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CON}INUTUL {I LOCUL PREDICII DUP| 

DOCTRINA CANONIC| A BISERICII ORTODOXE

Pr. Lect. Dr. D\nu] POPOVICI

Preliminarii

Adeseori suntem tenta]i s\ consider\m con]inutul predicii ca

f\când obiectul exclusiv al Omileticii, Cateheticii sau Pastoralei,

dar nu este mai pu]in important\ evaluarea acestui aspect al acti-

vit\]ii de propov\duire [i din perspectiv\ canonic\. Aceast\ eva-

luare este necesar\ cu atât mai mult cu cât cunoa[terea legisla]iei

[i doctrinei canonice constituie o component\ fundamental\ a pre-

g\tirii intelectuale a predicatorului. Din p\cate, dac\ am face o

radiografie real\ a preg\tirii intelectuale [i morale a slujitorilor, `n

mod special cu privire la cunoa[terea legisla]iei [i doctrinei cano-

nice a Bisericii Ortodoxe, am constata, cu siguran]\, c\ rezultatele

nu sunt dintre cele mai `ncurajatoare, reflectând o realitate nedo-

rit\, dar care din p\cate exist\, [i anume, ignoran]a multor clerici `n

materie de legisla]ie canonic\.

Or, dup\ cum se [tie, `nc\ din primele veacuri ale Bisericii s-a

introdus obligativitatea cunoa[terii legisla]iei canonice, a[a dup\

cum atest\ [i o scrisoare a papei Celestin, din 29 iulie 429, adre-

sat\ episcopilor din Puglia [i Calabria, `n care episcopul Romei pre-

ciza c\ „… nici unui preot nu-i este permis s\ ignore canoanele”1.

O alt\ m\rturie, la fel de pre]ioas\, care face referire la aceast\ uri-

a[\ responsabilitate, o avem din prima jum\tate a secolului al VII-lea,

tot din Apusul Europei; este vorba despre Conciliul al IV-lea din To-

ledo (anul 633), care cerea ca „...preo]ii s\ cunoasc\ Sfânta Scriptur\

1 Codul de drept canonic, Institutul Teologic Romano-Catolic, edi]ie bilingv\,

traducere de I. Tama[, Editura Sapientia, Ia[i, 2004, p. 24, apud J.D. Mansi, Sa-

crorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. IV, col. 469.
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[i canoanele, deoarece, ignoran]a – mama tuturor erorilor – trebuie evi-

tat\ mai ales de c\tre preo]ii lui Dumnezeu” (can. 25)2.

A[adar, este interzis clericilor s\ ignore Sfânta Scriptur\ [i Sfin-

tele Canoane, f\r\ de care nu putem vorbi nici de posibilitatea propo-

v\duirii dreptei credin]e. De altfel, Scriptura [i canoanele sunt cele

dou\ surse [i c\l\uze sigure ale oric\rui cleric chemat s\ `nve]e sau s\

propov\duiasc\ dreapta credin]\ prin cateheze [i omilii.

Dac\ evalu\m critic situa]ia de ast\zi, constat\m c\, `n cele mai

fericite cazuri, predica zilei se rezum\ la reproducerea perifrastic\

a textului pericopei evanghelice sau a unui comentariu sec, lipsit de

con]inut doctrinar, teologic, limitându-se, de fapt, la scurte infor-

m\ri asupra cultului sau a vie]ilor sfin]ilor din calendarul respectivei

s\pt\mâni liturgice. Evident, `n felul acesta, mesajul este lipsit nu

numai de `nc\rc\tura doctrinar\ pe care ar fi trebuit s\ o transmit\,

ci [i de raportarea textului pericopei la realitatea zilelor noastre.

Din nefericire, se poate constata c\ tot mai cu anevoie se g\se[te

un cleric care [tie s\-[i `ndeplineasc\ datoria [i misiunea `nv\]\to-

reasc\ a[a dup\ cum a rânduit-o Mântuitorul Hristos, au afirmat-o

Sfin]ii Apostoli [i au explicitat-o [i consfin]it-o Sfin]ii P\rin]i ai Bise-

ricii ecumenice [i `n textul legisla]iei canonice din primul mileniu.

Privind la rezultatele activit\]ii `nv\]\tore[ti ale unor clerici din

zilele noastre, vom constata c\ una dintre cauzele care fac ineficient\

propov\duirea dreptei credin]e o constituie tocmai insuficienta pre-

g\tire teologic\ [i canonic\ a slujitorilor altarelor, care adeseori o

substituie prin discursuri cu con]inut socio-politic care nu-[i au locul

`n cadrul predicii duminicale sau al catehezei zilnice ori s\pt\mâ-

nale. F\r\ `ndoial\, a[a cum sublinia un reputat profesor de omile-

tic\ contemporan, respectivii clerici neglijeaz\ faptul c\ amvonul nu

este o tribun\ a unei reuniuni politice3 [i c\ „de la amvon se ves-

te[te cuvântul Domnului, nimic altceva!”4, fapt pe care l-au eviden-

]iat cu cincisprezece secole `n urm\ P\rin]ii Sinodului Trulan, atunci

când au stabilit obliga]ia ca predica „...s\ nu treac\ hotarele cele ce

sunt puse” (can. 19)5.

2 Ibidem, p. 25, apud J.D. Mansi, Sacrorum..., vol. X, col. 627.
3 Vezi: Vasile Gordon, Amvonul [i politica. Compatibilit\]i [i diferen]ieri, `n

„Biserica Ortodox\ Român\”, anul CXX (2002), nr. 1-6.
4 Ibidem, pp. 467-482.
5 Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note [i comentarii, edi]ia a III-a,

Sibiu, 2005, p. 128. 
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 Prin urmare, predica nu trebuie s\ treac\ hotarele puse de Sfin-

tele Canoane, care nu sunt altceva decât c\l\uzele [i p\zitoarele `n-

v\]\turii Sfintei Scripturi [i ale Sfintei Tradi]ii6. 

Con]inutul predicii

~n legisla]ia canonic\, ecumenic\, din primul mileniu, se afirm\

`n mod `nvederat obligativitatea clericilor de a transmite doar `nv\-

]\tura revelat\ [i formulat\ de Biseric\ `n hot\rârile ei de credin]\

stabilite la sinoadele ecumenice.

Afirmând aceast\ obligativitate, P\rin]ii Bisericii reiterau, de fapt,

principiul stabilit de Sfin]ii Apostoli, [i anume acela de a transmite

ceea ce au primit despre Cuvântul vie]ii, dintru `nceput: „Ce era de

la `nceput, ce am auzit, ce am v\zut cu ochii no[tri, ce am privit [i

mâinile noastre au pip\it, despre Cuvântul vie]ii – spunea Sfântul

Evanghelist Ioan – aceea v\ vestim” (I Ioan 1, 1). Cu alte cuvinte,

numai ceea ce am primit de la Biseric\, ceea ce am auzit [i v\zut

la P\rin]ii Bisericii, trebuie s\ vestim celor care au nevoie de Cu-

vântul vie]ii. De altfel, f\r\ acest fel de propov\duire – `ntru fide-

litatea [i autenticitatea adev\rului de credin]\ primit de la Biseric\ –

nu putem vorbi nici de activitatea sfin]itoare a Bisericii, fiindc\ `ntre

cuvântul Evangheliei [i Sfintele Taine exist\ o rela]ie organic\7. De

aceea, nu poate fi nici un bun liturgist cel care nesocote[te slujirea

`nv\]\toreasc\, prin care vine, de altfel, `nceputul mântuirii noastre.

