus Iuris Civilis. Die Insti-

tutionen, Heidelberg, 1999; M. Kaser, R. Knütel, Römisches Privatrecht, München,

2005.
5 Vezi H. Leppin, Eutropius, `n „Der Neue Pauli”, nr. 4, p. 323. 
6 Vezi Socratus, Istoria bisericeasc\, 5,2; Sozomen, Istoria bisericeasc\, 8. ~n

locul episcopului Alexandriei, Teofil, Eutropius l-a preferat pe Sfântul Ioan Gur\

de Aur. Dup\ o perioad\ de timp, eunucul a c\zut `ns\ `n dizgra]ie [i a fost `nde-

p\rtat din func]ia `nalt\ pe care o de]inea la palat. Cu toate acestea, se pare c\ a

jucat un rol destul de important `n via]a Sfântului Ioan Gur\ de Aur. Vezi [i cu-

vântarea ierarhului adresat\ lui Eutropius, PG 51, 391 [.u.

`mp\ratului
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Pavel. A[adar, la o distan]\ de patru secole, `n Biserica pe care o p\s-
torea, ierarhul `ntâmpina acelea[i probleme cu care se confruntase [i
Apostolul Pavel, respectiv robii cre[tini. Prin urmare, vom proceda la
analiza temei `n discu]ie, `ncercând o abordare hermeneutic\ a frag-
mentului 7, 20-21 din Epistola I c\tre Corinteni7.

Abordare hermeneutic\ a fragmentului 7, 20-21 
din Epistola I c\tre Corinteni

Fragmentul care ne intereseaz\ face parte din paragraful 7,17-21
al Epistolei I c\tre Corinteni. Pe scurt, fragmentul `n discu]ie ar putea
fi intitulat „~ndemn adresat cre[tinilor de a-[i p\stra status quo-ul”.
~n cuprinsul s\u, Sfântul Apostol Pavel se abate u[or de la subiectul
principal al capitolului (7, 1-40), respectiv c\s\toria, celibatul [i v\duvia,
cu scopul v\dit de a-[i argumenta pozi]ia referitoare la acestea8.

~n fragmentul 7, 1-16.17 al epistolei, Sfântul Apostol Pavel subli-
niaz\ faptul c\ `mbr\]i[area credin]ei cre[tine nu afecteaz\ situa]ia
familial\ a credincio[ilor, respectiv dac\ sunt c\s\tori]i sau celibi. ~n
acest sens, Sfântul Apostol Pavel repet\ de trei ori `ndemnul s\u,
adresat fiec\rui credincios, cu referire la p\strarea situa]iei familiale
avute `n momentul primirii botezului cre[tin (7, 17.20.24). Mai pre-
cis, `ntr-o manier\ cu totul original\, versetul 17 precizeaz\: „Numai
c\, a[a cum a dat Domnul fiec\ruia, a[a cum l-a chemat Dumnezeu
pe fiecare, astfel s\ umble. {i a[a rânduiesc `n toate Bisericile”9. ~n-
demnul are o `nsemn\tate dubl\10. Pe de o parte, `n baza unor argu-
mente de factur\ teologic\, Sfântul Apostol Pavel `i sf\tuie[te pe
credincio[ii cre[tini s\ nu recurg\ la abstinen]\ sexual\ total\ sau la

7 Am\nunte vezi la Ch. Atmatzidis, Sfântul Apostol Pavel [i problema robiei (I

Cor. 7, 20-21), referat sus]inut `n cadrul Conferin]ei {tiin]ifice Interna]ionale din

Corint cu tema „Sfântul Apostol Pavel [i cetatea Corintului”, desf\[urat\ pe 23-25

septembrie 2007.
8 Pasajul este comentat de W. Schrage, `n lucrarea cu titlul Der erste brief an die

Korinther (I Kor 6,12-11,16), II. Neukirchen-Vluyn, 1995, p. 131, ca [i digressio,

respectiv ca o `ndep\rtare voit\ [i temporar\ de la subiect, care are `ns\ leg\tur\

cu subiectul. S. Vollenwieder, Freiheit als neue Schöpfung, Göttingen, 1989, p. 233,

vorbe[te despre un fel de anex\ (exkursatige Abschnitt).
9 Eberhard Nestle et al., Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27, Aufl.,

rev., Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung, 1993, c1979, p. 451.
10 Vezi, `ntre al]ii, R.F. Collins, First Corinthians, Collegeville, Minnesota, 1999, p.

274; E.J. Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Wuppertal, 2006,

p. 382.
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anularea c\s\toriilor `ncheiate (1-17), iar pe de alt\ parte, indirect,
subliniaz\ preferin]a sa pentru celibat `n ceea ce-i prive[te pe cei
nec\s\tori]i sau v\duvi.

Pentru a-[i clarifica [i argumenta pozi]ia referitoare la faptul c\

pentru credincio[ii cre[tini ar fi de preferat s\-[i p\streze situa]ia fa-

milial\ avut\ `nainte de `ncre[tinare, Sfântul Apostol Pavel ofer\ dou\

exemple. Acestea amintesc de diferen]a dintre iudei [i celelalte nea-

muri [i `ntre oamenii liberi [i robi11. ~n primul exemplu, Sfântul Apos-

tol Pavel aminte[te de `nclina]ia iudeilor `nspre t\ierea `mprejur,

precum [i de cea a neamurilor c\tre net\ierea `mprejur. ~n cel de-al

doilea exemplu, Apostolul Neamurilor aminte[te doar de chemarea

c\tre Dumnezeu a robilor. Acestui exemplu `i este ad\ugat\ o fraz\

foarte dificil\ din punct de vedere hermeneutic, referitoare la `ncer-

carea cre[tinului cu statut de rob de a-[i dobândi libertatea (vezi

v. 21b). Aceast\ ad\ugire a Sfântului Apostol Pavel reflect\ nevoia

pe care acesta a sim]it-o, de a-[i explica punctul de vedere referitor

la institu]ia robiei. 

