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Principii educative `n
„Catehezele” Sfântului Chiril, 
Arhiepiscopul Ierusalimului

Pr. Dr. Constantin NACLAD

~nv\]\tura cuprins\ `n Sfânta Scriptur\ este rodul catehiz\rii intense s\vâr[ite
de Mântuitorul nostru Iisus Hristos de-a lungul activit\]ii Sale p\mânte[ti. Ur-
m\rind scopurile Sale divine, care dep\[esc via]a `n lumea v\zut\ [i ]intesc
`ndeosebi mântuirea `n ve[nicia ~mp\r\]iei lui Dumnezeu, El a `ntrunit `n chip
unic [i irepetabil toate mijloacele folosite de `nv\]\torii de pân\ atunci cu tr\s\-
turile personalit\]ii Fiului lui Dumnezeu. Fiec\rui caz `n parte i-a atribuit aten]ia
necesar\ [i metodele potrivite pentru a ob]ine rezultatul a[teptat. ~ncepând cu
Apostolii, care au fost `n mod special obiectul catehiz\rii divine, Mântuitorul a
urmat un plan, desf\[urat `n paginile Sfintelor Evanghelii, ce urma s\ fac\ din
ascult\torii Lui continuatori ai lucr\rii mântuitoare. Via]a Bisericii de mai târziu
dovede[te din plin c\ aceast\ lucrare s-a s\vâr[it [i se s\vâr[e[te f\r\ `ncetare.
Porunca aflat\ `n sfâr[itul c\r]ii Sfântului Evanghelist Matei: „Mergând, `nv\]a]i
toate neamurile, botezându-le `n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh,
`nv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte v-am poruncit vou\” (Matei 28,19-20) a fost
`mplinit\ cu prisosin]\ devenind motto-ul oric\rui catehet cre[tin. {i dac\ `n
desf\[urarea acestei lucr\ri de catehizare, f\cut\ `n umbra Bisericii, avem ca
Model des\vâr[it pe ~ntemeietorul Ei – Fiul lui Dumnezeu – nu putem s\ nu
]inem seama [i de urma[ii Lui, apostoli, p\rin]i [i scriitori biserice[ti, care au `n-
]eles [i explicat `nv\]\tura cre[tin\ dezvoltând continuu activitatea catehetic\. Iar
unul dintre ace[ti urma[i [i vrednici `nv\]\tori este Sfântul Chiril, Arhiepiscopul
Ierusalimului, fin observator al celor ce se apropiau de Taina Botezului [i catehet
des\vâr[it al secolului IV `n cetatea despre care scria Sfântul Ioan Gur\ de Aur :
„Din Ierusalim s-a r\spândit vestea cea bun\ peste fa]a p\mântului; de aici a ie[it
lumina vie [i p\trunz\toare, aici au fost izvoarele adev\ratei `n]elepciuni”1. 

Secolul IV, supranumit [i „de aur”, `[i datoreaz\ aprecierea „distin[ilor peda-
gogi cre[tini ai Capadociei, Antiohiei [i Ierusalimului”2. ~nainte `ns\ de a ne opri
asupra operei Sfântului Chiril al Ierusalimului trebuie s\ arunc\m o scurt\ privire

1 Omilie la Ps. XLVII, cap. I, Migne, P.G. tome LV, col. 217, la Pr. Prof. M. Bulacu,
Probleme de pedagogie catehetic\, `n „Studii teologice”, an. II (1950), nr. 3-6, p. 244.

2 Pr. Prof. Bulacu Mihail, Studiu introductiv `n Catehetica ortodox\, Oradea, 1928, p. 20. 
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peste istoria `nceputurilor Cateheticii, pentru a deslu[i din contextul istoric al
rostirii catehezelor valoarea lor pedagogic\ transmis\ prin vremuri celor ce ast\zi
`n biserici s\vâr[esc acela[i lucru al lui Hristos. 

1. Cateheza primelor veacuri cre[tine

Dup\ cum am putut vedea, misiunea de catehizare a ap\rut `nainte de `nte-
meierea v\zut\ a Bisericii `n activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Transmiterea
oral\ a `nv\]\turii celei noi a fost miezul vie]ii Sale p\mânte[ti pân\ la jertfa mân-
tuitoare de pe cruce. Aceast\ lucrare a fost transmis\ apostolilor `n mod direct,
iar ei [i-au `nsu[it-o dovedind aceasta `nc\ de la `ntemeierea Bisericii v\zute, prin
Sfântul Apostol Petru care roste[te `ntr-un fel prima catehez\ public\ cre[tin\ ce
rode[te cele „trei mii de suflete” (Faptele Apostolilor 2, 41). Acest loc precum [i
epistolele pauline sunt dovada faptului c\ `n Biseric\ se practica deja cateheza
oral\. De ea s-au folosit to]i apostolii `n misiunea `ncredin]at\ lor de Mântuitorul.
~ntre ei `ns\ cu prec\dere se afl\ cel pe care `l numim „apostolul neamurilor”, Sfântul
Pavel, care desf\[oar\ o activitate intens\ [i vast\ r\spunzând unei chem\ri spe-
ciale pe care i-a adresat-o Dumnezeu `n mod deosebit. El al\tur\ cateheza oral\ celei
scrise purtând grija bisericilor pe care le-a `ntemeiat `n diferite cet\]i prin epis-
tolele sale. Multe dintre acestea sunt adev\rate cateheze ce urm\reau scopul acelor
vremuri de misiune apostolic\, adic\ `nsu[irea `nv\]\turii cre[tine `n vederea bo-
tezului. Botezul [i `nv\]\tura erau `n chip organic legate. Cei ce primeau botezul
nu putea s\ o fac\ dac\ nu erau instrui]i elementar asupra `nv\]\turii cre[tine. ~n
jurul acestora gravitau scrierile din canonul Scripturii. Iar aceasta pentru c\ „cre[-
tinismul este religie-`nv\]\tur\, spre deosebire de religiile p\gâne, care se epuizau
`n culte sau formalisme rituale, `n mistere [i mituri fantastice”3. 