~n canoanele stabilite la aceste sinoade, Sfin]ii P\rin]i au regle-

mentat toate aspectele legate de activitatea `nv\]\toreasc\ a clerici-

lor. ~ntr-adev\r, g\sim reglement\ri care privesc lucrarea de p\strare

a adev\rului revelat, lucrarea de ap\rare [i de adâncire a adev\rurilor

6 ~ntr-adev\r, canoanele sunt pârghia edificiului constitu]ional al Bisericii, f\r\

de care `ns\[i unitatea ei nu poate fi afirmat\. Prin urmare, nimeni nu poate r\-

mâne `n aria Ortodoxiei [i, ipso facto, s\ fie apt a propov\dui dreapta credin]\,

f\r\ a cunoa[te [i aplica canoanele Bisericii. De aceea, pr. prof. dr. Nicolae V. Dur\

scria cu `ndrept\]ire c\ „normele canonice sunt, al\turi de dogme, al doilea element

constitutiv esen]ial al constitu]iei Bisericii [i al unit\]ii acesteia”. (cf. Nicolae V. Dur\,

Canoanele Sinodului II Ecumenic [i obligativitatea m\rturisirii [i p\str\rii neschim-

bate a credin]ei niceo-constantinopolitane, `n „Ortodoxia”, anul XXXIII (1981,

nr. 2, p. 445).
7 Nicolae Dur\, Propov\duirea cuvântului [i Sfintele Taine, Editura I.B.M.B.O.R.,

Bucure[ti, 1998, p. 88.
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de credin]\, dar [i preciz\ri referitoare la con]inutul, locul [i timpul

`n care clericii au datoria de a predica.

De aceea, Sfintele Canoane r\mân farul [i lumina c\l\uzitoare

pentru orice propov\duitor doritor s\ predice, cu timp [i f\r\ timp,

dreapta credin]\. ~n ceea ce prive[te con]inutul predicii8, acesta se

8 Referitor la con]inutul predicii, literatura de specialitate este destul de bo-

gat\. Dintre lucr\rile reprezentative, men]ion\m doar câteva: Sfântul Ioan Gur\

de Aur, {aizeci [i patru cuvinte sau predici, traducere de Melchisedec {tef\-

nescu, Bucure[ti, 1883, (reeditate 1997, Editura Buna Vestire, Bac\u); Idem, Cu-

vinte la praznice `mp\r\te[ti, traducere de D. Fecioru, Bucure[ti, 1942; Idem,

Omilii la Facere (I) `n P.S.B., vol. XXI, [i (II) `n P.S.B., vol. XXII, traducere de D.

Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1987, 1989; Idem, Omilii la Matei, `n

P.S.B., vol. XXIII, traducere de D. Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1994;

Idem, Pu]ul [i `mp\r]irea de grâu (57 predici), Editura Buna Vestire, Bac\u, 1995;

Idem, Omilia despre predic\, Migne, P.G., L, 653-662 (v. [i J. Bareille, Oeuvres com-

pletes de Saint Jean Crysostome ..., Tom. IV, Paris, 1866, pp. 405-419), traducere

de D. Fecioru, `n „Mitropolia Ardealului”, XXIII (1978), nr. 1-3, pp. 58-66; Sfântul

Vasile cel Mare, Scrieri I (Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii [i cu-

vânt\ri, Omilia c\tre tineri), `n P.S.B., vol. XVII, traducere de D. Fecioru, Editura

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1986; Asterie al Amasiei, Omilii [i predici, `n Izvoarele Or-

todoxiei, vol. 8, traducere de Dumitru Fecioru, Bucure[ti, 1946; Fer. Augustin, De

doctrina christiana, `n Migne, XXXIV, (P.L.), 15-122 (v. cartea a IV-a); Idem, De

catechizandis rudibus, `n MIGNE, (P.L.) XXXX, col. 309-348; Prima catehez\.

Ini]iere `n via]a cre[tin\, traducere de George Bogdan }âra, edi]ie bilingv\,

Polirom, Bucure[ti, 2002; Idem, De magistro, P.L. XXXII, col. 1193-1220, tradu-

cere rom. de Eugen Munteanu, Institutul European, Ia[i, 1995 (edi]ie bilingv\);

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentar la Sfânta Evanghelie dup\ Luca, tradu-

cere din francez\ de Gh. B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1998; Sfântul

Clement Romanul, Omilie, numit\ a doua Epistol\ c\tre Corinteni, `n P.S.B., vol. I,

traducere de D. Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1979; Sfântul Efrem Si-

rul, Cuvinte [i `nv\]\turi, Editura Buna-Vestire, Bac\u, 1996; Sfântul Grigorie de

Nazianz, Elogiul funebru al lui Cezarie [i Despre Macabei, traducere de Petru Pa-

padopol, Rm. V`lcii, 1939; Sfântul Grigorie Palama, Omilii, vol. I, traducere de

Constantin Daniel, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2000; Origen, Omilii la Facere,

Ie[ire, Numeri, Iosua, Cântarea Cânt\rilor, Cartea Proorocului Ieremia, `n P.S.B.,

vol. VI, traducere de T. Bodogae, Nicolae Neaga [i Zorica La]cu, Editura I.B.M.-

B.O.R., Bucure[ti, 1981; Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, `n P.S.B.,

vol. XXXIV, traducere de C. Corni]escu, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1992; Cle-

ment Alexandrinul, Pedagogul, `n P.S.B., vol. IV, traducere de D. Fecioru, Editura

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1982; Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt cate-

hetic, traducere de T. Cristescu [i N. Barbu, edi]ia a II-a, Editura Sofia, Bucure[ti,

1998; Sfântul Teodor Studitul, Cuvintele... (cateheze [i predici), Editura Episco-

piei Alba Iuliei, 1994 (edi]ie `ngrijit\ de Petru Ple[a); Sfântul Simeon Noul Teolog,

Cateheze. Scrieri II, traducere de Ioan Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999; Idem,

Cele 225  de capete teologice [i practice `n Filocalia româneasc\, vol. VI,  Editura 

8 Referitor la con]inutul predicii, literatura de specialitate este destul de bo-

gat\. Dintre lucr\rile reprezentative, men]ion\m doar câteva: Sfântul Ioan Gur\

de Aur, {aizeci [i patru cuvinte sau predici, traducere de Melchisedec {tef\-

nescu, Bucure[ti, 1883, (reeditate 1997, Editura Buna Vestire, Bac\u); Idem, Cu-

vinte la praznice `mp\r\te[ti, traducere de D. Fecioru, Bucure[ti, 1942; Idem,

Omilii la Facere (I) `n P.S.B., vol. XXI, [i (II) `n P.S.B., vol. XXII, traducere de D.

Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1987, 1989; Idem, Omilii la Matei, `n

P.S.B., vol. XXIII, traducere de D. Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1994;

Idem, Pu]ul [i `mp\r]irea de grâu (57 predici), Editura Buna Vestire, Bac\u, 1995;

Idem, Omilia despre predic\, Migne, P.G., L, 653-662 (v. [i J. Bareille, Oeuvres com-

pletes de Saint Jean Crysostome ..., Tom. IV, Paris, 1866, pp. 405-419), traducere

de D. Fecioru, `n „Mitropolia Ardealului”, XXIII (1978), nr. 1-3, pp. 58-66; Sfântul

Vasile cel Mare, Scrieri I (Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii [i cu-

vânt\ri, Omilia c\tre tineri), `n P.S.B., vol. XVII, traducere de D. Fecioru, Editura

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1986; Asterie al Amasiei, Omilii [i predici, `n Izvoarele Or-

todoxiei, vol. 8, traducere de Dumitru Fecioru, Bucure[ti, 1946; Fer. Augustin, De

doctrina christiana, `n Migne, XXXIV, (P.L.), 15-122 (v. cartea a IV-a); Idem, De

catechizandis rudibus, `n MIGNE, (P.L.) XXXX, col. 309-348; Prima catehez\.

