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Metode de înv\]\mânt folosite de 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur

– o perspectiv\ sintetic\ –

Lect. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

În semnifica]ia sa originar\, termenul metod\, derivat etimologic din
grecescul methodos (metha # „spre, c\tre” [i odos # „cale, drum”) are în]elesul
de „drum (c\tre)”, „cale (spre)”, „cale de urmat” în vederea atingerii unui scop
determinat sau mod de urm\rire, de c\utare, de cercetare [i descoperire a
adev\rului; drum care, pe baza cunoa[terii, conduce la identificarea [i transfor-
marea realit\]ii.

Din secolul al XIX-lea, no]iunea de metod\ a început s\ fie întrebuin]at\ [i în
pedagogie cu sensul de procedeu, de investiga]ie [tiin]ific\. În acest sens metoda
devine instrumentul de lucru cu care pedagogia caut\ s\ afle normele de desf\-
[urare a fenomenului de educa]ie.

În didactic\, metoda se refer\ la calea care e urmat\, drumul ce conduce la
atingerea obiectivelor opera]ionale.

Port-Royal definea metoda ca „arta de a a[eza bine un [ir de mai multe
gânduri”, iar dup\ Talleyrand, metoda este adev\ratul instrument al [tiin]elor,
„este pentru profesor ceea ce profesorul este pentru elev”.

La o analiz\ atent\ a scrierilor Sf. Ioan Hrisostom, constat\m c\ el a folosit o
mare parte dintre metodele active utilizate ast\zi în institu]iile de înv\]\mânt,
de[i în perioada patristic\ (secolele IV-V), conceptul de metod\, în accep]iunea
modern\, nu exista. Sfântul a f\cut, de altfel [i precizarea: „Cuvintele lui
Dumnezeu sunt în gura mea mai dulci decât mierea [i fagurele, mult mai de pre]
decât aurul [i pietrele pre]ioase”.

Necesitatea maximei responsabilit\]i în educa]ia copiilor este sugerat\ de Sf.
Ioan astfel: „S\ ne îngrijim s\ le lu\m pedagogi buni ca s\ le punem o bun\
temelie chiar de la început [i s\ nu primeasc\ din fraged\ vârst\ ceva r\u”1.

Catehetul, educatorul, cercetând opera lui Sf. Ioan Hrisostom are bucuria de
a descoperi „bog\]ia cea nespus\” pe care poate [i trebuie s\ o d\ruiasc\ copiilor:

1 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre cre[terea copiilor, trad. de Pr. D. Fecioru, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2001, p. 406.
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„s\-i înv\]\m virtutea [i s\ chem\m peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu”2.
Bog\]ia aceasta, îns\, trebuie împ\rt\[it\ de la o vârst\ fraged\, c\ci „dac\ vei
întip\ri în sufletul lui înc\ fraged înv\]\turile cele bune, nimeni nu va putea s\ i le
desprind\; ele se înt\resc ca [i sigiliul aplicat pe cear\”3.

I. Metode de comunicare oral\

I.1. Metode expozitive

a) Povestirea const\ în prezentarea informa]iei, sub form\ descriptiv\ sau
narativ\, respectând ordonarea în timp sau în spa]iu a obiectelor, fenomenelor [i
evenimentelor4.

Pedagogul trebuie s\ respecte anumite cerin]e legate de con]inut [i de modul
de prezentare care s\-i conduc\ pe copii la însu[irea unor valori capabile s\
influen]eze în mod pozitiv comportamentul lor. Astfel, Sf. Ioan ne îndeamn\ s\
le povestim istorisiri sfinte: „S\ nu aud\ copilul basme proste[ti [i b\be[ti. Iat\ ce
se spune în astfel de basme: cutare s-a îndr\gostit de cutare… Dimpotriv\, s\
aud\ alte povestiri, f\r\ aluzii urâte, ci pline de mult\ simplitate [i cur\]ie”5.