Acest `nv\]\mânt care avea ca obiect cuvântul Domnului era `mplinit `n vremea
apostolic\ de „harismatici”, adic\ acei cre[tini care primeau darurile speciale ale
Sfântului Duh `ntre care Sfântul Apostol Pavel distinge pe acelea de „apostoli,
profe]i [i `nv\]\tori” (I Corinteni XVI, 18). ~nv\]\torul sau didasc\lul contribuia
`n mod esen]ial la formarea „omului nou” care, dup\ botez, `nainta pe calea fap-
telor celor bune, descoperit\ de Hristos c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Ei aveau
un catehism simplu, dar concentrat al `nv\]\turii cre[tine bazat pe textul Noului
Testament [i scrierile P\rin]ilor Apostolici. Despre acesta Teodor M. Popescu spu-
ne c\ a fost reconstituit dup\ formula de credin]\ din epistola I Corinteni XV, 3-5:
„V-am `nv\]at `nainte de toate, a[a cum am primit [i eu, c\ Hristos a murit pentru
p\catele noastre; c\ a fost `ngropat [i a `nviat a treia zi, dup\ Scripturi; [i c\ s-a
ar\tat lui Chifa, apoi celor doisprezece”. La acestea s-a ad\ugat curând `nv\]\tura
despre `nvierea mor]ilor [i judecata viitoare. Pe lâng\ chestiuni de doctrin\, cate-
hismul cuprindea [i pe cele de moral\, predate dup\ schema celor dou\ c\i, in-
struc]iuni privitoare la Botez, Euharistie [i Rug\ciunea domneasc\4. 

3 Pr. Prof. Dr. C\lug\r D., Catehetica Manual, Bucure[ti, 1984, p. 23. 
4 Teodor M. Popescu, Primii didascali cre[tini, Bucure[ti, 1952, `n „Studii Teologice”,

an III, nr. 2, p. 140-211. 
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Pentru completarea imaginii asupra catehiz\rii `n veacul apostolic mai putem
men]iona: 

1) Didahia sau ~nv\]\tura celor doisprezece apostoli – o sintez\ a materialului
necesar instruirii catehumenilor care prezint\ `n cele trei p\r]i o catehez\ moral\,
una liturgic\ [i o hot\râre disciplinar\. Ea folose[te cele dou\ c\i ale vie]ii [i
mor]ii aflate `n fa]a celui chemat la Botez. 

2) Constitu]iile apostolice o colec]ie de opt c\r]i din care cunoa[tem leg\tura
ce exist\ `ntre catehez\ [i rug\ciune.

3) Epistola lui Barnaba prezint\ imaginea `nv\]\mântului verbal din epoca
primar\. Ea dezvolt\ teologia cre[tin\ `n care `mbin\ cugetarea paulin\ cu filo-
sofia religioas\ alexandrin\. 

4) P\storul  lui  Herma, care are ca scop preg\tirea p\gânilor pentru  intrarea
`n cre[tinism5.

Primul veac cre[tin, aflat sub autoritatea apostolic\, este p\truns de activitatea
acestora, iar desf\[urarea catehumenatului st\ sub semnul Duhului Sfânt pogorât
peste ei, care le-a atribuit daruri speciale, folositoare cre[tin\rii `n mas\ specific\
misiunii lor. Ca institu]ie, `n schimb, temeinic organizat\, nu se va cristaliza decât
spre mijlocul veacului al doilea când pe de o parte cre[tinismul se cerea ap\rat de
atacurile p\gâne sau iudaice, iar pe de alt\ parte, celor care `mbr\]i[au `nv\]\tura
cea nou\, `n vremurile de amenin]are [i de persecu]ie, le trebuia o baz\ puternic\
pentru a le rezista. Era necesar\ „o forma]ie l\untric\ din care s\ pulseze, `n toat\
vremea, atitudini limpezi [i hot\râte, sprijinite pe o cunoa[tere temeinic\ a `nv\-
]\turii cre[tine, pe o sim]ire curat\ [i pe o voin]\ total `ncre[tinat\”6. Scrierile de
acum sunt a[adar impregnate de aceste tendin]e, de[i catehizarea era oarecum popu-
lar\. Sfântul Iustin Martirul [i Filozoful, `n Dialogul cu iudeul Trifon [i `n Apologii
arat\, prin compara]ie, superioritatea `nv\]\turii cre[tine `n fa]a celei iudaice [i
p\gâne. El afirm\ despre existen]a, `n vremea sa, a dou\ categorii de catehumeni
deosebi]i dup\ sim]irea interioar\ a celor mai `nainta]i „de a se ruga continuu [i
de a participa la cultul divin”7. Cele trei c\r]i ale Episcopului Teofil de Antiohia
c\tre Autolic (un p\gân erudit) sunt o imagine a primelor cateheze adresate inte-
lectualilor vremii. „Scrisoarea c\tre Diognet” prezint\ o ierarhizare a celor ce vor
s\ intre `n cre[tinism. 

Nivelul academic al `nv\]\mântului catehetic va fi atins o dat\ cu `nfiin]area
[colilor catehetice care vor dovedi o ]inut\ [tiin]ific\ [i o metod\ sistematic\. Ele
datoreaz\ renumele celor care au fost, fie `ntemeietori, fie dasc\li distin[i care au
`mbr\cat `nv\]\tura cre[tin\ `n haina [tiin]ific\ sau filosofic\ a culturii acelor vremi.
Acest lucru a adus satisfac]ii deosebite academicienilor, ce au putut `mbr\]i[a astfel
cre[tinismul [i afirma superioritatea lui `n fa]a filosofiei p\gâne. Unul din cen-
trele care ofereau un cadru favorabil dezvolt\rii unei asemenea [coli a fost Ale-
xandria. Puternic centru cultural, se distinge prin trei dintre marii ei conduc\tori,
[i anume Panten, Clement Alexandrinul [i Origen. Ace[tia au `ntrebuin]at metoda

5 Pr. Prof. Dr. C\lug\r D. Catehetica, p. 24. 
6 Ibidem, p. 27. 
7 Sfântul Iustin Martirul, Apologia I, cap. 61 la C\lug\r D., op. cit., p. 27.
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alegoric\ `n explicarea Sfintei Scripturi. Clement, mai ales prin lucr\rile sale cate-
hetice; Pedagogul, Protrepticul [i Stromate le dezvolt\ o `ntreag\ [tiin]\ a educa]iei
cre[tine. Origen, `n lucrarea monumental\ ’  sau De principiis, for-
muleaz\ principii catehetice pe baza interpret\rii alegorice a Sfintei Scripturi. O
alt\ [coal\ care st\ `n strâns\ leg\tur\ cu cea din Alexandria prin `ntemeietorul ei,
Origen, este cea din Cezareea Palestinei. Aceasta `ns\ nu a mai putut ajunge la
str\lucirea celei dintâi. Spre sfâr[itul veacului al III-lea, `n Antiohia, apare prin
str\dania unui anume Doroteus, ca o replic\ la cea din Alexandria, o [coal\ catehe-
tic\ care avea ca metod\ de studiu a Sfintei Scripturi interpretarea literal\, istoric\,
gramatical\. De numele acestei [coli se leag\ mai ales Sfântul Ioan Gur\ de Aur.
Omiliile catehetice ca [i Liturghia Sfântului Ioan Gur\ de Aur sunt pre]ioase
lucr\ri cu caracter catehetic ce au folosit `mbun\t\]irii vie]ii cre[tine celor ce s-au bo-
tezat. Ele con]in principii folosite `n educa]ia religioas\ a copiilor din acea vreme. 