Din câte remarc\m, se pare c\ Sfântul Apostol Pavel nu se re-

zum\ doar la a declara c\ robii cre[tini trebuie s\-[i p\streze statutul

de robi [i dup\ convertirea lor la cre[tinism. De asemenea, se im-

pune s\ preciz\m c\ al doilea exemplu dat de Apostol, de[i nu

lipsit de `nsemn\tate teologic\, `n special dac\ este s\ `l raport\m la

alte cuget\ri ale Sfântului P\rinte, are un puternic caracter social. {i

aceasta pentru c\, fie [i sub pretextul unei pozi]ion\ri cu caracter

general, acesta face referire la una dintre institu]iile de baz\ ale

Dreptului Roman, respectiv robia, institu]ie cu un rol important [i

`n societatea Corintului din epoca respectiv\. Se impune s\ subli-

niem c\ mul]i dintre locuitorii cet\]ii Corint erau oameni liberi care,

dup\ cum ne spune Strabon, populaser\ „cetatea pustiit\” `n urma

ordinului dat de Iulius Cesar12. De-a lungul timpului, comunitatea

[tiin]ific\ a analizat pe larg acest pasaj al Sfântului Apostol Pavel,

11 Vezi, pe larg, W. Schrage, op. cit., p. 130; E.J. Schnabel, op. cit., p. 383.
12 Strabon, Geografia, VIII, 6, 23: „Mult\ vreme a r\mas pustie cetatea Corintului;

apoi Cezar a fost luminat de Dumnezeu [i a adus acolo mul]ime de coloni[ti, `n

mare parte libera]i”. Pentru subiectele referitoare la literatur\ [i istorie s-au folosit

urm\toarele lucr\ri: W. Buchwald, A. Hohlweg, O. Prinz, Tusculum – Lexicon

griechischer und latinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters, München,

1982; B. Egger, M. Landfester, Geschichte der antiken Texte. Autoren- und Wer-

klexikon, Der Neue Pauli, Supplemente, Band 2, Stuttgart, 2007.
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pentru a constata dac\ face referire la vreo eventual\ dilem\ a cre[-

tinilor din cetatea Corintului. De asemenea, mul]i cercet\tori au legat

textul `n discu]ie de cel al Epistolei c\tre Galateni 3, 3813.

~ncercând o prezentare sinoptic\ a textelor Sfântului Apostol

Pavel referitoare la robie (7, 20-24), vom proceda la sublinierea unei

caracteristici esen]iale a acestora, din punctul nostru de vedere14,

respectiv faptul c\ au un `n]eles dublu. ~n versetul 20, Sfântul Apostol

Pavel revine asupra celor afirmate `n versetul 17, subliniind c\ „Fie-

care, `n chemarea `n care a fost chemat, `n aceasta s\ r\mân\”. Ver-

setul are un `n]eles dublu, deoarece face referire atât la tendin]a cre[-

tinului cu statut de rob de a se statornici `n noua credin]\, cât [i la

`ndemnul adresat acestei categorii sociale de cre[tini de a-[i p\stra

statutul social de]inut la momentul convertirii la cre[tinism. ~ns\ [i acest

`ndemn al Sfântului Apostol Pavel poate fi interpretat `n dou\ mo-

duri. Pe de o parte, e posibil ca Sfântul Apostol Pavel s\ eviden]ieze,

`n acest mod, dorin]a sa de a preveni orice tentativ\ de schimbare a

statutului social al cre[tinilor. Pe de alt\ parte `ns\, `ndemnul poate fi

interpretat `n sensul c\, indiferent de statutul social pe care `l de]ine

la momentul chem\rii la credin]a `n Dumnezeu, credinciosul cre[tin

are ocazia de a-[i dovedi devotamentul [i dragostea nem\rginit\ fa]\

de Creatorul s\u15. ~n cuprinsul versetului 21, Sfântul Apostol Pavel

procedeaz\ la l\murirea acestei duble pozi]ion\ri a sa, ad\ugând:

„Ai fost chemat fiind rob? Fii f\r\ grij\!”. Cu alte cuvinte, robul cre[tin

nu trebuie s\ fie preocupat de statutul s\u social, pentru ca nu cumva

grija aceasta s\ pun\ st\pânire pe el16. Aceasta deoarece credinciosul

cre[tin are lucruri mult mai importante la care s\ cugete. Desigur,

explica]ia ne ajut\ s\ dep\[im dificilul obstacol al adev\ratei inten]ii

a Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbe[te despre robie. ~n ace-

la[i timp `ns\, `ndemnul acestuia, „Fii f\r\ grij\!”, ne duce cu gândul la

`ndemnuri asem\n\toare ale lui Epictet, care aveau ca scop p\strarea

13 Pentru am\nunte vezi, printre al]ii, W. Schrage, op. cit., pp. 130-131.
14 Exegeze deosebit de valoroase pot fi prelevate dintr-o mul]ime de referate sau

lucr\ri. Vezi, de exemplu, Ibidem, pp. 138-144; S. Vollenwieder, op. cit., pp. 233-246;

H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther, Kapitel 5,1-11,1, Gutersloh, 2000,

pp. 126-136; A. Thiselton, The First Epistole to the Corinthians, Michigan/Cambridge,

2000, pp. 544-565; E. J. Schnabel, op. cit., pp. 382-397. 
15 Vezi [i E. J. Schnabel, op. cit., p. 390; W. Schrage, op. cit., p. 138.
16 E. J. Schnabel, op. cit., p. 390.
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lini[tii interioare a omului17, stare sufleteasc\ care nu avea nimic a

face cu via]a societ\]ii.

Cea de-a doua parte a versetului 21 prezint\ o importan]\ deo-

sebit\: „Iar de po]i s\ fii liber, mai mult folose[te-te!”. Interpretarea

filosofic\ a versetului nu ne las\ posibilitatea de a ne pronun]a cu

certitudine asupra faptului c\ `ndemnul „mai mult folose[te-te!” (`n

limba greac\ redat prin infinitivul χρήσαι) se refer\ la statutul de rob

sau la cel de om liber18. Mai exact, dac\ prepozi]ia „iar” din versetul

21b introduce o propozi]ie antitetic\, rezult\ c\ ni se transmite in-

forma]ia c\ robii cre[tini au datoria de a opta pentru libertate, bine-

`n]eles dac\ li se ive[te ocazia de a o ob]ine19. ~ns\, dac\ prepo-

zi]ia „iar” este interpretat\ `n sens imperativ, atunci se pare c\ Sfântul

Apostol Pavel `i `ndeamn\ pe robii cre[tini ca, `n cazul `n care li se

ive[te posibilitatea de a deveni oameni liberi, s\-[i p\streze statutul

social avut la momentul `ncre[tin\rii20. Aceast\ din urm\ interpretare

pare mai `n concordan]\ cu `ntregul `n]eles al paragrafului 7, 17-24 al

Epistolei `ntâi c\tre Corinteni, acolo unde Sfântul Apostol Pavel,

folosindu-se de verbul „a r\mâne” (`n greac\ μένω, vezi I Cor. 7,

20.24 [i I Cor. 7, 8, 11.40), `i `ndeamn\ pe credincio[i s\-[i p\streze

17 Vezi, de exemplu, Epictet, Διατριβαί, 2, 6, 18: „Ce-]i pas\ `n ce fel o s\ ajungi `n

iad? E[ti toate celelalte.”. {i 4, 2: „Ce-mi pas\? Nu-mi pas\, voi fi ca to]i ceilal]i...