Cât prive[te modul de prezentare al povestirii, educatorul trebuie s\ foloseasc\
în timpul povestirii intona]ia, mimica, gesturile, toate acestea în concordan]\ cu
faptele eroilor povestirii; limbajul expresiv va fi exploatat pentru stimularea
imagina]iei. Sfântul Ioan exemplific\ acestea cu povestirea biblic\ Cain [i Abel:
„Poveste[te-i a[a: La început un tat\ avea doi copii; ei erau fra]i. Opre[te-te
pu]in, apoi adaug\: Amândoi aveau aceea[i mam\. Unul era mai în vârst\,
cel\lalt mai tân\r… Îndulce[te povestirile ca s\ fie pl\cute copilului, spre a nu-i
obosi sufletul: Odat\ s-au gândit s\ cinsteasc\ prin rodul ostenelilor lor pe
Dumnezeu… Apoi de[teapt\ interesul copilului. S\ nu adaugi de la tine nimic
neadev\rat, ci numai ceea ce-i scris în Scriptur\: Când i-a adus lui Dumnezeu
jertf\ ce a avut mai bun în turmele sale, îndat\ s-a pogorât foc din cer, a r\pit
toat\ jertfa [i a dus-o la jertfelnicul cel de sus…”6.

La sfâr[itul povestirii, se vor desprinde împreun\ cu elevii (catehumenii),
înv\]\turile folositoare: „Când va st\pâni povestirea îi vei spune [i folosul ce-l
putem scoate din ea. Cu toate c\ sufletul copilului, care a auzit povestirea, [tie s\
scoat\ prin propriile sale puteri folosul [i înv\]\tura din ea înainte de a i le spune
tu, totu[i spune-i [i tu”7.

2 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere (II), Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1989, p. 329.

3 Despre cre[terea copiilor, p. 400.
4 Ioan Cerghit, Metode de înv\]\mânt, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1997,

p. 88.
5 Despre cre[terea copiilor, p. 406.
6 Ibidem, p. 407.
7 Ibidem, p. 409.
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Sfântul Ioan consider\ c\ nu trebuie s\ avem re]ineri în a le vorbi celor mici
despre tainele dumnezeie[ti: „Copilul crede, chiar dac\ i se spun lucruri
imposibile…”8.

Povestirea o reg\sim în aproape toate operele sale, fie în „stare pur\” ca în
exemplul de mai sus, fie, de cele mai multe ori, sub forma unor variante:

 povestire [i argumentare: „Acum suntem încredin]a]i c\, prin harul lui
Dumnezeu, [i-a luat zborul spre locul odihnei, deoarece n-a f\cut nici o fapt\
care s\-i închid\ por]ile Împ\r\]iei Cerurilor. Dac\ ar fi tr\it mai mult s-ar fi
umplut de mai mult\ murd\rie, dar acum suntem încredin]a]i c\, în ziua Judec\]ii,
so]ul t\u va fi îmbr\cat cu mult\ str\lucire, va str\luci al\turi de Împ\rat”9.

povestire urmat\ de explica]ie: „V\duva aceasta nu avea alt\ avere decât o
mân\ de f\in\: [i, dup\ socoteala ei, avea s\ vad\ încetul cu încetul moartea
copiilor ei: dar când a auzit c\ profetul îi spune: F\-mi mie mai întâi [i apoi
copiilor t\i, nu s-a sup\rat, n-a [ov\it, ci a f\cut ce i s-a poruncit, înv\]ându-ne pe
noi to]i s\ punem pe robii lui Dumnezeu mai presus de tihna noastr\”10.

 povestirea precede problematizarea: „Oamenii blestema]i [i spurca]i au
p\lmuit capul acela dumnezeiesc, L-au batjocorit cu cunun\ de spini, L-au lovit
cu trestie. Mai avem noi, oare, vreun temei s\ ne pornim împotriva celor ce ne
oc\r\sc dup\ ce Hristos a suferit atâtea oc\ri?”11.

b) Descrierea este o form\ de expunere care prezint\ caracteristicile [i
detaliile exterioare tipice ale obiectelor, proceselor, fenomenelor care se studiaz\,
urm\rind s\ eviden]ieze aspectele fizice ale acestora12.

Sf. Ioan Hrisostom descrie slava de[art\ ca pe o curtezan\: „Este înconjurat\
cu aur, este îmbr\cat\ cu haine noi [i scumpe; las\ în urma ei mirosul celor mai
alese parfumuri…, mijlocul ei este încins cu centur\ de aur; î[i împlete[te p\rul
cu m\iestrie în nenum\rate bucle…, î[i pune în jurul capului diadem\ în a[a fel
încât s\ i se poat\ vedea podoaba p\rului; în jurul gâtului ei str\luce[te lan] de aur
[i pietre pre]ioase… [i astfel st\, vicleanul diavol, f\r\ rival, sub înf\]i[area unei
femei foarte tinere…”13.