Apogeul `nv\]\mântului catehetic care cuprinde ca `ntr-un corolar ce `ncunu-
neaz\ `ntreg veacul al patrulea al Bisericii cre[tine este datorat p\rin]ilor Capa-
docieni care au `nfiin]at {coala din Capadocia, Sfântului Ioan Gur\ de Aur de la
{coala din Antiohia [i Sfântului Chiril al Ierusalimului cu [coala pe care o con-
duce aici. 

Cei trei mari Capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Na-
zianz [i Sfântul Grigorie de Nyssa, unitari `n ideile sus]inute, au alc\tuit un `nalt
cod moral cre[tin, dezvoltat `n lucr\ri de o mare valoare catehetic\. Aceste lucr\ri
sunt folosite larg de cre[tinii ce urm\reau practicarea virtu]ii `n lumina celor dou\
c\i descoperite de Sfântul Vasile cel Mare [i de Sfântul Grigorie de Nazianz,
anume a [colii [i a bisericii. Primul dintre ei, Sfântul Vasile cel Mare, `n omilia
C\tre tineri, `n textul Liturghiei Sfântului Vasile, ca [i `n multe dintre omiliile
sale, prezint\ multe sfaturi [i instruc]iuni catehetice care sunt comparabile cu ale
Sfântului Chiril al Ierusalimului. Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul `n
Cele 5 cuvânt\ri teologice rostite contra lui Eunomiu `n Constantinopol are [i
tr\s\turi catehetice. Iar Sfântul Grigorie de Nyssa, `n Marele Cuvânt Catehetic,
realizeaz\ un manual folosit mai mult de c\tre catehe]i, deoarece prezint\ diferite
metode de argumentare, precum [i ideile [i principiile generale care trebuie s\ fie
cuprinse `n orice expunere catehetic\. 

Referitor la {coala din Ierusalim al c\rei reprezentant de seam\ face obiectul
acestei lucr\ri, Sfântul Chiril al Ierusalimului, nu se [tie exact momentul `nfiin-
]\rii ei [i nici `ntemeietorul. Cum `ns\ de personalitatea [i opera acestui corifeu al
cateheticii cre[tine se leag\ [i numele acestei [coli, vom `ncepe prin a prezenta
câteva date privind via]a [i personalitatea Sfântului Chiril. 

2. Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului 

a) Via]a 8- Locul de na[tere al Sfântului Chiril este considerat Ierusalimul, iar data,
anul 313. Foarte de tân\r intr\ `ntr-o m\n\stire a Palestinei sau Ierusalimului,

8 Datele privind viata Sfântului Chiril sunt prezentate din Introducere la Sfântul Chiril
al Ierusalimului, Cateheze, trad. de Pr. D. Fecioru, partea I-II, Bucure[ti, 1943. 
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fiind hirotonit preot la vârsta de 20 de ani. Peste `nc\ cinci ani, când episcopul
Maxim al Ierusalimului moare, Sfântul Chiril `i ia locul devenind la 25 de ani
episcop. Foarte curând `ns\ intr\ `n conflict cu mitropolitul Acaciu al Cezareei care
era arian [i care nu a vrut s\ accepte hot\rârile Sinodului I ecumenic, canonul 7
care d\dea `ntâietate scaunului Ierusalimului fa]\ de celelalte mitropolii. Acesta,
folosind o acuza]ie perfid\, anume c\ ar fi vândut vase [i ve[minte preo]e[ti `n
timpul unei foamete pentru a ajuta s\racii, `n anul 357 sau 358 convoac\ un sinod
[i `l condamn\ pe Sfântul Chiril care se refugiaz\ `n Tarsul Ciliciei la episcopul
Silvan. Aici, pentru predica sa, este cinstit [i `ndr\git de popor, care `l ap\r\ `n
fa]a prigonitorilor s\i. Peste un an, `n 359, sinodul din Seleucia `l repune `n
scaunul s\u, dar nu se poate bucura de aceast\ revenire `ntrucât un nou sinod din
Constantinopol, din 360, la presiunea lui Acaciu, men]ine vechea condamnare.
Aceasta va fi schimbat\ doar cu venirea pe tronul Bizan]ului a lui Iulian Apos-
tatul, `n anul 361, care a rechemat pe to]i episcopii exila]i. Dar `n anul 367 este
din nou exilat de c\tre `mp\ratul Valent pân\ `n anul 378, când se `ntoarce pe scaunul
arhiepiscopiei Ierusalimului, unde st\ pân\ la moartea sa, `n anul 387. Aceste dese
perioade de exil au sl\bit mult credin]a `n Ierusalim, datorit\ episcopilor intru[i,
precum [i infiltr\rii de erezii `n sânul Bisericii. Munca Sfântului Chiril de restau-
rare a vie]ii religioase este dificil\ [i plin\ de greut\]i. El particip\ la lucr\rile
Sinodului II ecumenic contribuind la redactarea simbolului de credin]\. 