Ini]iere `n via]a cre[tin\, traducere de George Bogdan }âra, edi]ie bilingv\,

Polirom, Bucure[ti, 2002; Idem, De magistro, P.L. XXXII, col. 1193-1220, tradu-

cere rom. de Eugen Munteanu, Institutul European, Ia[i, 1995 (edi]ie bilingv\);

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentar la Sfânta Evanghelie dup\ Luca, tradu-

cere din francez\ de Gh. B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1998; Sfântul

Clement Romanul, Omilie, numit\ a doua Epistol\ c\tre Corinteni, `n P.S.B., vol. I,

traducere de D. Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1979; Sfântul Efrem Si-

rul, Cuvinte [i `nv\]\turi, Editura Buna-Vestire, Bac\u, 1996; Sfântul Grigorie de

Nazianz, Elogiul funebru al lui Cezarie [i Despre Macabei, traducere de Petru Pa-

padopol, Rm. V`lcii, 1939; Sfântul Grigorie Palama, Omilii, vol. I, traducere de

Constantin Daniel, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2000; Origen, Omilii la Facere,

Ie[ire, Numeri, Iosua, Cântarea Cânt\rilor, Cartea Proorocului Ieremia, `n P.S.B.,

vol. VI, traducere de T. Bodogae, Nicolae Neaga [i Zorica La]cu, Editura I.B.M.-

B.O.R., Bucure[ti, 1981; Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, `n P.S.B.,

vol. XXXIV, traducere de C. Corni]escu, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1992; Cle-

ment Alexandrinul, Pedagogul, `n P.S.B., vol. IV, traducere de D. Fecioru, Editura

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1982; Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt cate-

hetic, traducere de T. Cristescu [i N. Barbu, edi]ia a II-a, Editura Sofia, Bucure[ti,

1998; Sfântul Teodor Studitul, Cuvintele... (cateheze [i predici), Editura Episco-

piei Alba Iuliei, 1994 (edi]ie `ngrijit\ de Petru Ple[a); Sfântul Simeon Noul Teolog,

Cateheze. Scrieri II, traducere de Ioan Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999; Idem,

Cele 225  de capete teologice [i practice `n Filocalia româneasc\, vol. VI,  Editura
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refer\ `ntâi de toate la fondul doctrinar, adic\ la adev\rul

dogmatic transmis ascult\torilor9. ~n forma sa de exprimare,

cuvântul predicatorului10 trebuie s\ aib\ „putere mult\”, pentru a-i

determina pe oameni s\ participe la experien]a cre[tin\11, s\ fac\

s\ transpar\ `n propria via]\ adev\rurile rela]iei omului cu

Dumnezeu [i s\ transforme existen]a personal\ `ntr-o adev\rat\

m\rturisire de credin]\. Pentru a se ajunge la acest rezultat este

necesar\, `ns\, adaptarea con]inutului predicii la necesit\]ile

auditoriului. Ast\zi, mai mult ca oricând, se impune ca predica s\

fie actual\, s\ vizeze experien]ele cotidiene ale credincio[ilor, s\

ofere o perspectiv\ nou\ vie]ii omene[ti [i s\ conduc\ prin

comunitatea Bisericii c\tre o „...experien]\ real\ a viitorului”12.

~ns\ pentru a nu gre[i, predicatorii dreptei credin]e din zilele

noastre, care se confrunt\ cu situa]ii a c\ror elucidare cere `ntoar-

cerea la teologia P\rin]ilor, trebuie s\ cerceteze cu aten]ie sporit\

9 I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1977; Sfântul Nicolae Cabasila, Trei Omilii (Na[terea,

Buna-Vestirea [i Adormirea Maicii Domnului), Editura Icos, Bucure[ti, 1999; Sfân-

tul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei [i Marcu, Editura

Sofia, Bucure[ti, 1998; Sfântul Teofan Z\vorâtul, Ce este via]a duhovniceasc\?, `n

colec]ia Comorile Pustiei, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997; Idem, Via]a duhovni-

ceasc\ [i cum o putem dobândi, Editura Buna Vestire, Bac\u, 1999 etc.
9 A se vedea, de exemplu, Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvânt\ri

despre Dumnezeu, traducere de Dumitru St\niloae, Editura Anastasia, Bucure[ti,

1993; Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere [i note de Dumitru Fe-

cioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2003; Sfântul Irineu de Lyon, Contra le

eresie, Editore E. Bellini-G. Maschio, Jacca Book, Milano, 1997; Sfântul Maxim

M\rturisitorul, Ambigua, `n P.S.B., vol. LXXXII, traducere de D. St\niloae, Editura

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1983; Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt despre `ntru-

parea Cuvântului, `n Scrieri, p. I, `n P.S.B., vol. XV, traducere, introducere [i

note de Dumitru St\niloae, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1987; Sfântul Dioni-

sie Areopagitul, Ierarhia cereasc\ [i ierarhia bisericeasc\, traducere [i studiu

introductiv de Cicerone Iord\chescu, Institutul European, Ia[i, 1994; Sfântul Si-

meon Arhiepiscopul Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credin]ei noa-

stre ortodoxe, dup\ principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos [i urma[ii S\i,

vol. I-II, Editura Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, 2002 etc.
10 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre preo]ie, traducere de D. Fecioru, Bucu-

re[ti, 1987, cartea V-a, pp. 113-120, cu referiri la predic\ [i predicator; Sfântul

Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea regulei pastorale, traducere de Alexandru

Moisiu, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1996, cap. 39-40, cu referiri la predicator.
11 Vezi: Constantin Preda, Propov\duirea apostolic\ – structuri retorice `n

Faptele Apostolilor, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2005, p. 60.
12 Ibidem, p. 21.

I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1977; Sfântul Nicolae Cabasila, Trei Omilii (Na[terea, Buna-

Vestirea [i Adormirea Maicii Domnului), Editura Icos, Bucure[ti, 1999; Sfântul

Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei [i Marcu, Editura

Sofia, Bucure[ti, 1998; Sfântul Teofan Z\vorâtul, Ce este via]a duhovniceasc\?, `n

colec]ia Comorile Pustiei, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997; Idem, Via]a duhovni-

ceasc\ [i cum o putem dobândi, Editura Buna Vestire, Bac\u, 1999 etc.
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doctrina canonic\ a Bisericii [i s\ redescopere gândirea Sfin]ilor P\-

rin]i care au l\sat `n Sfintele Canoane cele mai pertinente sfaturi [i

recomand\ri referitoare la toate elementele acestei dimensiuni esen-

]iale a slujirii preo]e[ti, ca punct de sprijin `n activitatea predicatorial\.

Astfel, P\rin]ii Sinodului Trulan au stabilit atât limitele `n care

trebuie s\ se `nscrie predica, cât [i criteriile de interpretare a Sfintei

Scripturi, ca principal izvor al acesteia: „s\ `nve]e cuvintele dreptei

credin]e, culegând din Scriptura dumnezeiasc\ `n]elesurile [i jude-

c\]ile adev\rurilor [i s\ nu treac\ (dep\[easc\) hotarele cele ce sunt

puse, sau predania celor de Dumnezeu purt\tori P\rin]i” (can. 19)13.