Sf. Ioan st\pâne[te cu des\vâr[ire talentul descrierii, provocând receptivitatea
ascult\torilor, cu imagini familiare lor. Astfel, plecând de la descrierea unui râu:
„Se spune c\ este un râu care duce locuitorilor de pe malurile lui pulbere de aur;
nu are apa, prin firea ei, aur, ci se întâmpl\ ca izvoarele râului s\ str\bat\ mun]ii
auriferi, iar râul, str\b\tând mun]ii aceia [i ducând la vale p\mântul aurifer,

8 Ibidem, p. 408.
9 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre feciorie, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2001, p. 163.
10 Omilii la Facere, p. 102.
11 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, trad. de Pr. Dr. D. Fecioru, Editura Institutului

Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1994, p. 973.
12 Cf. Ioan Banta[, Pedagogie, Editura All, Bucure[ti, 1996.
13 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre slava de[art\, trad. de Pr. D. Fecioru, Editura Institu-

tului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2001, p. 391.
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ajunge comoar\ locuitorilor de pe malurile lui [i le d\ bog\]ii nea[teptate”14,
Sfântul P\rinte îl compar\ pe educatorul bun, care „str\bate” Scripturile, cu un
râu care aduce înv\]\turi mai de pre] ca aurul în sufletele ascult\torilor.

c) Explica]ia este metod\ expozitiv\ prin care se l\mure[te o no]iune (un
nume propriu, un termen necunoscut, o idee sau un concept), un fapt (o nara]iune,
parabol\, figur\ de stil, un verset din Sfânta Scriptur\, o porunc\ dumnezeiasc\, o
norm\ moral\)15.

Explica]ia utilizeaz\ informa]iile descrierii [i ale demonstra]iei intuitive,
contribuind la dezvoltarea spiritului de observa]ie, a memoriei [i a gândirii logice.

Sfântul Ioan folose[te cu prec\dere aceast\ metod\ în Omilii la Facere (II),
Omilii la Matei, Predici la s\rb\tori împ\r\te[ti etc.

Rug\ciunea Domneasc\ este explicat\ de Sfântul P\rinte în cuvinte de o
frumuse]e cople[itoare: „Cel ce nume[te Tat\ pe Dumnezeu, prin aceast\ singur\
numire, a m\rturisit: iertarea p\catelor, ridicarea pedepsei, dreptatea, sfin]enia,
r\scump\rarea, înfierea, mo[tenirea, însu[irea de frate cu Unul-N\scut, d\ruirea
Duhului […].C\ n-a spus: «Tat\l meu care e[ti în ceruri», ci «Tat\l nostru»,
poruncindu-ne s\ în\l]\m rug\ciuni pentru to]i oamenii [i s\ nu urm\rim
niciodat\ folosul nostru, ci totdeauna folosul aproapelui […]. Tuturor ni s-a
d\ruit aceea[i noble]e, învrednicindu-ne pe to]i la fel s\-I zicem lui Dumnezeu
«Tat\» […]. C\ acela care-L nume[te pe Dumnezeu «Tat\», trebuie s\ duc\ o
astfel de via]\ încât s\ nu se arate nevrednic de aceast\ noble]e, ci s\ se
str\duiasc\ s\ fie egal cu darul primit”16.

Un deosebit interes a ar\tat Sfântul Ioan fa]\ de numele care se d\deau
oamenilor în Vechiul Testament: „Numele de mai înainte al lui Avram înseamn\:
venit de dincolo dincoace, c\ Avram în limba ebraic\ înseamn\ trec\tor, pentru
c\ avea s\ vin\ de dincolo (cetatea Ur din Mesopotamia) în Canaan” (Avraam
înseamn\ „tat\ a multe popoare” – vezi Facere 17, 3-6)17.

d) Argumentarea este metoda prin care se formeaz\ [i se înt\resc convin-
gerile despre adev\rurile religioase [i se înl\tur\ sus]inerile gre[ite18.

În Omiliile la Facere (I), atunci când afirm\ c\ „chipul” lui Dumnezeu în om
înseamn\ [i asem\narea cu El în ce prive[te st\pânirea, Sf. Ioan aduce dovezi din
Sfânta Scriptur\: „C\ toate animalele erau supuse omului, spune Scriptura. Ascult\:
«[i a adus Dumnezeu la Adam fiarele [i toate necuvânt\toarele, s\ vad\ ce nume le
va pune». Când Adam a v\zut animalele al\turi de el n-a fugit, ci, ca un st\pân care
pune nume robilor de sub st\pânirea sa, a[a a dat [i el nume tuturor fiarelor. {i
numele pe care le-a dat Adam, acelea au fost numele animalelor” (Facere 2, 19).
Acesta este semnul st\pânirii. Asta e pricina c\ Dumnezeu vrând s\-i arate lui
Adam c\ este st\pân peste toate cele v\zute, i-a dat s\ pun\ nume animalelor”19.