Ce se poate `ntâmpla? Fac\-se voia lui Dumnezeu. Eu tot râd de cei c\rora le pare

r\u de mine”.
18 Pentru o interpretare am\nun]it\, vezi, `ntre al]ii, S. Vollenwieder, op. cit.,

pp. 233-246; W. Schrage, op. cit., pp. 138-144; A. Thiselton, op. cit., pp. 544-565;

E.J. Schnabel, op. cit., pp. 382-397.
19 Vezi, `ntre al]ii, P. Sotirioudis, op. cit., pp. 241-258 [i, `n special, pp. 254-255;

W. Schrage, op. cit., pp. 139-140; Vollenwieder, op. cit., pp. 233-235; J.A. Harrill,

The Manumission of Slaves in Early Christianity, Tübbingen, 1995, pp. 66-128 (pe

larg); Idem, Slaves in the New Testament, Minneapolis, 2006, p. 173; J.A. Glancy,

Slavery in Early Christianity, Minneapolis, 2002, pp. 68-69 (cu mici excep]ii, adopt\

punctul de vedere al lui J.A. Harrill).
20 Vezi, `ntre al]ii, S. Agouridis, Αποστόλου Παύλου Πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή

(Epistola `ntâia a Sfântului Apostol Pavel c\tre Corinteni), Salonic, 1982, pp. 119-

124, unde `n mod special se precizeaz\: „Foarte probabil ca aici verbul `nseamn\

«a r\mâne pe loc». Aceasta pentru c\ schimbarea urmeaz\ a fi f\cut\ curând de

Sfântul Har”. Pentru a-[i sus]ine p\rerea, S. Agouridis face referire, pe larg, [i la

studiul lui S.S. Bartchy, First Century Slavery and I Corinthians 7,21, Atlanta, 1973;

H. Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, Göttingen, 1981, p. 97; R.F. Collins,

op. cit., pp. 281-282, 285-286. 
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statutul social avut la momentul chem\rii la credin]a cre[tin\ (`n

greac\, verbul este redat prin termenul κλήσις, la I Cor. 7, 20, καλέω,

la I Cor. 7, 15.17, κέκληκεν, `n versetul 18, εκλήθη sau κέκληται `n
versetul 20, εκλήθη `n versetul 21, εκλήθης `n versetul 22 [i κληθείς
`n versetul 24). Chiar [i precizarea din versetul 22, respectiv „C\ci

robul, care a fost chemat `n Domnul, este un liberat al Domnului. Tot

a[a cel chemat liber este rob al lui Hristos.”, pare s\ sus]in\ aceast\

din urm\ interpretare. Cu toate acestea, argumentele care sus]in prima

interpretare par la fel de conving\toare21.

Având `n vedere c\ argumentele filologice din cele dou\ inter-

pret\ri sunt la fel de puternice, ar fi interesant, dup\ ce c\dem de

acord asupra exactit\]ii ambelor interpret\ri filologice, s\ c\ut\m noi

moduri de `n]elegere a pasajului `n discu]ie. A[adar, subiectul ar tre-

bui abordat ]inându-se cont [i de al]i parametri, precum cei sociali22,

filosofici23, culturali24 sau arheologici25. Institu]ia robiei a constituit

o realitate a societ\]ii arhaice, `n situa]ia de fa]\ a societ\]ii greco-

romane [i, mai exact, a celei existente `n cetatea Corintului. Având `n

vedere faptul c\ nu ne este permis s\ recurgem la simplific\ri de

natur\ romantic\, dificultatea `n]elegerii pasajului const\ tocmai `n

aceast\ combina]ie `ntre institu]ia robiei [i societatea de tip greco-

roman. La o abordare asem\n\toare am procedat `ntr-un referat

21 Vezi, `n special, argumenta]ia lui W. Schrage, op. cit., pp. 138-139 [i 144-151

(o istorie a interpret\rii pasajului); H. Merklein, Der erste Brief an die Korinther,

Kapitel 5,1-11,1, pp. 131-134; J.A. Harrill, op. cit., pp. 66-128.
22 S. Briggs, op. cit., pp. 110-123, sus]ine c\, `n cazul robilor cre[tini, Sfântul

Apostol Pavel propune men]inerea st\rii de robie, de fric\ ca nu cumva `n cazul

eliber\rii acestora s\ fie abolit status quo-ul `n vigoare; R.F. Collins, op. cit., p. 282,

subliniaz\ dorin]a Sfântului Apostol Pavel de p\strare a stabilit\]ii ordinii sociale

existente.
23 Vezi, printre al]ii, P. Sotirioudis, op. cit., pp. 241-258, care `ncearc\ o corelare a

subiectului cu filosofia lui Aristotel, [i U. Schnelle, op. cit., pp. 229-230, care ra-

porteaz\ subiectul strict la filosofia stoic\.
24 Vezi, de exemplu, W. Fitzgerald, Slavery and the Roman Literary Imagination,

Cambridge, 2000, la care tema robiei este analizat\ `n general, raportat\ la istoria

[i cultura greco-roman\.
25 Vezi, printre al]ii, P. Arzt-Grabner, R. E. Kritzer, A. Papathomas, E. Winter, 1

Korinther, Göttingen, 2006, care public\ o edi]ie `ngrijit\ a epistolei, `n baza unor

papirusuri din epoca respectiv\. La L. Schumacher, Sklaverei in der Antike: Alltag

und Schicksal der Unfreien, München, 2001, tema robiei este dezvoltat\ `n baza

descoperirilor arheologice.
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sus]inut cu pu]in timp `n urm\ `n Corint. Cu acea ocazie, ne-am sus-

]inut p\rerea prin argumente de natur\ arheologic\, prin cele oferite

de filosofia greco-roman\, precum [i prin argumente puse la dispo-

zi]ie de Dreptul Roman. A[a am ajuns la concluzia c\, prin aceast\

fraz\, Sfântul Apostol Pavel `i `ndeamn\ pe cre[tinii din Corint, oa-

meni liberi [i sclavi deopotriv\, s\ se integreze `n regimul social `n

care tr\iesc [i s\ nu `ncerce abolirea acestuia. 