Fideli Tradi]iei apostolice [i prevederilor sinoadelor anterioare, P\-

rin]ii acestui sinod ecumenic au `nvederat, deci, `n textul acestui ca-

non izvoarele la care predicatorul trebuie s\ fac\ apel, adic\ Sfânta

Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie, din care fac parte [i Sfintele Canoane.

Cât prive[te referin]a la predania transmis\ de Sfin]ii P\rin]i, tre-

buie precizat c\ scrierile patristice sunt indispensabile `n cultura teo-

logic\ a oric\rui predicator, fiindc\ doar `n lumina acestora aceasta

poate interpreta Sfânta Scriptur\ `n mod corect. De altfel, `ns\[i auto-

ritatea Sfin]ilor P\rin]i `n materie de `nv\]\tur\ este dat\ tocmai de

autenticitatea acesteia, care este `nvederat\ [i de sfin]enia vie]ii lor.

A[a dup\ cum preciza unul din cei mai aviza]i teologi [i cano-

ni[ti români, „toate opiniile, specula]ia [i creativitatea `n gândirea

teologic\ trebuie s\ fie m\surate cu criteriul Sfintei Tradi]ii, `n

totalitatea ei – dogmatic\, cultic\ [i canonic\”14 – [i s\-[i g\seasc\

aplicarea `n primul rând `n via]a celui care predic\, deoarece acesta

„trebuie s\ fie capabil s\ explice dogmele Bisericii, dar s\ le [i aplice

`n via]\, pentru a putea nu numai s\ instruiasc\ [i s\ `ndemne (for]a

de `nrâurire a exemplului constând `n tendin]a pe care el o na[te,

aceea de a imita15)”, ci „s\ [i mustre (I Corinteni IV, 14; X, 11; Co-

loseni I, 28; III, 16)”16.

Importan]a vital\ a r\mânerii propov\duitorului `n albia drep-

tei credin]e este cheia succesului unei predici care s\ se `nscrie `n

13 Ioan N. Floca, op. cit., p. 111.
14 Nicolae V. Dur\, Hristologia `n lumina tradi]iei canonice a Bisericii Orto-

doxe, `n „Studii Teologice”, anul XXXVI (1984), nr. 7-8, p. 496.
15 Petru Gh. R\d\[an, Importan]a exemplului `n propov\duirea cuvântului lui

Dumnezeu, `n „Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), nr. 2, p. 230.
16 Nicolae V. Dur\, Teologie [i teologii. Teologia ortodox\ [i noile curente teolo-

gice, `n „Ortodoxia”, anul XXXVIII (1986), nr. 4, p. 48.
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spiritul acestei Sfinte Tradi]ii. Predicatorul care ignor\ sau oculteaz\

Sfânta Tradi]ie risc\ s\ se `nstr\ineze de adev\rul revelat [i pro-

pov\duit de Biseric\. De aceea, predica trebuie s\ fie structurat\

dup\ modelul l\sat de Hristos, practicat de Apostoli [i urma[ii lor,

care nu se ab\teau de la textul revelat, `ntrucât cuvântul predicii este

cuvântul credin]ei „celei dat\ odat\ pentru totdeauna” (Iuda I, 3) [i

al vie]ii ve[nice. ~n acela[i timp, ea trebuie s\ fie fidel\ [i `nv\]\-

turii Sfin]ilor P\rin]i, care, lumina]i de Duhul Sfânt, ne-au l\sat cele

mai `n\l]\toare opere exegetice [i catehetice, adev\rate capodopere

ale genului. ~ntreaga lor oper\ este str\b\tut\ ca de un fir ro[u de ne-

cesitatea cunoa[terii adev\rului `n perspectiva vie]ii ve[nice, care,

dup\ `ndemnul Mântuitorului, este singura condi]ie pentru accede-

rea `n ~mp\r\]ia Cerurilor, `n ve[nicia comuniunii celei mai sublime

dintre creatur\ [i Creator: „Aceasta este via]a ve[nic\: s\ Te cunoasc\

pe Tine singurul [i adev\ratul Dumnezeu [i pe Iisus Hristos pe Care

L-ai trimis” (Ioan XVII, 3).

P\rin]ii Sinodului III ecumenic prevedeau c\ „este datoria epis-

copilor care au credin]a ortodox\” (can. 1 III ec.) s\ scoat\ „defi-

nitiv din treapta episcopatului” pe cei care m\rturiseau sau pro-

pov\duiau o credin]\ eterodox\. Aceia[i P\rin]i ai Sinodului III

ecumenic hot\rau c\ „nim\nui nu-i este permis s\ propun\ sau s\

scrie sau s\ alc\tuiasc\ alt\ credin]\ afar\ de cea hot\rât\ de c\tre

Sfin]ii P\rin]i, `mpreun\ cu Sfântul Duh. Iar cei ce `ndr\znesc s\

alc\tuiasc\ o alt\ credin]\ sau s\ o r\spândeasc\ sau s\ o propun\

celor ce voiesc a se `ntoarce la cuno[tin]a adev\rului, … ace[tia,

de ar fi episcopi sau clerici, str\ini s\ fie episcopii de episcopie, iar

clericii de clericat; iar de ar fi laici s\ se anatematizeze” (can. 7)17. 

A[adar, clericii [i laicii care `ndr\znesc s\ alc\tuiasc\ sau s\

propov\duiasc\ o alt\ credin]\ decât cea formulat\ [i stabilit\ de

P\rin]ii Bisericii la sinoadele ecumenice sunt exclu[i din sânul

Bisericii. Iat\ de ce clericii [i laicii tuturor timpurilor trebuie s\ ia

aminte s\ nu aduc\ vreun prejudiciu dreptei credin]e [i s\ r\mân\

fideli [i statornici `n dreapta credin]\ primit\ de la Biseric\, „`ntru

care Hristos este temelia” (can. 1 Trulan)18.

17 Apud Nicodim Mila[, Canoanele Bisericii Ortodoxe `nso]ite de comentarii,

vol. I, pt. II, traducere de U. Kovincici [i N. Popovici, Arad, 1931, p. 155.
18 Ioan N. Floca, op. cit., p. 106.
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P\rin]ii Sinodului VI ecumenic, `ntruni]i la Constantinopol `n

anii 691-69219, hot\rau ca „credin]a transmis\ nou\ de c\tre cei care

au fost martori [i slujitori ai Cuvântului, de c\tre Apostolii ale[i de

Dumnezeu, s\ se p\streze liber\ de inova]ii [i nev\t\mat\; apoi [i

m\rturisirea de credin]\ a celor trei sute [i optsprezece Sfin]i [i feri-

ci]i P\rin]i, pe timpul fostului nostru `mp\rat Constantin [i confir-

m\m [i pecetluim – spuneau ei – credin]a propov\duit\ pe timpul

lui Teodosie cel Mare, fostul nostru `mp\rat, de c\tre cei o sut\

cinzeci de P\rin]i …, [i `nv\]\turile expuse de c\tre cei dou\ sute

de Dumnezeu purt\tori P\rin]i aduna]i `ntâia dat\ `n cetatea Efe-

sului…, ca pe o `nt\rire indestructibil\ a dreptei credin]e, propov\-

duind pe un Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a `ntrupat, [i prea-