14 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Lauda lui Maxim. Cu ce femei trebuie s\ ne c\s\torim, trad. de
Pr. D. Fecioru, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, nr. 3-5, 1980, p. 351.

15 Sebastian {ebu, Metodica pred\rii religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000, p. 84.
16 Omilii la Matei, p. 250.
17 Omilii la Facere (II), p. 66.
18 Cf. Sebastian {ebu, op. cit., p. 86.
19 Omilii la Facere (I), p. 111.
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Dup\ înc\lcarea poruncii divine, Adam se ascunde, dar mila [i iubirea pe care
i-o arat\ Dumnezeu este covâr[itoare: „Adame, unde e[ti? Uit\-te cât\ putere au
aceste cuvinte! Însu[i faptul c\ Dumnezeu l-a chemat arat\ marea [i nespusa Lui
iubire de oameni […]. Faptul c\ l-a întrebat: «unde e[ti?» (Facere 3, 10) arat\, pe
lâng\ iubirea Sa de oameni, [i t\ria acestei iubiri […]. De cine te temi de cau]i
acum s\ te ascunzi? Uit\-te la iubirea de oameni a St\pânului [i la covâr[itoarea
lui r\bdare!”20. 

La metoda argument\rii Sf. Ioan recurge nu numai atunci când explic\ vir-
tu]ile unor personaje biblice sau când face exegeza textului biblic, ci [i în unele
din predicile sale. Un exemplu în acest sens este îndemnul pe care îl face la
practicarea milosteniei, virtute pe care o [i motiveaz\: „Da! În fiecare zi! {i nu
voi înceta de a v\ vorbi. E drept, a[ vorbi mai pu]in dac\ v-a[ vedea c\ da]i
milostenie […]. Când m\ ]ine]i de r\u c\ v\ vorbesc mereu de milostenie, v\
asem\na]i cu un copil care, pentru c\ nu înva]\ s\ fac\ litera a, de[i i se spune de
nenum\rate ori, ]ine de r\u pe dasc\lul lui c\ îi bate mereu capul cu aceast\ liter\.
Nu-i, oare, o nebunie s\-mi porunci]i s\ nu mai vorbesc de milostenie, când voi
n-a]i înv\]at milostenia?”21. Acestor argumente ra]ionale, Sfântul Ioan le adaug\
pe cele din Sfânta  Scriptur\: „… noi nu-L hr\nim când Îl vedem fl\mând, nici
nu-L îmbr\c\m când Îl vedem gol, ci trecem pe lâng\ El când vedem c\ ne
întinde mâna. {i totu[i, dac\ L-a]i vedea pe Hristos, fiecare s-ar goli de toate
averile lui […]. {i acum Îl auzim, spunându-]i: «Mie Mi-a]i f\cut» (Matei 25,40).
Nu-i nici o deosebire dac\ dai acestuia sau Aceluia. Când vezi un s\rac, adu-]i
aminte de cuvintele Lui care-]i ar\tau c\ El este cel hr\nit [i miluit”22.

e) Prelegerea. Prelegerea dialog, ca tip de comunicare, a fost folosit\ de
Sfântul Ioan Gur\ de Aur în tratatul Despre preo]ie. Preo]ia este o vrednicie de
neegalat. Sfântul Ioan afirm\ c\ preotul este sublim în dou\ momente din
activitatea sa sacerdotal\: în scaunul duhovniciei [i în fa]a Sfântului Jertfelnic.

„Când preotul, în scaunul de duhovnicie, iart\ p\catele, în acela[i timp, sus în
ceruri, îngerii lui Dumnezeu [terg din c\r]ile lor p\catele iertate de preot. Îngerii,
care slujesc lui Dumnezeu, ascult\ de porunca preotului [i-i face voia lui. Iat\,
dar, sublimitatea preo]iei, iat\ m\re]ia [i puterea preotului! este trup, este sânge,
carne [i oase, dar are putere mai mare decât un arhanghel”23.

Pe Sfântul Jertfelnic, „preotul are în fa]\ infinitul, are în fa]a sa Dumnezeirea,
pe Domnul pironit pe cruce, încununat cu cunun\ de spini, str\puns în coast\ cu
suli]a […]. Preotul are atunci în fa]a sa, pe Sfântul Altar, dragostea lui Dumnezeu,
jertfa lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Însu[i”24.