Sfântul Apostol Pavel ar\ta astfel c\ `n Hristos nu exist\ dife-

ren]e `ntre oameni (Gal. 3, 28). Cu toate acestea, [tia foarte bine

c\ societatea greco-roman\ nu era preg\tit\ s\ accepte conceptul de

egalitate. De aceea, inten]ia sa este de a `nt\ri stabilitatea noii comu-

nit\]i cre[tine din cetatea Corintului, l\sând `n seama viitorului apro-

piat reconfigurarea structurilor societ\]ii de tip greco-roman.

I Corinteni 7, 20-21, `n interpretarea 
Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Red\m `n continuare interpretarea textului I Cor. 7, 20-21, a[a
cum `n]elege s\ o fac\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur26, analizând `n ce
m\sur\ Sfântul P\rinte al Bisericii abordeaz\ modul de gândire al
Sfântului Apostol Pavel. Procedând la interpretarea pasajului amintit,
Sfântul Ioan Gur\ de Aur precizeaz\: „Vai, vai! Unde a pus robia! Dup\
cum t\ierea `mprejur nu folose[te nimic, iar net\ierea `mprejur nu
v\t\ma cu nimic, a[a nici robia sau libertatea”. {i ca s\ arate aceasta
mai limpede, zice prin abuz de limbaj: „~ns\ [i dac\ po]i s\ fii liber,
mai degrab\ folose[te-te” (I Cor. 7, 21), adic\ mai degrab\ r\mâi rob.
{i de ce porunce[te ca cel ce poate s\ se elibereze [din robie] s\
r\mân\ totu[i rob? [Face asta] vrând s\ arate c\ robia nu v\t\ma cu
nimic, ci chiar [i folose[te. {i nu trec cu vederea faptul c\ unii spun
c\ „mai degrab\ folose[te-te” s-a zis despre libertate [nu despre ro-
bie]. Ei spun c\ [el ar vrea s\ zic\ aici]: „De po]i s\ te eliberezi,
elibereaz\-te!”27.

Din textul de mai sus, constat\m c\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur

cuno[tea ambele interpret\ri ale pasajului respectiv, din care este

26 Subliniem aici c\ o parte a interpret\rii Sfântului Ioan Gur\ de Aur referi-

toare la pasajul din epistola Sfântului Apostol Pavel a fost preluat\ [i de al]i Sfin]i

P\rin]i ai Bisericii, printre care Teodoret de Cyr, PG 82, 280, [i Sfântul Ioan Da-

maschin, PG 95, 624-625.
27 PG 61, 156.
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de acord cu cea dintâi. Cu alte cuvinte, acesta consider\ c\ Sfântul

Apostol Pavel `i `ndeamn\ pe cre[tinii din cetatea Corintului s\-[i

p\streze statutul de robi. Demn de remarcat este faptul c\, pentru

a-[i argumenta interpretarea, Sfântul P\rinte nu recurge la analize

preten]ioase de factur\ gramatical\ sau sintactic\, ci are `n vedere

coeren]a textului. De aceea invoc\ fraza-cheie din pasajul I Cor. 7, 22,

`n care Sfântul Apostol Pavel spune: „C\ci robul, care a fost chemat

`n Domnul, este un liberat al Domnului. Tot a[a cel chemat liber

este rob al lui Hristos”. Bazându-se pe acest fragment, Sfântul Ioan

Gur\ de Aur `[i argumenteaz\ pozi]ia, spunând: „C\ci cel chemat

`n Domnul rob este eliberat al Domnului. Asemenea [i cel chemat

liber este rob al lui Hristos” (I Cor. 7, 22). Fiindc\ `n cele ce ]in de

Hristos amândoi sunt egali. La fel [i tu [i st\pânul t\u sunte]i robi

ai lui Hristos. Deci cum este robul liber? Pentru c\ te-a eliberat pe

tine cel ce r\mâi rob nu numai de p\cat, ci [i de robia din afar\”28.

Consider\m c\ `n frazele de mai sus ale Sfântului Ioan Gur\ de

Aur se oglinde[te `ntreaga sa elocin]\ hermeneutic\. Foarte u[or,

folosindu-se de pasajul `n discu]ie al Sfântului Apostol Pavel, Sfântul

ar fi putut proceda la o cuvântare denun]\toare a robiei, pentru c\,

cu siguran]\, nimeni nu l-ar fi acuzat de ipocrizie. Asta pentru c\, `n

alte cuvânt\ri ale sale, acesta se declarase explicit `mpotriva diferen-

]ierii oamenilor, `n robi [i oameni liberi. Celebre sunt `n acest sens

cuvintele sale: „rob sau om liber, nici o diferen]\” (δούλος γαρ και
ελεύθερος, ονοματά εστίν απλώς)29 [i „statutul de st\pân e trec\tor [i

de[art” (η δεσποτεία πρόσκαιρως και βραχεία)30. Prin urmare, scopul Sfân-

tului Ioan Gur\ de Aur nu este captatio benevolentiae a aten]iei

celor care `l ascult\, ci revelarea [i interpretarea ra]ionamentelor Sfân-

tului Apostol Pavel [i a textelor acestuia. De asemenea, Sfântul P\-

rinte nu se arat\ interesat doar de o abordare din punct de vedere

istoric a gândirii marelui Apostol al Neamurilor, ci [i de o interpretare

actualizat\, care s\-l ajute s\ coreleze `nv\]\tura Bisericii cu pasto-

ra]ia. Nu trebuie s\ uit\m faptul c\, `nainte de toate, Sfântul Ioan Gur\

de Aur este un p\stor al Bisericii. Din acest motiv, pentru funda-

mentarea interpret\rii pasajului Sfântului Apostol Pavel referitor la

28 PG 61, 156.
29 PG 48, 1039.
30 PG 62, 155. Am\nunte vezi, de asemenea, la G. Kontoulis, op. cit., pp. 317-332.
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robie, Sfântul Ioan Gur\ de Aur are `n vedere dou\ elemente. Primul

este de factur\ teologic\, constituindu-se `ntr-o parte teoretic\, iar

al doilea se refer\ la realitatea social\, constituindu-se `ntr-o parte

practic\. 