sl\vind pe Preacurata [i Pururi Fecioara, care L-a n\scut f\r\ de s\-

mân]\, cu adev\rat N\sc\toare de Dumnezeu…”; „~nt\rim drept or-

todox\ – ad\ugau ei – [i credin]a descris\ de cei [ase sute [i trei-

zeci de Dumnezeu ale[i P\rin]i din metropola Calcedon...; Tot a[a,

recunoa[tem – declarau P\rin]ii Sinodului Trulan – ca fiind inspi-

rate de Duhul Sfânt [i drept credincioasele glasuri ale celor o sut\

cincizeci de P\rin]i de Dumnezeu purt\tori, `ntruni]i … pe timpul

lui Iustinian;” „{i m\rturisim din nou – spuneau Sfin]ii P\rin]i – a

se p\stra nev\t\mat\ credin]a Sfântului Sinod de curând adunat `n

aceast\ cetate `mp\r\teasc\ pe timpul fostului nostru `mp\rat de

sfânt\ memorie …, [i, pe scurt, hot\râm s\ r\mân\ statornic\ `n

t\rie [i neclintit\ pân\ la sfâr[itul veacurilor credin]a tuturor b\r-

ba]ilor, care au fost prosl\vi]i `n Biserica lui Dumnezeu, fiind lu-

min\torii lumii, p\strând cuvântul vie]ii, precum [i scrierile [i dog-

mele lor predanisite de Dumnezeu, [i lep\dând [i anatematizând

pe to]i aceia pe care ei i-au lep\dat [i anatematizat ca pe vr\jma[ii

adev\rului”. ~n fine, aceia[i P\rin]i ai Sinodului Trulan dispuneau:

„dac\ cineva nu ar p\stra [i nu ar primi men]ionatele dogme ale

dreptei credin]e [i nu va crede [i propov\dui astfel, ci va `ncerca

19 Referitor la acest sinod, trebuie precizat c\ este vorba de a doua sesiune a

aceluia[i [ase sinod ecumenic, care nu se reduce doar la prima sa sesiune din

anul 680, care a dat numai hot\râri dogmatice. ~n privin]a acestor preciz\ri, a se

vedea Ioan V. Dur\, Canoanele Sinodului al VI-lea ecumenic (Panthekti sau

Quinisext sau Trulan) privitoare la post [i aplicarea acestora `n via]a credin-

cio[ilor Bisericii Ortodoxe de ast\zi, `n „Ortodoxia”, anul XLVI (1994), nr. 2-3,

pp. 131-141. 
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s\ se `mpotriveasc\ acelora, s\ fie anatema, s\ fie scos [i s\ cad\

din catalogul cre[tinilor, ca un str\in” (can. 1 Trulan)20.

Prin canoane au fost reglementate [i solu]ionate diverse cazuri

[i situa]ii ivite de-a lungul timpului `n via]a bisericeasc\. Odat\ cu

`nceputul institu]ionaliz\rii biserice[ti, canoanele cap\t\ [i un carac-

ter juridic21, cu for]\ obligatorie. De altfel, din epoca `mp\ratului

Justinian (527-565), canoanele au fost `nvestite – prin constitu]ii im-

periale – cu autoritate superioar\ legilor de stat, fapt pentru care

P\rin]ii Bisericii au ]inut s\ precizeze c\ „cei ce pun `n def\imare

Sfintele [i dumnezeie[tile Canoane ale Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, care

[i pe Sfânta Biseric\ o sprijinesc [i pe toat\ credin]a petrec `mpo-

dobind-o, o pov\]uiesc c\tre dumnezeiasca evlavie, s\ fie anatema”22.

Cu alte cuvinte, nimeni nu poate def\ima Sfintele [i dumnezeie[tile

Canoane pe care le-au rânduit Sfin]ii P\rin]i, fiindc\ ele sunt teme-

lia pe care se sprijin\ `ns\[i credin]a Bisericii. Iat\ de ce, orice cle-

ric care urc\ la amvon trebuie s\ le cunoasc\ [i s\ le aplice [i atunci

când `[i `ndepline[te activitatea sa `nv\]\toreasc\, fie prin cuvântul

omiletic, fie prin cel catehetic. 

Nu trebuie uitat nici faptul c\ P\rin]ii Sinodului Trulan au `n-

ceput textul canonului – aidoma Sfântului Grigorie de Nazianz23 –

cu precizarea c\ orice cuvânt [i orice ac]iune trebuie s\ `nceap\ [i

s\ se termine cu Dumnezeu. ~ntr-adev\r, orice cuvânt de popov\-

duire a credin]ei cre[tine trebuie s\ `nceap\ [i s\ se termine cu

Dumnezeu, fiindc\ finalitatea acestuia nu este alta decât prosl\-

virea lui Dumnezeu `ntru dreapta credin]\ primit\ de la Cel `ntru-

pat „la plinirea vremii” (cf. Galateni IV, 4), transmis\ de Sfin]ii

Apostoli [i formulat\ de Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii la sinoadele ecu-

menice din primul mileniu.

A[a dup\ cum au constatat [i unii canoni[ti ortodoc[i, importan]a

textului canoanelor 1 [i 19 Trulan const\ `ndeosebi „`n aceea c\

m\rturisirea acestei dogme se `ntemeiaz\ pe credin]a unitar\ a

20 Apud Nicodim Mila[, op. cit., pp. 301-304.
21 Liviu Stan, Jus ecclesiasticum – dreptul `n via]a Bisericii, `n „Studii Teolo-

gice”, anul XII (1960), nr. 7-8, pp. 474-475.
22 Sinodul din Constantinopol, cel dup\ Constantin Porfirogenetul, foaia 977

din tomul al 2-lea al Sinodicalelor, adic\ Tomul Unirii, apud Pidalion, Neam]

1844, p. 40.
23 Sfântul Grigorie Teologul, Oratio II, (al. I), c. 1, apud Eusebiu Popovici,

Istoria bisericeasc\ universal\, vol. II, Cern\u]i, 1895, p. 177.
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tuturor b\rba]ilor care au fost prosl\vi]i `n Biserica lui Dumnezeu

[i care au fost lumin\torii lumii, prin mintea lor luminat\ de Dumne-

zeu, prin cunoa[terea curat\ a adev\rului, prin statornicirea lor `n

p\strarea adev\rului [i prin via]a lor sfânt\”24. ~ntr-adev\r, nu pu-

tem vorbi de propov\duirea autentic\ a credin]ei cre[tine, decât

dac\ aceasta se `ntemeiaz\ pe credin]a m\rturisit\ de acei lumi-

n\tori ai lumii, prosl\vi]i de Biserica lui Dumnezeu, adic\ de Sfin]ii

P\rin]i ai sinoadelor ecumenice, care au formulat atât adev\rurile de

credin]\, cât [i hot\rârile canonice.

Acela[i canon, 19 Trulan, ]ine s\ aminteasc\ clericilor predicatori

c\ de con[tiinciozitatea, d\ruirea [i preg\tirea lor intelectual\ [i mo-

ral\ atârn\ mântuirea p\stori]ilor. Ei au datoria de a-i lumina `n

cele ale credin]ei [i moralei, au datoria de a-i p\zi de `nv\]\turile

d\un\toare, eretice, precum [i de a-i preg\ti pentru apostolatul Bi-

sericii, la care sunt chema]i to]i membrii acesteia, clerici [i mireni.

~n acest sens, canonul precizeaz\: „Popoarele, prin `nv\]\tura pome-

ni]ilor P\rin]i, au ajuns la cuno[tin]a celor vrednice [i de dorit, pre-

cum [i a celor nefolositoare [i de lep\dat, s\-[i potriveasc\ via]a spre

mai bine [i s\ nu fie cuprin[i de patima ne[tiin]ei, ci, luând aminte

la `nv\]\tur\, se feresc pe ei ca s\ nu p\]easc\ ceva r\u [i, de frica

pedepselor care au s\ vie, `[i lucreaz\ loru[i mântuirea” (can. 19

Trulan)25, fapt pentru care, „episcopul sau prezbiterul nu trebuie s\

arate nep\sare (neglijen]\) clerului sau poporului, ne`nv\]ându-i pe

ace[tia dreapta credin]\” (can. 58 apost.)26.