20 Ibidem, p. 192.
21 Omilii la Matei, p. 987.
22 Ibidem, p. 986.
23 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre preo]ie, trad. de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului

Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1998, p. 5.
24 Ibidem, p. 13.
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I.2. Metode interogative

a) Conversa]ia didactic\ este o metod\ care valorific\ interoga]ia [i a fost
folosit\ de Sfântul Ioan cu prec\dere în Omilii, cu scopul de a deschide o pist\
problematic\, de a incita la investiga]ii. Întreb\rile puse de Sfântul Ioan sunt
pretext pentru demonstrarea sau argumentarea mesajului biblic ori pentru înce-
perea unei expuneri sau a unui dialog.

Sfântul P\rinte, analizând convorbirea dintre Domnul Hristos [i tân\rul cel
bogat, se întreab\: „- Dar cum pot ajunge cu putin]\ cele cu neputin]\?

- Dac\ te lepezi de averi, dac\ te despar]i de bani, dac\ smulgi din sufletul t\u
pofta cea rea.

- Dar cum poate bogatul l\sa toate averile sale? m\ întrebi […].
- Dac\ va începe s\ se despart\ de cele ce are, dac\ va renun]a la tot ce e de

prisos. F\cându-se a[a, va putea merge [i mai departe [i va alerga mai u[or pe
aceast\ cale”25.

Pentru a se justifica prietenului s\u Vasile de ce a fugit de preo]ie, Sf. Ioan
folose[te dialogul:

„Vasile mi-a spus: Dar tu nu-l iube[ti pe Hristos?
Ioan: Îl iubesc [i nu voi înceta nicicând de a-L iubi. M\ tem, îns\, s\ nu sup\r

pe Cel pe care-L iubesc”26.
b) Problematizarea este o metod\ care contribuie la transformarea celui

educat în subiect al educa]iei, oferindu-i posibilitatea de a se antrena [i a-i stimula
toate resursele personalit\]ii.

Sf. Ioan se folose[te de problematizare în cuvânt\rile sale, fie pentru a-i zidi
suflete[te pe p\stori]ii s\i, fie pentru a-i dezarma, printr-o argumentare exemplar\,
pe eretici.

Dup\ ce-[i provoac\ auditoriul la investiga]ie, dup\ ce-l aduce în acea stare
de c\utare, prin demonstra]ii ra]ionale, îl ajut\ la elucidarea contradic]iei.

Omiliile Sfântului Ioan ne ofer\ destule exemple de întreb\ri-problem\ [i
situa]ii-problem\.

Întreb\ri-problem\: „Dar pentru ce din atâ]i de mul]i ucenici ai lui Hristos au
scris Evanghelii doi Apostoli [i doi ucenici ai Apostolilor?”27.

„Dac\ iudeii n-au crezut acum, cum vor crede atunci, la a doua venire?”28.
„Dar cum a ajuns Iuda vânz\tor, când a fost chemat de Hristos?”29.
Situa]ii-problem\: În Omilia la „P\rintele Meu, de este cu putin]\, treac\ de

la Mine, paharul acesta! Îns\ nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voie[ti” (Matei
26, 39), identific\m toate cele trei etape în solu]ionarea situa]iei-problem\:

1. momentul declan[ator: „Ce este, deci, ceea ce spune?: «P\rinte, dac\ este
posibil, îndep\rteaz\ crucea». Ce spui? Nu [tie dac\ asta se poate sau nu se

25 Omilii la Matei, pp. 730-731.
26 Ibidem, p. 52.
27 Ibidem, p. 17.
28 Ibidem, p. 662.
29 Ibidem, p. 911.
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poate? {i cine poate s\ spun\ aceasta? Dar cuvintele Îl arat\ pe cineva care nu
[tie, pentru c\ ad\ugarea lui «dac\» indic\ pe cineva care se îndoie[te…”.

2. momentul tensional: Sf. Ioan aduce în discu]ie profe]iile vechi testa-
mentare: „Primul este patriarhul Iacov, deoarece, referindu-se la El, spune: «din
l\star fiul meu ai r\s\rit…, mai apoi, pentru a ar\ta crucea a zis: «S-a culcat ca un
leu… Cine-L va de[tepta?» (Facere 49, 9)”, [i încheie cu problematizarea:
„Proorocii deci au cunoscut [i rostul crucii [i foloasele datorate crucii [i
mormântul [i învierea [i în\l]area [i tr\darea [i judecata; le-au descris pe toate cu
exactitate, iar Cel care i-a trimis [i le-a poruncit s\ spun\ acestea, oare, nu le
[tia?”.