a. ~n ceea ce prive[te primul element, Sfântul Ioan Gur\ de Aur

consider\ c\ robia este strâns legat\ de starea de p\cat [i nu de mo-

dul de creare a omului. Astfel, datorit\ interven]iei eliberatoare a

Domnului Iisus Hristos, robia a fost desfiin]at\ `n acela[i timp cu

p\catul. Prin urmare, Sfântul Hrisostom face referire la o stare de li-

bertate a omului, care preced\ c\derii `n p\cat, precum [i la o stare

de robie a acestuia, care survine dup\ c\derea `n p\cat. Aceast\ din

urm\ stare a omului a fost r\sturnat\ de Mântuitorul Iisus Hristos prin

lucrarea Sa31. Interven]ia mântuitoare a lui Iisus Hristos induce o

nou\ realitate, `n care rolurile conven]ionale din societate sunt r\s-

turnate. ~n noua realitate, aceea `n Hristos, sunt valabile cuvintele

Sfântului Apostol Pavel: „C\ci robul, care a fost chemat `n Domnul,

este un liberat al Domnului. Tot a[a cel chemat liber este rob al lui

Hristos.” (I Cor. 7, 22). Cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt expli-

cate de Sfântul Ioan Gur\ de Aur astfel: „C\ci cel chemat `n Domnul

rob este eliberat al Domnului. Asemenea [i cel chemat liber este rob

al lui Hristos” (I Cor. 7, 22). Fiindc\ `n cele ce ]in de Hristos, amân-

doi sunt egali. La fel [i tu, [i st\pânul t\u, sunte]i robi ai lui Hristos”32.

De asemenea, Sfântul Ioan Gur\ de Aur subliniaz\ c\, prin lucra-

rea sa mântuitoare, Hristos `i ajut\ pe cei ce cred s\-[i schimbe modul

de via]\, conform exemplului S\u. Aceast\ schimbare interioar\ a

credinciosului ajut\ comunitatea cre[tin\ la `nt\rirea noii realit\]i,

a realit\]ii `n Hristos. Ca urmare, rela]iile de egalitate predomin\ `n

toate direc]iile, `n contradic]ie cu ceea ce continu\ s\ fie valabil `ntre

membrii comunit\]ii necre[tine. Astfel, schimbarea interioar\ a cre-

dinciosului aduce cu sine schimbarea social\, a c\rei urmare este

abolirea robiei33.

31 PG 61, 353-354.
32 PG 61, 156.
33 ~n modu-i caracteristic, Sfântul Ioan Gur\ de Aur precizeaz\: „Deci cum

este robul liber? Pentru c\ te-a eliberat pe tine cel ce r\mâi rob nu numai de p\cat,

ci [i de robia din afar\. C\ci nu a l\sat pe rob s\ fie rob, nici pe om s\ r\mân\ `n

robie. C\ci aceasta este minun\]ia. {i cum este liber robul, r\mânând rob? Când se

leap\d\ de patimi [i de bolile sufletului, când dispre]uie[te banii [i lucrurile, [i

mânia, [i celelalte astfel de patimi”. Vezi PG 61, 156.
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b. Cel de-al doilea element pe care Sfântul P\rinte `l ia `n consi-

derare `n argumentarea interpret\rii textului Sfântului Apostol Pavel

referitoare la robie se afl\, dup\ cum am ar\tat, `n strâns\ leg\tur\

cu realitatea social\ din epoc\. Conform spuselor Sfântului Ioan

Gur\ de Aur, locul `n care se manifest\ noua realitate a vie]ii `n Hris-

tos este Biserica. Se impune, `ns\, s\ preciz\m c\ Biserica nu este

rupt\ de restul societ\]ii, dimpotriv\, constituie parte integrant\ a aces-

teia. Altfel spus, Biserica este integrat\ `n ]esutul social existent, cu

toate c\, din punct de vedere calitativ, difer\ substan]ial de acesta.

Este [i motivul pentru care Biserica, conform spuselor Sfântului Ioan

Gur\ de Aur, se diferen]iaz\ de societate `n ceea ce prive[te robia:

„Nu v\d nici o diferen]\ `ntre st\pân [i rob. Numai faptele [i p\ca-

tele fac deosebirea `ntre ei”34. Din acest fragment al Sfântului Ioan

Gur\ de Aur reiese clar faptul c\, `n cadrul Bisericii Cre[tine a epocii

sale, Dreptul Roman, care reglementa `n am\nunt diferen]ierea oame-

nilor `n robi [i oameni liberi, nu era recunoscut. Sfântul Ioan Gur\ de

Aur face o diferen]iere `ntre Dreptul Roman [i Dreptul lui Dumne-

zeu35. Conform acestuia, `n Biseric\ este valabil\ numai legea lui

Dumnezeu, care se situeaz\ deasupra legilor romane, cele dup\ care

se ghideaz\ restul membrilor comunit\]ii. La o prim\ vedere, s-ar

p\rea c\ este pus\ la `ndoial\ ordinea social\ existent\. La o analiz\

mai atent\ `ns\, a cuvintelor Sfântului Ioan Gur\ de Aur, constat\m

c\, `nainte de toate, este vorba de ordinea interioar\ a Bisericii, ma-

nifestat\ `n limitele ordinii legale `n vigoare la acea dat\. De aseme-

nea, consider\m c\, atunci când vorbe[te despre ordinea social\ a

epocii `n care tr\ie[te, Sfântul Ioan Gur\ de Aur are `n vedere [i rea-

lit\]ile sociale care `l `mpinseser\ pe Sfântul Apostol Pavel, câteva

secole mai devreme, s\ adopte aceast\ atitudine vizavi de cre[tinii din

cetatea Corintului. {i aceasta pentru c\ societatea roman\ [i, `n mod

special, rolul important pe care robia `l juca `n cadrul acesteia, nu se

schimbaser\ nici `n epoca Sfântului Ioan Gur\ de Aur. ~n epoca `n

care acesta a tr\it, institu]ia robiei era `nc\ `n vigoare, iar posibili-

tatea abolirii acesteia nici m\car nu se `ntrevedea. Constat\m astfel

c\ [i `n epoca Sfântului Ioan Gur\ de Aur erau valabile acelea[i

34 PG 62, 705.
35 PG 62, 157.
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reguli de drept [i acelea[i reglement\ri referitoare la robie ca [i `n