Prin urmare, „patima ne[tiin]ei” – la care f\ceau referin]\ ex-

pres\ P\rin]ii Sinodului Trulan – nu poate fi omorât\ decât prin

cunoa[terea `nv\]\turii Sfintei Scripturi t\lm\cit\ de Sfin]ii P\rin]i,

care – prin canoanele lor – ne-au l\sat c\l\uze temeinice [i pentru

propov\duirea dreptei credin]e.

Sfântul Chiril al Ierusalimului preciza `n Catehezele sale c\ „este
un fel dogmatic de credin]\, `n care exist\ un acord al sufletului cu
un anumit lucru … [i este un al doilea fel de credin]\, d\ruit de
Hristos prin har”27. Adev\rul dumnezeiesc se cere propov\duit [i

24 Nicodim Mila[, Comentariu la canonul 1 al Sinodului Trulan, `n Canoa-

nele ..., vol. II, pt. II, p. 305. 
25 Ioan N. Floca, op. cit., p. 128.
26 Ibidem, p. 40.
27 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere [i note de subsol de Du-

mitru Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2003, pp. 76-77.
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tr\it `ntr-un mod practic. El se realizeaz\ [i `[i define[te forma prin
credin]a lucr\toare, care este considerat\, pe de o parte, „ochiul
min]ii noastre”, necesar ca s\ vedem adev\rul `nv\]\turii, iar pe
de alt\ parte, „mâna inimii prin care `mplinim sfin]enia purt\rilor
noastre”28. De aceea, nu ne putem lipsi de nici una din cele dou\
dimensiuni, dac\ dorim s\ fim des\vâr[i]i `n credin]\, ele fiind con-
di]ionate reciproc, fiindc\ predica trebuie s\ ofere cunoa[terea ade-
v\rului, care, acceptat prin credin]\, s\ transforme cunoa[terea `n
via]\ duhovniceasc\. 

Fiind `ncadrat `n diferite momente ale cultului29, con]inutul pre-
dicii este strâns legat de acesta [i armonizat cu `ntreg ciclul litur-
gic, iar nu fragmentat sau artificial. ~ntr-adev\r, numai `n Biseric\ se
descoper\ taina lui Dumnezeu, a lucr\rii Sale, a iubirii Sale; numai
`n Biseric\ este posibil\ cre[terea `n credin]\ [i cunoa[tere30.

~nv\]area dreptei credin]e are continuitate `n Biseric\ atât prin
libertatea [i varietatea abord\rii, cât [i prin diversitatea subiectelor
tratate de c\tre cel c\ruia i s-a `ncredin]at, prin Sfânta Tain\ a Hiro-
toniei, misiunea `nv\]\toreasc\ sau slujirea cuvântului. Atunci când
ne referim la propov\duirea cuvântului lui Dumnezeu, nu avem `n
vedere doar predica propriu-zis\ rostit\ de la amvonul Bisericii, ci
trebuie s\ ]inem seama [i de faptul c\ „cuvântul lui Dumnezeu
este `ns\[i Evanghelia, Sfânta Liturghie, precum [i alte sfinte `nv\-
]\turi pe care le slujesc preo]ii [i noi avem datoria s\ le ascult\m
`n toate duminicile [i s\rb\torile rânduite de Biseric\”31. Acela[i
adev\r al Bisericii au ]inut s\-l precizeze [i P\rin]ii Sinodului Trulan,
care, `n canonul 19, rânduiesc ca `n fiecare duminic\, `n mod spe-
cial32, dar [i cu alte ocazii liturgice, clericul s\ predice [i s\-i `n-
ve]e pe enoria[i cuvântul lui Dumnezeu, pe care Sfântul Grigorie
Teologul `l nume[te „...man\ a cerului [i pâine a `ngerilor, din care
se hr\nesc credincio[ii”33.

28 Ilie Miniat, Predicile [i panegiricile, vol. II, traducere de D. Iliescu Palanca,
Editura Gazetei P\storul cre[tin ortodox, Bucure[ti, 1944, p. 559.

29 Vasile Gordon, Propov\duirea cuvântului, dimensiune esen]ial\ a slujirii
preo]e[ti, `n „Teologie [i Via]\”, anul IX (1999), nr. 1-6, p. 172.

30 Florin Botezan, Sfânta Liturghie – catehez\ des\vâr[it\, Editura Re`ntregirea,
Alba-Iulia, 2005, p. 37.

31 Ibidem, p. 502.
32 Nicolae V. Dur\, Dispozi]ii [i norme canonice privind cinstirea duminicii,

`n „Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), nr. 2, pp. 216-217.
33 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvânt\ri despre Dumnezeu, tradu-

cere de Dumitru St\niloae, Editura Anastasia, 1993, p. 198.
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Dac\ am ignora leg\tura fireasc\ dintre cult [i propov\duirea
propriu-zis\, con]inutul acesteia ar fi golit de sens, indiferent de m\-
iestria oratoric\ a vorbitorului, deoarece cuvântul omiletic `[i are
locul [i rostul preferen]ial doar `n cadrul cultului divin public. De
aceea, slujitorii altarelor trebuie s\ dea cuvântului omiletic – rostit
de la amvonul altarului – solemnitatea momentului actului liturgic,
de unde [i necesitatea ca predicatorul s\ tr\iasc\ evenimentul tâl-
cuirii Scripturii `n duhul impus de sacralitatea jertfei liturgice.

Con]inutul predicii mijloce[te formarea credin]ei prin cunoa[tere,
fapt pentru care P\rin]ii Bisericii au insistat `n legisla]ia canonic\
asupra importan]ei p\trunderii cuvântului `n trupul [i sufletul cre-
dinciosului, prin tr\irea, experimentarea [i m\rturisirea `n via]a de
zi cu zi a dreptei credin]e, dup\ cum ne relata [i unul dintre marii
teologi ru[i din secolul trecut: „Experien]a religioas\ vie este sin-
gurul mijloc legitim de cunoa[tere a dogmelor”34. Astfel, ajungem
s\ experiment\m via]a cre[tin\ a[a cum o descria Sfântul Vasile cel
Mare, care, referindu-se la via]a duhovniceasc\ deosebit\, rezultat\
din tr\irea adev\rului revelat, arat\ con]inutul spiritual care d\ form\
[i sens vie]ii, determinând o muta]ie haric\ `n fiin]a noastr\35. De
aceea, predicatorul `[i va structura cuvântarea `n a[a fel `ncât prin
omilia sa s\ se descopere Cuvântul divin, care se `mp\rt\[e[te, se
veste[te [i ia chip `n via]a ascult\torilor (Galateni IV, 19), unindu-se
Cel care se veste[te cu cel c\ruia i se veste[te, pentru o lucrare tai-
nic\, mântuirea36.

Aceast\ realitate o experiment\m „`n fiecare Liturghie a Cuvân-
tului, pe m\sura credin]ei noastre, când textul se desf\[oar\ sub
ochii no[tri [i Hristos `l explic\ inimilor noastre. Prin puterea Du-
hului Sfânt, El ne face s\-l sim]im actual pe m\sura credin]ei per-
sonale, a intensit\]ii invoc\rii, a rug\ciunii comune”37. De aceea,
a[a cum preciza un teolog contemporan, „propov\duirile dogmei se
fac cu autoritate doar cu girul Bisericii, singura `n m\sur\ s\
explice textul scripturistic”38.