3. solu]ia problemei: cu abilitatea-i recunoscut\, Sf. Ioan g\se[te r\spunsul:
„Acela care va fi r\stignit se înfrico[eaz\ [i nu se desparte de aceast\ via]\ f\r\
suferin]\; pentru c\ în firea uman\ st\ dragostea pentru cele existente”30.
Aceast\ solu]ie a problemei este sintetizat\ astfel de Sfântul P\rinte: „A[a cum
a vrut s\-i înve]e s\ se roage, El Însu[i S-a rugat ca om, nu dup\ firea Sa
dumnezeiasc\, pentru c\ Dumnezeirea nu sufer\ deloc, ci dup\ cea omeneasc\”31.

Diferen]ele dintre cele patru Evanghelii sunt abordate de Sf. Ioan folosind tot
problematizarea: „Cum au putut fi crezute de lume Evangheliile, dac\ se
deosebesc unele de altele? Cum au putut birui? Cum s-a f\cut c\ evangheli[tii,
ni[te oameni care în scrierile lor au spus lucruri potrivnice între ele, au fost
admira]i, au fost crezu]i, au fost l\uda]i pretutindeni în lume?”32.

II. Metode de comunicare scris\

Lectura [i interpretarea textului biblic

Citirea Sfintei Scripturi o recomand\ Însu[i Mântuitorul: „Cerceta]i Scriptu-
rile, c\ socoti]i c\ în ele ave]i via]\ ve[nic\. {i acelea sunt care m\rturisesc despre
Mine” (Ioan 5, 39).

Cu acela[i îndemn, î[i începe Sf. Ioan Omiliile la Matei: „Ar fi trebuit s\ nu
avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci s\ avem o via]\ atât de curat\ încât
harul Duhului s\ fi ]inut locul lor în sufletele noastre. {i dup\ cum Sfintele
Scripturi sunt scrise cu cerneal\, tot a[a ar trebui ca [i inimile noastre s\ fi fost
scrise cu Duhul cel Sfânt. Dar pentru c\ am îndep\rtat harul acesta, haide s\
pornim pe o nou\ cale, ca s\-L dobândim iar\[i”33.

Interpretului i se cere s\ aib\ „credin]\ puternic\ în Dumnezeu [i în valoarea
divin\ a Sfintei Scripturi; mintea liber\ de idei preconcepute, iar inima s\ nu-i fie

30 Sf. Ioan Gur\ de Aur, P\rintele Meu, de este cu putin]\ treac\ de la mine paharul
acesta, trad. de Pr. Petru Sidoreac, în „Teologie [i Via]\”, 1997, nr. 1-6, pp. 163-167.

31 Ibidem, p. 170.
32 Omilii la Matei, p. 20.
33 Ibidem, p. 15.
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robit\ de patimi; s\ fie un fervent practicant al rug\ciunii, s\ invoce ajutorul
Duhului Sfânt ori de câte ori purcede la tâlcuirea Scripturii”34.

{i pentru copii, Sf. Ioan g\se[te necesar\ lecturarea anumitor pericope din
Sfânta Scriptur\, aceast\ lucrare încredin]ând-o p\rin]ilor: „Fiecare, venind
acas\, s\-[i ia în mân\ Sf. Scriptur\, s\ parcurg\ din nou textele pe care le-am
dezvoltat, dac\ vrea s\ trag\ un folos. Lectura zilnic\ d\ interpretarea s\n\toas\”35.

34 Ibidem, p. 86.
35 Ibidem, p. 88.
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Methods of Teaching used by Saint John Chrysostom – 
a synthetic perspective

In the study „Methods of Teaching used by Saint John Chrysostom – a synthetic

perspective”, Ms Carmen Maria Bolocan shows that Saint John Crysostom knows

most of the methods used today in the process of teaching.  

Among those, the great orator of the Universal Church uses the Methods of oral

communication, the expositive ones, i.e. narration, description, explanation, argumen-

tation, and the interrogative ones: conversation and problem discourse.  

Among the methods of written communication, the author mentions the lecture

and the interpretation of the biblical message. 

Such a study is meant to ease the analyses of the patristic discourse and to show

that, despite the huge diversity of problems and issues in the mission of the Church,

the answer is the same, the Christ, the Logos of God, the Essence of Education, which

gives insight, meaning and life to all, theologians and believers together.    