epoca `n care a tr\it Sfântul Apostol Pavel. De altfel, pentru `nc\

câteva sute de ani, Corpus Juris Civilis avea s\ r\mân\ `n vigoare. De

asemenea, este general acceptat faptul c\ legisla]ia roman\ reflecta

rela]iile existente `n societatea epocii, pe care de altfel le [i regle-

menta. ~n momentul `n care aceste rela]ii au `nceput s\ se diferen-

]ieze, a survenit [i schimbarea canoanelor de drept. Prin urmare,

Sfântul Ioan Gur\ de Aur `n]elege inten]ia Sfântului Apostol Pavel

de a se integra, personal [i `mpreun\ cu comunitatea cre[tin\ pe care

o p\storea `n cetatea Corintului, `n societatea de tip roman, urmând

ca abordarea problemei robiei s\ fie f\cut\ `n limitele stricte ale co-

munit\]ii cre[tine. 

Se impune s\ preciz\m faptul c\, [i `n cazul `n care Apostolul

Pavel i-ar fi `ndemnat pe credincio[ii cre[tini la câ[tigarea libert\]ii [i

la abolirea robiei, sistemul de Drept Roman `n vigoare la acea dat\

tot nu ar fi putut fi pus la `ndoial\, ci ar fi fost acceptat `n mod con-

[tient, avându-se `n vedere c\ statutul dezrobi]ilor nu reprezenta

nimic mai mult decât o alt\ form\ de robie. Aceast\ realitate era de

la sine `n]eleas\ atât pentru Sfântul Pavel, cât [i pentru Sfântul Ioan

Gur\ de Aur. ~ns\, pentru cititorul vremurilor noastre, cel care are

`n vedere robia a[a cum aceasta se practica `n secolele al XVIII-lea [i

al XIX-lea, structurile sociale `n vigoare `n epocile `n care au tr\it

aceste dou\ mari personalit\]i ale Bisericii cre[tine sunt greu de `n]e-

les. Prin urmare, analizând punctul de vedere al Sfântului Pavel

referitor la robie, Sfântul Ioan Gur\ de Aur arat\ c\ `n]elege modul

de gândire al Apostolului, inten]ia acestuia de a se pronun]a asupra

unei realit\]i sociale de o asemenea `nsemn\tate cum era robia, pre-

cum [i propunerea unei solu]ii `n conformitate cu cadrul legal `n

vigoare. De altfel, `n condi]iile epocii sale, pentru Sfântul Apostol

Pavel era foarte clar c\ robia nu putea fi abolit\, `ns\ `n limitele noii

comunit\]i cre[tine institu]ia robiei putea fi sl\bit\ (Gal. 3, 28). ~n

acest mod, realitatea roman\ ar fi fost dep\[it\ [i, `n locul acesteia,

Sfântul Apostol Pavel putea proiecta o nou\ realitate, cea `n Hristos.

Constat\m, a[adar, c\ prin interpretarea pe care o d\ pasajului

paulin, Sfântul Ioan Gur\ de Aur are `n vedere textul, conota]iile

acestuia, considerentele de ordin teologic ale Apostolului, precum

[i realit\]ile sociale ale epocii `n care acesta a tr\it. ~n acest mod,

Sfântul Ioan Gur\ de Aur reu[e[te s\ `n]eleag\ gândirea Sfântului
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Apostol Pavel. Nu se rezum\ `ns\ numai la atât. ~n calitatea sa de

p\stor, acesta `ncearc\ o actualizare a tentativei sale de interpretare,

transferând mesajul Sfântului Apostol Pavel `n epoca sa, extr\gând

totodat\ din acesta `ndemnul la ac]iune, bine`n]eles realist. Mai exact,

Sfântul Ioan Gur\ de Aur `i `ndeamn\ pe cre[tini s\-i elibereze pe

robii pe care `i de]in36.

Fragmentul pe care `l analiz\m ne furnizeaz\ informa]ii intere-

sante referitoare la epoca [i modul de gândire ale Sfântului Ioan Gur\

de Aur. Astfel, afl\m despre cre[tinii epocii sale c\ ace[tia nu doar

acceptau robia, ci chiar exploatau avantajele economice ale institu]iei,

de]inând ei `n[i[i un num\r mare de robi. Cu alte cuvinte, reiese clar

c\ ace[tia erau perfect integra]i `n sistemul social `n care tr\iau [i

ale c\rui reguli le acceptau. Caracterul anticre[tin al institu]iei robiei

`l face pe Sfântul P\rinte s\ caute solu]ii care s\ duc\ la abolirea

acesteia, dar, `n acela[i timp, s\ poat\ fi [i aplicabile. Observ\m,

a[adar, c\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur nu recomand\ o abolire prin

for]\ a institu]iei robiei, ci sl\birea acesteia prin mijloacele legale

existente, astfel `ncât sistemul juridic care o reglementa s\ devin\

ineficient. Mai precis, Sfântul P\rinte propune ca fiecare cre[tin s\

de]in\ cel mult doi robi sau, cel mai bine, s\ procedeze la eliberarea

tuturor robilor de]inu]i. Sfântul Ioan Gur\ de Aur nu se m\rgine[te,

`ns\, doar la atât. Gândirea sa practic\ na[te `nc\ o idee demn\ de

admirat [i, totodat\, aplicabil\, pentru care mul]i dintre reformatorii

sociali care i-au urmat l-ar fi invidiat, respectiv `i `ndeamn\ pe cre[-

tinii proprietari de robi s\-i formeze mai `ntâi pe ace[tia din punct

de vedere profesional [i numai dup\ aceea s\ le d\ruiasc\ liber-

tatea, astfel `ncât fo[tii robi s\ poat\ deveni st\pâni pe propria via]\37.