Dup\ cum spune sinaxarul din Minei `n data de 18 martie, când este pomenit
de Biseric\, Sfântul Chiril era „mijlociu de statur\, palid la fa]\, cu p\rul lung,
pu]in cârn, cu fa]a p\trat\, sprâncenele crescute `nainte, f\lcile acoperite cu p\r
alb [i des, iar barba `mp\r]it\ `n dou\. La fire sem\na a om de ]ar\”9. 

b) Personalitatea Sfântului Chiril – Via]a Sfântului Chiril se desf\[oar\ o
dat\ cu veacul de aur al Bisericii cre[tine. Dac\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur str\lu-
ce[te ca un diamant `n rândul cuvânt\torilor de Dumnezeu, dac\ Sfântul Vasile
cel Mare `[i are locul de seam\ `ntre cei ce au `mplinit des\vâr[it poruncile lui
Hristos, iar Sfântul Grigorie Teologul a c\utat s\ p\trund\ sensurile adânci ale
teologiei, Sfântul Chiril al\tur\ geniului, erudi]iei [i m\re]iei operei acestor urma[i
de seam\ ai lui Hristos, m\iestria sa de catehet. Catehezele sale, destinate celor
ce vor a se uni cu Hristos prin Sfintele Taine, sunt documente pre]ioase ce p\s-
treaz\ un bogat con]inut doctrinar ortodox, dar [i principii de educa]ie cre[tin\
necesare atât catehumenilor cât [i celor ce au primit botezul. De[i a fost acuzat de
arianism, via]a sa `n care a suportat 16 ani de exil din partea arienilor, precum [i
opera sa sunt m\rturii ale staturii sale ortodoxe. Biserica l-a cinstit [i `l cinste[te
ca un ap\r\tor al dreptei credin]e a[ezându-l `n rândul Sfin]ilor P\rin]i. 

3. Opera catehetic\ 

a) Privire general\10- Cele 23 de cateheze precedate de o procatehez\ au fost
rostite oral, `ntre anii 347-348, pe când Sfântul Chiril era preot. Ele formeaz\ un

9 Sinaxar din Minee din 18 martie la Pr. D. Fecioru Introducere, p. 10.
10 Catehezele `n original se g\sesc la Migne J.P., Patrologia Greac\, tom. XXXIII, col.

331-1128, trad. de Pr. Fecioru D., partea I-II, Bucure[ti, 1943. 
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ciclu de catehizare complet adresându-se mai `ntâi celor care se preg\tesc s\ intre
`n Biseric\ prin botez (primele 18 cateheze) [i terminând cu cei care s-au unit cu
Hristos prin Sfintele Taine (ultimele 5 cateheze numite [i mistagogice). 

Introducerea `n tainele `nv\]\turii cre[tine se face `n procateheza care s-a ]inut
luni, `n prima s\pt\mân\ a Postului Mare a anului 348 sau 350. Urm\toarele 18
cateheze adresate celor chema]i din care primele trei fac referire la poc\in]a nece-
sar\ celor ce voiesc a primi botezul, iar urm\toarele 15 prezint\ pe larg simbolul
de credin]\ [i rug\ciunea Tat\l nostru, au fost rostite astfel: primele patru `n s\p-
t\mâna `ntâi din Postul Mare când s-a ]inut procateheza, de la cateheza a cincea
pân\ la a noua `n s\pt\mâna a treia a Postului Mare, catehezele de la zece la trei-
sprezece de luni pân\ joi `n s\pt\mâna a cincea din post, iar de la paisprezece la
optsprezece `n s\pt\mâna a [aptea din Postul Mare de luni pân\ vineri. ~n s\pt\-
mânile celelalte din Postul Mare se f\cea explicarea Sfintei Scripturi, iar s\pt\mâna
patimilor era rezervat\ medita]iilor individuale. Timpul când s-au rostit aceste
cateheze a fost `ntre ora 6 [i 9 diminea]a, la Liturghia catehumenilor. 

Catehezele mistagogice, care se adresau noilor boteza]i, au fost ]inute `n s\p-
t\mâna luminat\ de luni pân\ vineri. Ele p\trundeau tainele pe care le-au  primit  cei
ce s-au unit cu Hristos [i anume Botezul, Ungerea cu Sfântul Mir [i Euharistia11. 

Rostirea acestora s-a f\cut `n cadrul Sfintei Liturghii, `n ambian]a Duhului
Sfânt, ajutat fiind [i de locurile sfinte care p\strau vie `n memoria ascult\torilor
urma l\sat\ de via]a p\mânteasc\ a Mântuitorului Hristos. De aceea, Sfântul Chiril
s-a folosit [i de bisericile care ilustrau limpede `nv\]\turile expuse, desf\[urând
primele 19 cateheze `n biserica ridicat\ pe Golgota, iar pe ultimele cinci `n bise-
rica ~nvierii. 

Vorbirea a fost liber\, consemnarea f\cându-se prin stenografiere. De aceea
s-au remarcat „unele repet\ri [i unele versete din Scriptur\ citate inexact”12.
Aceste imperfec]iuni datorate rostirii orale nu [tirbesc cu nimic frumuse]ea [i
meritele Sfântului Chiril. El are un stil simplu [i direct, adresându-se cu `nsu-
fle]ire ascult\torilor. Folose[te argumente conving\toare pentru a `nt\ri temeinic
credin]a celor chema]i la Hristos: „~nchipuie-]i c\ este o cl\dire catehizarea! Dac\
nu vom s\pa adânc p\mântul [i nu vom pune temelie, dac\ nu vom `ncheia casa
dup\ toat\ regula, cu leg\turile zidirii, ca s\ nu r\mân\ vreun loc gol [i s\ se strice
cl\direa, atunci nu-i nici un folos de osteneala de mai `nainte. Ci trebuie s\
punem, dup\ regul\, piatr\ pe piatr\, s\ cad\ muche pe muche, `ndep\rtând tot
ceea ce este nefolositor. Astfel deci trebuie s\ se zideasc\ o cl\dire bun\. ~n chip
asem\n\tor `]i oferim pietrele cuno[tin]ei”13. A[a cum `nsu[i m\rturise[te, con-
struc]ia este progresiv\, urm\rind `naintarea `n adâncul tainelor `nv\]\turii cre[-
tine spre unirea deplin\ cu Hristos. 