34 Pavel Florenski, Stâlpul [i temelia Adev\rului. ~ncercare de teodicee ortodox\

`n dou\sprezece scrisori, traducere de Iulian Friptu, Editura Polirom, Ia[i, 1999, p. 9.
35 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a treia la Facere. Despre tr\ire, `n P.S.B.,

vol. XVII, p. 97.
36 Nicolae Dura, op. cit., p. 88.
37 Enzo Bianchi, Cuvânt [i rug\ciune. Introducere `n lectura duhovniceasc\

a Scripturii, traducere de Maria Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1996, p. 30.
38 Nicolae V. Dur\, Hristologia…, p. 495.
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Locul desf\[ur\rii predicii

~ncepând cu epoca apostolic\, s-au avut `n vedere dou\ dimen-

siuni ale predicii: una kerygmatic\, de anun]are a Evangheliei, [i

cealalt\ de aprofundare, ambele alc\tuind o realitate eclezial\39. ~ntre

mesajul prin care se transmite dreapta credin]\ [i sufletul `n care se

contureaz\ [i se na[te aceasta40 se creeaz\ o rela]ie profund\, ontolo-

gic\. Aceast\ rela]ie este posibil\ numai printr-o participare activ\ la

via]a Bisericii, la via]a cultic\. Deci, cadrul cel mai potrivit pentru

activitatea `nv\]\toreasc\ nu este altul decât spa]iul eclezial, unde `n-

gerii `mpreun\ cu oamenii anticipeaz\ sau pregust\ din ~mp\r\]ia

cerurilor, primindu-L pe Hristos, atât `n chip euharistic, cât [i liturgic,

prin participarea la cântare [i prin ascultarea cuvântului de `nv\]\tur\.

Observând spa]iul `n care se desf\[oar\ activitatea `nv\]\toreasc\

`n via]a bisericeasc\, din epoca apostolic\ pân\ `n zilele noastre,

constat\m c\ locul prin excelen]\ al propov\duirii este biserica

(can. 19 Trulan), `n cadrul cultului divin public (can. 19 Trulan; 19

Laod.)41, precum [i orice alt loc `n care se desf\[oar\ un act litur-

gic, care se cere des\vâr[it prin cuvântul de `nv\]\tur\ ocazional,

prilejuind un bun moment pentru sensibilizarea sufleteasc\ [i `nt\-

rirea `n credin]\ a celor prezen]i la evenimentul respectiv, obliga-

]ie prescris\ [i `n canoanele 36, 39 [i 58 apostolice, 19 Trulan [i 123

Cartagina. Astfel, prin armonizarea timpului `n care se roste[te pre-

dica cu spa]iul liturgic `n care se desf\[oar\ aceasta, putem spune

c\ spa]iul [i timpul devin unitare.

Acest punct de vedere nu este unul exclusivist, mai ales dac\

avem `n vedere recomandarea pe care Apostolul Pavel o f\cea lui Ti-

motei, aceea de a st\rui `n vestirea Evangheliei „cu timp [i f\r\ timp”

(II Timotei IV, 1-2). 

~ntr-adev\r, din practica misionar\ a Sfin]ilor Apostoli, consta-

t\m c\ spa]iul predicii nu se limiteaz\ la casele primilor credincio[i,

devenite adev\rate locuri pentru rug\ciune, [i la arenele [i pie]ele

publice, ci el se extinde spre orice loc `n care „se adunau doi sau

trei ̀ n numele Lui” (Matei 18, 20). Abia mai târziu, dup\ ce cre[tinismul

39 Vezi, Vasile Gordon, Predica – parte integrant\ a cultului divin, `n „Glasul

Bisericii”, anul LI (1992), nr. 3-4.
40 Ibidem.
41 Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legisla]ie [i administra]ie bisericeasc\,

vol. II, Editura Institutului Biblic, Bucure[ti, 1990, p. 22.
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ob]ine libertatea de manifestare, putem vorbi de biseric\ ca spa]iu

special destinat atât cultului, cât [i propov\duirii42.

Pornind de la aceast\ realitate din Biserica primului mileniu,

ast\zi putem vorbi cu precizie despre locul `n care se poate propo-

v\dui dreapta credin]\ de c\tre persoanele `nvestite cu aceast\ acti-

vitate didactic\ sau `nv\]\toreasc\ a Bisericii. Desigur, cel mai po-

trivit loc r\mâne biserica, `ns\ datorit\ caracterului instructiv [i

formativ al predicii, acest loc poate s\ fie [i o sal\ de clas\ sau o sal\

de conferin]e, ambele spa]ii oferind o atmosfer\ corespunz\toare des-

f\[ur\rii `nv\]\rii. Propov\duirea dreptei credin]e `n acest cadru

este totu[i lipsit\ de caracterul ei sacru, pe care `l poate oferi doar

biserica, loca[ al harului [i al jertfei expiatoare a lui Hristos - Arhi-

ereul ve[nic.

~n ceea ce prive[te locul propov\duirii laicilor43, este important

s\ amintim c\ ace[tia pot `ndeplini aceast\ activitate doar cu bine-

cuvântarea Bisericii. De altfel, canoanele interzic ca laicul s\-[i asume

rolul de `nv\]\tor `n Biseric\ (can. 64 [i 70 Trulan; 15 Laod. etc.),

fiindc\ dreptul de a `nv\]a `l au clericii, `n temeiul puterii primite

la hirotonie, când au fost `nvesti]i nu doar ca slujitori ai celor sfinte

[i cârmaci ai credincio[ilor `n drumul spre mântuire, ci [i ca `nv\-

]\tori [i lumin\tori ai acestora. Limitarea dreptului laicilor de a pre-

dica nu a fost determinat\ de incompatibilitatea st\rii de laic cu drep-

tul de a `nv\]a44, ci pentru p\strarea rânduielii apostolice, potrivit

c\reia nu to]i membrii Bisericii sunt h\r\zi]i tâlcuirii cuvântului Scrip-

turii (cf. I Corinteni XII, 4), adic\ al predicii zilei liturgice45. 

42 Vezi: Istoria bisericeasc\ a lui Eusebiu de Cezareea, `n care sunt prezentate

diverse aspecte ale vie]ii biserice[ti din primele patru secole.
43 Prin laici sau mireni `n]elegem totalitatea credincio[ilor cre[tini, membri ai

Bisericii, care nu au starea preo]easc\ `n nici una din treptele sale [i nici calitatea

de slujitori inferiori ai Bisericii, institui]i prin hirotesie, sau prin alt mod.
44 Serghei Bulgakov, Ortodoxia, traducere de Nicolae Grosu, Editura Paideia,

Bucure[ti, 1994, p. 56.
45 P\rin]ii Bisericii au stabilit [i pentru laici diferite forme de propov\duire,

dintre care amintim catehumenatul (can. 26 Laod.) sau `nv\]area dreptei credin]e `n

familie (can. 70 Trulan). Fiecare dintre cei care `nva]\ `n diferite forme [i locuri

sunt `ns\ obliga]i s\ p\streze buna rânduial\ (can. 64 Trulan), s\ nu-[i aroge

drepturile [i obliga]iile altora [i „s\ nu treac\ hotarele ce sunt puse sau predania

de Dumnezeu purt\torilor P\rin]i” (can. 19 Trulan), iar `n cazul `n care vor s\ se

dedice activit\]ii de r\spândire a cuvântului Evangheliei, `n diverse forme, se
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Laicii cre[tini sunt `mpreun\ p\zitori cu clericii ai tezaurului
de credin]\, iar cei cu preg\tire necesar\ (teologic\) pot s\ parti-
cipe cu succes la diferite activit\]i pastoral-misionare cum ar fi pre-
darea religiei `n [coli, conferin]ele organizate de asocia]ii de tineri
ortodoc[i, [coli duminicale, discu]ii duhovnice[ti etc., subliniidu-se
astfel rolul important al unei tr\iri cre[tine autentice care va amplifica
mesajul transmis la amvon, la catedr\ [i `n familie.