Pentru omul modern, o astfel de m\sur\ pare de la sine `n]eleas\.

~ns\, de atunci [i pân\ `n zilele noastre, au mijlocit mul]i ani de lupte

[i fr\mânt\ri sociale, pentru a se ajunge la statul de drept a[a cum

`l cunoa[tem ast\zi, `n cadrul c\ruia cei mai slabi din punct de

vedere social sunt proteja]i. ~ns\, `n epoca `n care a tr\it Sfântul

Ioan Gur\ de Aur, statul nu manifesta astfel de afinit\]i. 

36 PG 61, 353-354.
37 Vezi [i K. Flint-Hamilton, Images of Slavery in the Early Church: Hatred Dis-

guised as Love?, JHS 2:27, nr. 3, 2002, pp. 27-43. ~ntr-un articol deosebit de valo-

ros, autoarea subliniaz\ rolul pozitiv pe care l-a jucat Sfântul Ioan Gur\ de Aur

`n combaterea robiei.
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~n aceasta const\ originalitatea Sfântului P\rinte al Bisericii, cel

care, inspirat de principiile cre[tinismului, transform\ teoria `n prac-

tic\, c\utând [i propunând solu]ii reale [i drepte. Bine`n]eles, m\sura

aceasta original\ a form\rii profesionale a candida]ilor la dezrobire,

care `i proteja pe ace[tia de [omaj, s\r\cie [i mizerie, nu ar fi dus

la desfiin]area institu]iei robiei `n sine, aceasta urmând s\ r\mân\ `n

vigoare mult timp dup\ aceea. Candidatul la dezrobire ar fi avut `ns\

[ansa de a-[i asigura traiul de pe o zi pe alta. Mai mult, propunerea

Sfântului Ioan Gur\ de Aur se dovede[te o tentativ\ serioas\ de

contestare a institu]iei robiei, `ntr-o epoc\ `n care aceasta constituia

factor de baz\ al sistemului social `n vigoare. 

Pentru a putea `n]elege calitatea de inovator [i de premerg\tor

al spiritului Sfântului Ioan Gur\ de Aur, ar trebui s\ `l compar\m

cu Epictet, filosof hipersensibil la tema robiei. Provenit, conform

tradi]iei, din rândul robilor, se pare c\ filosoful stoic Epictet a `n-

]eles blocajul `n care intrau robii elibera]i. Dup\ dezrobire, mul]i

dintre ace[tia nu erau preg\ti]i corespunz\tor pentru a face fa]\ noilor

condi]ii de via]\. Astfel, pentru c\ erau dependen]i de fo[tii lor

proprietari boga]i, care se ofereau s\ aib\ grij\ de ei [i `n conti-

nuare, `n schimbul unor avantaje, ace[tia redeveneau robi. ~ntr-un mod

elegant, Epictet descrie aceast\ nou\ form\ de robie, considerând

c\ statutul de rob de mai `nainte era cu mult mai convenabil38. ~n

38 ~n lucrarea sa Διατριβαί, 4,1, 32-37, `n traducerea lui I.S. Christodoulou, Salonic,

2003, Epictet reliefeaz\: „Robul sper\ s\-[i câ[tige cât mai repede libertatea.

Pentru ce, oare? Crede]i c\ dore[te s\-[i dea economiile, respectiv 5%, inspecto-

rilor financiari (este vorba de taxa de r\scump\rare a libert\]ii)? Nicidecum. O face

din cauz\ c\, pân\ `n momentul eliber\rii, consider\ c\ a fost asuprit [i nefericit

[i de aceea nu a reu[it s\-[i dobândeasc\ libertatea. Reda]i-mi libertatea!, strig\

robul, [i imediat toate se vor lini[ti. Nu voi mai asculta de nimeni, voi vorbi cu to]i ca

de la egal la egal, voi putea merge unde voi dori, voi veni [i voi pleca dup\ pofta

inimii... ~ns\, dup\ ce este eliberat, pentru c\ nu are unde se duce, fostul rob

devine lingu[itor, pentru a avea unde s\ cineze. Astfel, imediat dup\ dezrobire, fie se

prostitueaz\ [i `ndur\ toate greut\]ile [i, chiar dac\ g\se[te vreo iesle unde s\

m\nânce, este ca [i c\zut `ntr-o robie mult mai greu de suportat decât cea de dina-

inte, fie, chiar [i dac\ se `mbog\]e[te, din cauza b\d\r\niei sale, se `ndr\goste[te

de vreo copili]\ [i, nefericit, url\ de durere [i duce din nou dorul robiei. P\i, ce

nu-mi pl\cea pe vremea când eram rob? Altcineva m\ hr\nea, altcineva avea

grij\ de mine dac\ m\ `mboln\veam [i nu trebuia s\-mi pese decât de câteva

lucruri. Acum, nefericitul de mine, vai de zilele mele, am devenit rob la mai mul]i

st\pâni?...”.
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ciuda sensibilit\]ii sociale [i a pragmatismului filosofiei sale, Epictet

nu pare `ns\ capabil s\ propun\ o solu]ie care s\ ajute la rezolvarea

situa]iei [i nu la perpetuarea ei. ~n compara]ie cu Epictet, Sfântul Ioan

Gur\ de Aur, `n calitatea sa de p\stor al Bisericii, inspirat din teorie,

le propune credincio[ilor cre[tini solu]ii viabile pentru dep\[irea

statutului de rob.