11 Pr. Prof. Bulacu M., Con[tiin]a cre[tin\, Studiu catehetic despre Catehezele Sfântului

Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului, Bucure[ti, 1941. 
12 Pr. D. Fecioru, Introducere la catehezele…, p. 11. 
13 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, partea I-II, trad. Pr. D. Fecioru, Bucure[ti,

1943, Procateheza, p. 48. 
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b) Con]inut:

1. Procateheza sau, dup\ denumirea greceasc\, „prologul catehezelor celui
`ntre sfin]i P\rintelui nostru Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului”. A[a dup\ cum
afl\m din titlu, este o prezentare a lucr\rii ce o va desf\[ura catehetul. Vorbe[te de
mul]imea `nv\]\turilor care `i a[tept\ pe cei ce voiesc a se boteza. Pietrele cuno[-
tin]ei pe care le vor primi ascult\torii `n chip ordonat sunt necesare unei bune
construc]ii duhovnice[ti. Textul se refer\ la fericirea ce `i a[tept\ pe cei „ce vor fi
lumina]i” ()14; necesitatea preg\tirii pentru primirea Sfintelor Taine;
Botezul cre[tin; despre exorcismele de la Botez; nevoia de a `nv\]a st\ruitor; mis-
terul `nv\]\turii cre[tine; `n\l]imea tainei Botezului; scopul acestei preg\tiri: „Atunci
ve]i primi numele de cre[tini [i puterea lucrurilor dumnezeie[ti”15.

2. Cateheza I este prezentat\ de c\tre autor tot ca o „introducere c\tre cei ce
vin la botez”16. Fa]\ de ideile cuprinse `n procatehez\, care se adreseaz\ tot celor
ce vor a se boteza aceasta se opre[te doar la câteva dintre ele. {i anume la cele
care subliniaz\ rena[terea prin Taina Botezului, oprindu-se mai ales la lupta cu
p\catul [i roadele cele bune ob]inute prin har: „Lucrul lui Dumnezeu este deci de
a s\di [i a uda, iar al t\u de a aduce rod”17. 

3. Cateheza II – despre poc\in]\, despre iertarea p\catelor [i despre cel po-
trivnic. Aici trateaz\ problema p\catului, originea lui, starea p\c\tosului [i `n-
dreptarea prin poc\in]\. Folose[te exemple ale Vechiului Testament (Aaron,
David, Nabucodonosor), pentru a ilustra iertarea pe care o d\ Dumnezeu celor ce
se poc\iesc. ~ndeamn\ pe to]i s\ urm\reasc\ aceste exemple ca din dragostea ce
izvor\[te iertare s\ se poc\iasc\ fiecare dintre cei ce vin la Botez. 

4. Cateheza III este intitulat\ „Despre botez”. Prezint\ Taina Botezului pornind
de la Ioan care a `ndemnat la `ndreptare „pentru a g\ti Calea Domnului” [i con-
tinuând cu elementele Tainei; apa [i Duhul Sfânt despre care aduce din Vechiul [i
Noul Testament referiri care `ntregesc m\re]ia acesteia. Vorbe[te de via]a ve[nic\,
pe care o face posibil\ `ntruparea lui Hristos [i jertfa Sa. Cel ce se pogoar\ `n ap\
prime[te roadele acestei jertfe: „Dac\ ai fost `mpreun\ s\dit cu asem\narea mor]ii
Mântuitorului, atunci vei fi `nvrednicit [i `nvierii”18.

5. Cateheza IV numit\ „Despre cele zece dogme”. Dup\ cum spune el `nsu[i
este un „scurt rezumat despre `nv\]\turile absolut necesare” care trebuie cunoscute
de fiecare `nainte de a trece la simbolul de credin]\. Acestea se refer\ la: Dumne-
zeu Tat\l, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, na[terea din Fecioar\, cruce, `ngro-
pare, `nvierea [i `n\l]area, judecata viitoare, Sfântul Duh, suflet [i trup, la mânc\ri
[i `mbr\c\minte, `nvierea mor]ilor, baia botezului, Sfânta Scriptur\, c\reia `i
prezint\ [i c\r]ile canonice. 

6. Cateheza V, „Despre credin]\”. „Ceea ce se caut\ de acum `nainte – spune
el – este ca fiecare din voi s\ fie g\sit credincios, potrivit intimei sale con[tiin]e”19.

14 Ibidem, p. 37. 
15 Ibidem, p. 52.
16 Ibidem, p. 57. 
17 Ibidem, p. 61.
18 Ibidem, p. 98.
19 Ibidem, p. 136.
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Vorbe[te despre credin]a cea adev\rat\, credinciosul care trebuie s\ o `mpli-
neasc\; foloasele credin]ei „d\ruit\ de Hristos prin har”, p\strarea ei nestricat\
dup\ simbolul de credin]\ pe care l-au primit. 

7. Cateheza VI, „Despre unitatea lui Dumnezeu”, este, cum singur prezint\ `n
titlu, catehez\ la cuvintele „Cred `ntru unul Dumnezeu”. Laud\ m\re]ia Lui [i do-
boar\ punct cu punct credin]ele de[arte ale p\gânilor care au coborât dumne-
zeirea `ntre patimile omene[ti. Dar nu se opre[te numai la p\gâni, ci osânde[te [i
r\t\cirile ereticilor care „au `ndr\znit p\gâne[te s\ `nstr\ineze pe Dumnezeu de
f\pturile sale”20. ~ntre ei pomene[te pe Simon Magul ca „izvoditorul oric\rei
erezii”, pe Cerint, Menandru [i Carpocrat, ebioni]ii [i Marcion „gura p\gân\-
t\]ii”, pe erezia lui Valentin, despre Manes [i manihei. Prezint\ pe larg istorisirea
acestei r\t\ciri din urm\ sf\tuind pe to]i cre[tinii s\ se fereasc\ [i s\ nu se `ncread\
`n ei decât dac\ au aflat „c\ au f\cut mult timp poc\in]\”. 

8. Cateheza VII, „Despre Tat\l”. Expune `nv\]\tura despre Dumnezeu Tat\l,
afirmând raportul dintre Tat\ [i Fiu, precum [i cinstirea care I se datoreaz\.
Totodat\ face leg\tur\ `ntre cinstirea Tat\lui Ceresc [i cinstirea cre[tinilor fa]\ de
p\rin]i. „Prima virtute a cre[tinilor – spune – este de a cinsti pe p\rin]i.”21 

9. Cateheza VIII se ocup\ `n mod special de numirea de „” a
lui Dumnezeu, `n `n]elesul de Atotputernic. Combate pe ereticii care restrângeau
puterea lui Dumnezeu la cer [i care socoteau crea]iile Lui ca rele fiind osândite
prin p\cat. Recomand\ `nchinarea c\tre unicul Dumnezeu Atotputernic, asemeni
lui Iov.