A[adar, credincio[ii laici sunt sf\tui]i s\ propov\duiasc\ `n orice
loc prin exemplul personal, ar\tând c\ `nv\]\tura cre[tin\ nu este un
set de principii teoretice, ci mod de via]\.

Concluzii

~n studiul de fa]\ am `ncercat s\ scoatem `n eviden]\ rostul [i

importan]a predicii `n activitatea clericilor, dar mai ales obligativi-

tatea rostirii ei dup\ rânduiala canonic\ stabilit\ de Biseric\.

Dintru `nceput, Biserica s-a `ngrijit de p\strarea [i transmiterea te-

zaurului revelat, atât prin restric]ionarea celor care aveau datoria de

a se ocupa de predicarea dreptei credin]e (can. 58 apost.; 19, 64 [i

70 Trulan), cât [i prin selectarea cu rigurozitate a clericilor din ierar-

hia de drept divin, care aveau ca atribu]ie specific\, printre altele,

activitatea `nv\]\toreasc\ (can. 2 [i 10 VII ec.).

Din cele de mai sus am v\zut c\, `n ceea ce prive[te con]inu-

tul predicii, acesta a fost reglementat foarte precis de legisla]ia ca-

nonic\ (can. 7 III ec.; 1, 2 [i 19 Trulan etc.). Acelea[i norme ca-

nonice au prev\zut [i criteriile pe care trebuie s\ le `ndeplineasc\

clericii care sunt implica]i `n activitatea de propov\duire a dreptei

credin]e46.

45 recomand\ ca ace[tia s\ aib\ aprobarea episcopului (can. 26 Laod.), fapt pe care

`l vedem [i ast\zi `n cazul tuturor dasc\lilor de teologie care, pentru a se angaja

la o astfel de activitate, trebuie sa ob]in\ binecuvântarea episcopului locului,

indiferent dac\ este vorba despre `nv\]\mântul preuniversitar sau cel universitar. 
46 ~n temeiul acestor norme canonice, `n unele Biserici locale, cum ar fi de exem-

plu Biserica rus\, nu to]i preo]ii aveau voie s\ predice. Abia din secolul al XIX-lea,

prin regulamentele elaborate de Sfântul Sinod al Bisericii ruse, clericii nu numai

c\ primesc permisiunea de a predica, dar sunt chiar obliga]i la aceasta. ~n ceea

ce-i prive[te pe mireni, ace[tia au primit aprobarea de a predica dup\ hot\rârea

Sinodului panrus din 1917, care le permite s\ participe la activitatea `nv\]\toreasc\

a Bisericii cu binecuvântarea episcopului [i cu respectarea condi]iilor impuse pentru

aceasta.

recomand\ ca ace[tia s\ aib\ aprobarea episcopului (can. 26 Laod.), fapt pe care `l

vedem [i ast\zi `n cazul tuturor dasc\lilor de teologie care, pentru a se angaja la

o astfel de activitate, trebuie sa ob]in\ binecuvântarea episcopului locului, indiferent

dac\ este vorba despre `nv\]\mântul preuniversitar sau cel universitar. 
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Dup\ cum s-a putut constata din textul Sfintelor Canoane, cul-
tul divin este locul prin excelen]\ al predicii [i al form\rii duhovni-
ce[ti a credincio[ilor (can. 58 apost, 19 Trulan etc.). Desigur, aceasta
depinde `n mare m\sur\ de con[tiinciozitatea predicatorului, de
capacitatea lui de a sesiza c\ are o mare responsabilitate `n mo-
mentul `n care s-a angajat `ntr-o astfel de misiune. Evanghelizarea
nu s-a terminat odat\ cu r\spândirea cre[tinismului. Ea este o perma-
nent\ lucrare `n ogorul Domnului, unde, nu de pu]ine ori, vr\jma[ul
seam\n\ neghina, de care preo]ii sunt datori s\-i p\zeasc\ pe cre-
dincio[i, `ndeosebi de la amvon.

Referitor la spa]iul activit\]ii de propov\duire, s-a `n]eles c\, `n
virtutea puterii `nv\]\tore[ti primit\ prin Sfânta Tain\ a Hirotoniei,
clericii au obliga]ia de a predica oriunde, cu atât mai mult acolo
unde are loc un act liturgic47. Predica lor trebuie s\ fie `ns\, a[a cum
am ar\tat, bazat\ pe o foarte bun\ cunoa[tere a con]inutului reve-
la]iei p\strat `n Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie (can. 58 apost.;
19 [i 33 Trulan; 2 [i 10 VII ec.; 12 Laod.; 11 Sard. etc.).

A[adar, `n activitatea de propov\duire, clericii au datoria de a
p\stra nealterat\ `nv\]\tura de credin]\ pe care au primit-o [i ei
de la depozitara acesteia, adic\ de la Biserica lui Hristos. Toto-
dat\, `n aceast\ activitate, ei trebuie s\ aib\ `ntotdeauna ca temei
textul Sfintei Scripturi48 [i comentariile acesteia f\cute de lumin\torii
Bisericii, care sub `nrâurirea Sfântului Duh au l\sat posterit\]ii cele
mai `n\l]\toare [i autentice opere exegetice, `n jurul c\rora gravi-
teaz\, de altfel, `ntreaga literatur\ patristic\49.

Dezideratele activit\]ii de propov\duire continu\ nu se pot ma-
terializa f\r\ o bun\ cunoa[tere a prevederilor canonice, care pre-
scriu atribu]iile predicatorului [i-l con[tientizeaz\ asupra faptului
c\ obiectul activit\]ii lui este sufletul omului, `nsetat de cunoa[tere,
pentru a c\rui formare duhovniceasc\ va r\spunde nu doar `n fa]a
organelor conduc\toare ale Bisericii, ci `n fa]a lui Dumnezeu.
Aceasta este diferen]a dintre un `nv\]\tor laic [i unul religios, de
unde deriv\ dubla responsabilitate care se cere de la cel care
propov\duie[te cuvântul Evangheliei.

47 Vasile Gordon, op. cit., pp. 42-46; Ioan Bunea, Cuvântul de `nv\]\tur\, parte

integrant\ a cultului divin, `n „Biserica Ortodox\ Român\, 1989, nr. 3-4, pp. 79-89.
48 Canoanele Bisericii ortodoxe, `nso]ite de comentarii de Nicodim Mila[, vol. I,

partea a II-a, traducere de Nicolae Popovici [i Uro[ Kovincici, Tipografia Diecezan\,

Arad, 1932, p. 371.
49 Vezi: Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti,

1984-1988.
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The content and place of the Sermon 
according to canonical doctrine of the Orthodox Church

 Rev. Lect. Ph.D. D\nu] POPOVICI

In this study it is shown the purpose and the importance of

sermon in clerics’ activity, but especially that the sermon must be

held following the canonical rules established by the Orthodox

Church. These rules contain precise references both to the sermon’s

message and to the place where it is held, rules that clerics must

obbey in respect to their mission of spreading the word of Gospel.

Only in this way, they are able to keep untouched the theological

treasure trove they received from the Church of Christ. They also

must rely on the Saint Scriptures as a necessary support and on all

the intimately related commentaries offered by the spirit illumi-

nated Fathers of the Church. 