~n sfâr[it, con[tientizarea realit\]ii dure trebuie s\-l fi convins

pe Sfântul Ioan Gur\ de Aur s\ propun\ [i o alt\ solu]ie pentru

dep\[irea statutului de rob, mult mai eficient\ din punctul s\u de

vedere. Sfântul Ioan Gur\ de Aur consider\ c\ [i robia, cât de inu-

man\ p\rea, se putea dovedi benefic\ credinciosului cre[tin. ~n acest

sens, el subliniaz\ c\ „a[a nici robia sau libertatea nu v\t\ma cu ni-

mic”39. Prin urmare, constat\m c\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur gânde[te

pe cât de realist, pe atât de conform cu `nv\]\tura Bisericii [i cu re-

gulile pastora]iei, acesta folosindu-se de institu]ia robiei atât pentru

a-i sensibiliza pe cre[tini, robi [i oameni liberi deopotriv\, din punct

de vedere moral, cât [i pentru a-i `ndemna s\-[i `mbun\t\]easc\

rela]iile existente `ntre ei, `n limitele comunit\]ii cre[tine. Conform

Sfântului Ioan Gur\ de Aur `ns\, aceast\ ameliorare a efectelor sta-

tutului social presupunea prefacerea, atât la nivelul individului, cât [i

la cel al persoanei. De altfel, acesta este [i motivul pentru care Sfân-

tul P\rinte, `n calitatea sa de p\stor, atunci când se adreseaz\ atât

robilor, cât [i robilor libera]i, invoc\ lucrarea mântuitoare a lui Iisus

Hristos. Astfel, dintru `nceput, Sfântul P\rinte scoate `n eviden]\ rea-

lit\]ile noii ere, inaugurate odat\ cu venirea lui Iisus Hristos. La baza

argumenta]iei sale stau cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „C\ci robul,

care a fost chemat `n Domnul, este un liberat al Domnului. Tot a[a

cel chemat liber este rob al lui Hristos”, prin care invoc\, ca ur-

mare a vie]ii `n Hristos, abolirea institu]iei robiei. Imediat dup\ aceea,

inspirat de pasajul paulin, Sfântul Ioan Gur\ de Aur subliniaz\ o

nou\ stare de egalitate: „Fiindc\ `n cele ce ]in de Hristos amândoi sunt

egali. La fel [i tu, [i st\pânul t\u sunte]i robi ai lui Hristos”40, expli-

când modul `n care cre[tinii o pot pune `n practic\, `n limitele co-

munit\]ii cre[tine. Ini]ial, Sfântul Ioan Gur\ de Aur se adreseaz\

robilor, pe care `i `ntreab\, dar `n acela[i timp le [i r\spunde: „Deci

39 PG 61, 156.
40 PG 61, 156.
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cum este robul liber? Pentru c\ te-a eliberat pe tine cel ce r\mâi

rob nu numai de p\cat, ci [i de robia din afar\. C\ci nu a l\sat pe rob

s\ fie rob, nici pe om s\ r\mân\ `n robie. C\ci aceasta este minu-

n\]ia. {i cum este liber robul, r\mânând rob? Când se leap\d\ de

patimi [i de bolile sufletului, când dispre]uie[te banii [i lucrurile, [i

mânia, [i celelalte astfel de patimi”41.

Prin cuvintele sale, Sfântul Ioan Gur\ de Aur aminte[te felul de a

exista al robilor, subliniind c\ cele mai importante `n via]a cre[ti-

nului sunt schimbarea interioar\ [i atitudinea corespunz\toare aces-

teia. Mai mult, Sfântul P\rinte ne ofer\ am\nunte: „{i cum, rob fiind,

nu este rob? Când le face toate pentru Dumnezeu, când nu f\]\r-

nice[te, nici nu face ceva de ochii oamenilor. Asta `nseamn\ ca cel

ce robe[te oamenilor s\ fie de fapt liber”42. ~n special, prin ultima sa

fraz\, Sfântul Ioan Gur\ de Aur consider\ c\ robia constituie, `nainte

de toate, motiv de prefacere moral\. ~ns\, dac\ Sfântul P\rinte s-ar fi

m\rginit doar la aceste `ndemnuri adresate robilor, fraza de mai sus

ar fi putut fi considerat\ chiar periculoas\43. De aceea, `n fraza ime-

diat urm\toare, Sfântul P\rinte se adreseaz\ [i oamenilor liberi, mai

exact proprietarilor de robi, completându-[i `ndemnul: „Acest cuvânt

nu este doar pentru slugi, ci a fost spus [i pentru cei liberi”44.

Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Gur\ de Aur insist\ asupra faptului

c\ nu situa]ia juridic\ sau institu]ional\ a omului este cea mai im-

portant\, ci situa]ia sa ontologic\ [i moral\. Omul liber, proprietar

de robi, r\mâne liber doar dac\ devine mai bun din punct de vedere

moral. ~n acest sens, Sfântul P\rinte precizeaz\: „{i cum, iar\[i, fiind

cineva liber, se face rob? Când sluje[te oamenilor vreo slujb\ rea fie

pentru l\comia pântecelui, fie pentru pofta banilor, fie pentru putere”45.

Cu alte cuvinte, numai dac\ se fere[te de cele amintite mai sus,

omul liber se poate considera cu adev\rat liber, pentru c\ `n caz

41 PG 61, 156.
42 PG 61, 156.
43 Vezi G.L. Kurbatov, The Nature of Class in the Teaching of John Chrysostom,

translation by Andrius Valevicius [Originally published in Russian as «Klassovajia

suscnost uncenjia Joanna Zlatausta», Ezegodnik muzeja istorii i gelirii i ateiznoz

2, (1958), pp. 80-106], care `ncearc\ o creionare de tip marxist a personalit\]ii [i

operei Sfântului Ioan Gur\ de Aur.
44 PG 61, 156.
45 Ibidem.
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contrar este mult mai rob decât `n[i[i robii pe care `i are `n st\pâ-

nire. Prin aceste idei, Sfântul P\rinte reu[e[te s\ pun\ `n valoare

institu]ia robiei, transformând-o `ntr-un instrument necesar schim-

b\rii interioare a celor pe care `i p\store[te, oameni liberi [i sclavi

deopotriv\, precum [i perfec]ion\rii morale a acestora.

Ideile [i `ndemnurile de mai sus ale Sfântului Ioan Gur\ de Aur

sunt enun]ate de acesta cu ocazia interpret\rii, de altfel dificile, a

pasajului amintit din epistola Sfântului Apostol Pavel. Prin urmare,

hagiografia `n care Proclos, discipolul Sfântului Ioan Gur\ de Aur,

[i-l imagineaz\ pe Sfântul Apostol Pavel [optind la urechea p\rin-

telui s\u spiritual interpretarea corect\ a epistolelor sale, `n timp ce

acesta din urm\ le cite[te [i `ncearc\ s\ le interpreteze, este `ntru

totul realist\.