10. Cateheza IX rostit\ la cuvintele „F\c\torul Cerului [i al p\mântului, v\-
zutelor tuturor [i nev\zutelor”. Din toat\ crea]ia, prezentat\ `n forma ei v\zut\, ridic\
pe ascult\tor la `n\l]imea Me[terului nev\zut zicând: „Vezi, omule, pe Me[ter!
Vezi pe ~n]eleptul Creator!”22.

11. Cateheza X prilejuit\ de cuvintele „{i `ntru unul Domn Iisus”, are ca punct
central prezentarea Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu, din m\rturiile Sfintei
Scripturi, dar [i din numirile [i `nv\]\turile despre El: „Nu trebuie oare s\ credem
`n Hristos când este m\rturisit de atâ]ia?”23. 

12. Cateheza XI continu\ prezentarea calit\]ii Fiului lui Dumnezeu de Unul
n\scut. Prezint\ temeiurile cinstirii Mântuitorului Hristos [i raporturile de filia]ie,
dar [i de `mpreun\ creator al lumii cu Dumnezeu Tat\l. De[i este Fiu al Omului –
spune – „Acela la `nceput a f\cut pe om din p\mânt”.

13. Cateheza XII a fost rostit\ la cuvintele: „S-a `ntrupat [i S-a f\cut om”. Pe
baza m\rturiilor scripturistice argumenteaz\, pornind de la cuvintele profetului Isaia
din cartea Isaia VII,10 [i 13, na[terea din Fecioara Maria a Fiului lui Dumnezeu.
Contrazice p\rerile iudeilor [i ale ereticilor elini, care spun c\ na[terea nu s-a
f\cut `n chip minunat ci natural. „Ne`ntinat\ – spune – este na[terea `n trup din
Fecioar\ a Unuia-N\scut.”24 

20 Ibidem, p. 161.
21 Ibidem, p. 199.
22 Ibidem, p. 221.
23 Ibidem, p. 245.
24 Ibidem, p. 305.
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14. Cateheza XIII la cuvintele „S-a r\stignit [i S-a `ngropat”. Aduce `n fa]a as-
cult\torilor patimile [i jertfa Mântuitorului f\când referire permanent\ la cruce.
M\rturiile luate din Sfânta Scriptur\ vor s\ `nt\reasc\ `ncrederea `n puterea ei.
Totodat\ `ndeamn\ a „nu te l\uda cu crucea numai `n timp de pace, ci – spune –
ai aceea[i credin]\ [i `n timp de persecu]ie”25. Subliniaz\ rostul patimilor spunând:
„Mântuitorul a suferit toate aceste patimi ca s\ `mpace prin sângele crucii pe cele
din ceruri [i pe cele de pe p\mânt”26. 

15. Cateheza XIV are ca subiect ~nvierea [i ~n\l]area Domnului pornind de la
articolele din Simbol care prezint\ aceste momente din via]a Mântuitorului. ~n-
deamn\ pe ascult\tori ca `ntristarea ce i-a cuprins la prezentarea patimii [i mor]ii
s\ se schimbe `n bucurie: „S\ se `ntoarc\ jalea `n veselie [i plânsul `n bucurie!”27.
La fel ca `n cateheza de mai `nainte, aduce m\rturii asupra `nvierii, mai `ntâi din
Sfânta Scriptur\ [i apoi din asem\narea cu cei care `n Vechiul Testament L-au
pre`nchipuit: Iona, Ilie etc. Precizeaz\ apoi c\, dup\ ~n\l]are, a [ezut de-a dreapta
Tat\lui, acolo unde a fost [i `nainte, f\când men]iunea „c\ n-a avut vrednicia
[ederii de-a dreapta dup\ `ntruparea Sa, ci Fiul Unul-N\scut al lui Dumnezeu, dar
Domn al nostru Iisus Hristos, are totdeauna [i mai `nainte de to]i vecii, tronul de-a
dreapta Tat\lui”28. 

16. Cateheza XV  rostit\  la  articolele ce  `nva]\ a doua venire a Mântuito-
rului, Judecata neamurilor [i ~mp\r\]ia f\r\ de sfâr[it. Prezentând semnele Parusiei,
se opre[te asupra lui „Antihrist”, ar\tând `ntregul cortegiu de schimb\ri ce va
avea loc. El spune, avertizând c\: „Hristos cel adev\rat, Fiul Unul-N\scut al lui
Dumnezeu nu vine de pe p\mânt”29. Iar despre semnul venirii Lui, pe care nu va
`ndr\zni niciodat\ s\-l imite puterea potrivnic\, spune c\ este crucea; semn ade-
v\rat [i caracteristic al lui Hristos. 

17. Cateheza XVI `ncepe prezentarea `nv\]\turii despre Duhul Sfânt pornind
de la cuvintele: „{i `ntru unul Duhul Sfânt, Mângâietorul”. Subliniaz\ dumnezeirea
celei de a treia persoane a Sfintei Treimi, comb\tând `nv\]\turile eretice pornite
`mpotriva Duhului Sfânt [i mai ales pe Manes [i manihei despre care spune c\ a
fost „cel din urm\ adânc al pierzaniei”. Arat\ darurile Sfântului Duh ca rod al
Sfintei Treimi: „Tat\l d\ruie[te totul prin Fiul `mpreun\ cu Sfântul Duh”30 [i
lucrarea Lui `n Vechiul Testament prin prooroci. 

18. Cateheza XVII – „Despre Sfântul Duh” (continuare). Dup\ cum anun]\
de la `nceput, continu\ prezentarea m\rturiilor despre Sfântul Duh, de ast\ dat\
f\când referire la Noul Testament [i `n[irându-le pe marginea numirilor ce I se dau.
De asemenea, vorbe[te despre lucrarea Duhului `n apostoli [i `n Biseric\, adeverind
prin cuvintele: „c\ Duhul cel Sfânt subzist\ [i tr\ie[te, gr\ie[te [i profe]e[te”31. {i

25 Ibidem, p. 337.
26 Ibidem, p. 349.
27 Ibidem, p. 359.
28 Ibidem, p. 393.
29 Ibidem, p. 407.
30 Ibidem, p. 456.
31 Ibidem, p. 499.
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`nt\rind: „Din toate m\rturiile scripturistice spuse [i din cele cu mult mai multe
pe care nu le-am amintit se vede, pentru cei care `n]eleg, c\ puterea Sfântului
Duh este enipostatic\, binef\c\toare [i lucr\toare”32. 

19. Cateheza XVIII este ultima rostit\ c\tre cei care vor s\ se lumineze. Aici
prezint\ `nv\]\turile despre `nvierea trupurilor, via]a ve[nic\ [i despre Biseric\.
„N\dejdea `n `nviere – spune – este r\d\cina oric\rei fapte bune.” Iar pentru Bise-
ric\ folose[te termenul de „” pentru c\ aceasta „cheam\ [i strânge la un
loc pe to]i oamenii”33. De asemenea, anun]\ celelalte cateheze pe care le va rosti `n
S\pt\mâna Luminat\, temele acestora referindu-se mai ales la taina minunat\ pe
care o vor primi la ~nviere [i felul `n care vor trebui s\ se poarte dup\ aceea. 

20. Cateheza I mistagogic\ (XIX) rostit\ c\tre cei ce sunt „de curând lumina]i”.
~[i manifest\ ner\bdarea de a deschide `nv\]\tura despre taina pentru care s-au
preg\tit de atât de mult timp [i `ncepe prin a l\muri ceea ce s-a f\cut `n pridvor cu
cei lumina]i, lep\darea de cel r\u [i unirea cu Hristos. ~ndeamn\ ca s\ nu se mai
`ntoarc\ cineva la „vechile `nvoieli cu iadul”. Zice: „O dat\ ce ai pus mâna pe plug,
nu te mai `ntoarce din nou la faptele cele s\rate ale acestei vie]i!”34. 

21. Cateheza II mistagogic\ (XX) – „Despre botez”. Continu\ desf\[urarea
tainei, subliniind prin textul de la Romani VI, 3-14 realitatea mântuirii celui bo-
tezat `ntemeiat\ pe realitatea jertfei lui Hristos: „Imitarea este `n `nchipuire, dar
mântuirea `n realitate”. „Pentru c\ aici pe Golgota a fost s\dit\ vi]a cea adev\rat\,
iar noi, prin participarea la botezul mor]ii, am fost s\di]i `mpreun\ cu el.”35 

22. Cateheza III mistagogic\ (XXI) – „Despre ungerea cu sfântul mir”, vor-
be[te de vrednicia numelui de cre[tin ob]inut prin botez [i confirmat de ungerea
cu sfântul mir. ~ndeamn\ de a se p\stra nep\tat\ aceast\ ungere care – spune el –
„v\ va `nv\]a toate”. De asemenea, nume[te aceast\ sfânt\ ungere „ap\rare du-
hovniceasc\ a trupului [i mântuire sufletului”36. 

23. Cateheza IV mistagogic\ (XXII) – „Despre trupul [i sângele lui Hristos”,
vorbe[te de realitatea Tainei ce transform\ pâinea [i vinul `n Trupul [i Sângele
Mântuitorului Hristos, folosindu-se de textul Sfântului apostol Pavel din Epistola
I Corinteni XI, 23-25, precum [i din numeroasele prefigur\ri din Vechiul
Testament. 

24. Cateheza V mistagogic\ (XXIII), ultima din acest ciclu catehizator, `n care
dup\ cum spune, „pune cununa pe zidirea duhovniceasc\ a folosului” celor ce-l
ascult\. Trece pe scurt peste toat\ Sfânta Liturghie, oprindu-se la momentele `n care
preotul liturghisitor face acele acte ce semnific\ cur\]irea de p\cate [i p\strarea
vie]ii sfinte [i curate, mai ales la rug\ciunea „Tat\l nostru”, pe care o tâlcuie[te pe
larg. ~ndeamn\ apoi pe cei care au primit Euharistia s\ p\zeasc\ aceast\ via]\,
„f\r\ poticnire” pentru ca totdeauna s\ se `mp\rt\[easc\ de aceste „sfin]ite [i du-
hovnice[ti taine” cu vrednicie. 

32 Ibidem, p. 500.
33 Ibidem, p. 526.
34 Ibidem, p. 546.
35 Ibidem, p. 553.
36 Ibidem, p. 559. 
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Principii educative `n cateheze37

Structura complet\ a catehezelor sus]inute de Sfântul Chiril, care formeaz\
un bloc unitar ce urm\re[te un singur scop principal, anume acela de a zidi `n
Hristos pe cei care vor a intra `n sânul Bisericii, este asem\nat\ chiar de el cu o
cl\dire, c\reia trebuie s\ i se pun\ toate pietrele dup\ regulile zidarului pentru a fi
durabil\. Dac\ Biserica `ntreag\ este Trupul lui Hristos, „fiecare m\dular al ei
trebuie format dup\ acela[i model, spre a putea zidi armonic `ntreaga comunitate
cre[tin\”38. Sfântul Apostol Pavel scrie c\tre Efeseni c\ statura lui Hristos este
m\sura deplin\ la care trebuie s\ ajung\ fiecare cre[tin ce tinde spre des\vâr[ire
(Efeseni IV, 13-14). Hristos este [i temelia [i cl\direa de care vorbe[te Sfântul
Chiril, iar fiecare „piatr\ a cuno[tin]ei” este o nou\ cuno[tin]\ despre Hristos39.
~ntrucât botezul se face `ntru moartea [i ~nvierea lui Hristos, iar preg\tirea celor
ce se boteaz\ folose[te acest `ndreptar de m\sur\ descoperim c\ acest principiu
hristocentric, al `nv\]\mântului cre[tin urm\re[te ca un fir ro[u `ntreaga con-
struc]ie catehetic\ a Sfântului Chiril. Acest lucru este `n consonan]\ cu concep]ia
apostolilor prezentat\ `n Sfânta Scriptur\. 

a) Principiul hristocentric. Mântuitorul Iisus Hristos este inima `ntregului `nv\-
]\mânt al Bisericii ca „Fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu-om [i ca `ntruparea
celei mai divine des\vâr[iri. Na[terea, via]a, jertfa, `nvierea, m\rirea cereasc\, Sfânta
Euharistie reprezint\ centrul `nv\]\mântului teologic”40. Aceast\ tr\s\tur\ gene-
ral\ este urm\rit\ `n toate catehezele de Sfântul Chiril. Prezen]a Mântuitorului
Hristos este sim]it\ `n primul rând `n faptul de a fi permanent punctul de referin]\
al expunerii catehetice. Chiar din Procatehez\, când arat\ catehizarea ca pe o cl\-
dire `ntemeiat\ pe aur [i argint, dup\ spusele Sfântului Apostol Pavel, ce vorbe[te
de temelia cea bun\ pus\ `n Hristos (I Corinteni III, 12-16), se simte aceast\
prezen]\. Apele sunt „purt\toare de Hristos [i au bun\ mireasm\”41, catehumenii
sunt `ndemna]i s\ priveasc\ `nainte cu ochiul min]ii spre a vedea pe „Fiul Unul-
N\scut”, deoarece „sunte]i – spune – ucenici ai Noului Testament [i p\rta[i tainelor
lui Hristos”42. Când vorbe[te despre p\cat [i poc\in]\, arat\ pe Iisus Unul-N\scut
care ”`nduplec\ pe Dumnezeu când se roag\ pentru noi”43. Folose[te apoi pre-
zen]a lui Iisus ca Cel care, ca [i cum ar fi al\turi, `nt\re[te [i certific\ cele spuse
de catehet: „Cuvântul este `ndr\zne], dar nu-i al meu. Iisus este cel care a hot\rât.

37 Formulate dup\ cap. Principiile didactice ale catehezei, la C\lug\r D., `n Catehetica,
manual, Bucure[ti, 1984, pp. 160-164.

38 Pr. Prof. Bulacu Mihail, Principiile catehezei [i personalitatea catehetului, `n „Studii
Teologice”, nr. 7-8, Bucure[ti, 1949. 

39 Procateheza 11, p. 48. Voi prezenta citatele din Cateheze punând mai `ntâi Cateheza
apoi paragraful [i pagina din traducerea f\cut\ de D. Fecioru, de unde am citat pân\ acum.

40 Balca N., Lec]ii de didactic\, pp. 73-74, la D. Pr. Prof. Dr. C\lug\r, Catehetica,
manual, Bucure[ti, 1984 .

41 Procateheza, 15, p. 52. 
42 Cateheza I, 1, p. 57.
43 Cateheza II, 10, p. 75.
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Iar dovada cuvintelor ia-o din dumnezeiasca Scriptur\!”44. Procedeul este des fo-
losit de Sfântul Chiril pentru a crea convingerea `n mintea ascult\torilor c\ Hristos
este cel care a `ntemeiat `nv\]\turile expuse. De asemenea, Mântuitorul nu este
invocat numai ca partener `n expunere, ci deseori este ar\tat ca model pentru as-
cult\tori, pornind de la taina pentru care se preg\teau [i continuând cu via]a care
`i a[tepta dup\ aceea. „Iisus a sfin]it botezul când ~nsu[i S-a botezat. – spune el –
Iisus nu S-a botezat ca s\ ia iertare de p\cate (c\ci era f\r\ de p\cat) … S-a botezat
ca s\ dea har dumnezeiesc [i vrednicie celor care au s\ se boteze, …S-a botezat
pentru ca s\ c\p\t\m iar\[i, prin participare la botez, `mpreun\ cu mântuirea, [i
cinstea.”45 Iar modelul pe care `l reclam\ Sfântul Chiril `n persoana Mântui-
torului `l [i justific\ prin cuvintele: „Dac\ `nsu[i St\pânul `ntrebuin]a timpul cu
rânduial\, oare noi robii se cade s\ `ndr\znim s\ facem ceva f\r\ de rânduial\?”46. 

Chiar dac\, urm\rind articolele Simbolului de credin]\, temele prezentate sunt
diferen]iate dup\ punctele de doctrin\, Sfântul Chiril face trimitere la Hristos
prin intermediul Sfintei Scripturi [i prin mijloacele puse la `ndemân\ de obiectul
Sfintelor Taine. De asemenea, locul rostirii catehezelor, Ierusalimul Patimilor Dom-
nului, precum [i zilele alese din post sunt folosite la `ntregirea imaginii Mântui-
torului ca Cel care este capul tuturor cre[tinilor aduna]i `n Biseric\ [i de la care
[i-au primit numele: „Acesta este Iisus Hristos – care a venit arhiereu al bunurilor
viitoare. El, din pricina marei d\rnicii a Dumnezeirii, ne-a dat nou\ tuturor nu-
mele S\u”47. 

Cât despre `nv\]\tura proprie despre Fiul lui Dumnezeu, Sfântul Chiril roste[te

limpede toate adev\rurile pe care ascult\torii erau datori s\ [i le `nsu[easc\. Astfel,

`nva]\ c\ Dumnezeu-Tat\l a n\scut pe Fiul din veac, Dumnezeu adev\rat. C\ a

n\scut Fiu des\vâr[it care a primit toat\ mo[tenirea48. Fiul a primit toate „afectele”

firii omene[ti pentru c\ S-a `ntrupat „real” din „Fecioara Maria [i de la Duhul

Sfânt”. A p\timit de bun\ voie „lipsit fiind de p\cate” [i „nu S-a ru[inat de cruce,

pentru c\ mântuia lumea”. S-a pogorât la iad ca s\ fie r\scump\r\torul „bunilor

propov\duitori”. A `nviat cu adev\rat a treia zi [i „dup\ ce a izb\vit pe oameni de

p\cate, S-a urcat iar\[i la ceruri”, la Tat\l49. {i va veni din nou „nu ca s\ mai fie

judecat, ci ca s\ judece pe judec\torii Lui”50 [i ca s\ `mp\r\]easc\ peste o `mp\r\]ie

„ve[nic\, cereasc\ [i f\r\ de sfâr[it”. Toate aceste `nv\]\turi sunt prezentate siste-

matic, nelipsind `ns\ din cuprinsul nici unei cateheze ideea c\ Hristos este centrul

`ntregii vie]i cre[tine. Idee care, de altfel, dup\ cuvintele Sfântului Apostol Pavel,

„Fi]i-mi urm\tori, precum [i eu sunt urm\tor lui Hristos” (I Corinteni IV, 16),

este central\ oric\rei activit\]i de catehizare. 

44 Cateheza III, 4, p. 90.
45 Cateheza III, 11, p. 97.
46 Cateheza III, 14, p. 99.
47 Cateheza X, 16, p. 239.
48 Vezi Catehezele XV [i XVI, pp. 399-405 [i pp. 434-435.
49 Vezi Catehezele XIII [i XIV, pp. 311-380.
50 Cateheza XV, 1, p. 397.



240 TEOLOGIE {I VIA}|

b) Principiul eclesiocentric. Acest principiu presupune ca toate cuno[tin]ele
care se mijlocesc prin catehez\ s\ fie ale Bisericii, legate de spiritul Bisericii, de
istoria [i prezentul ei. Conform acestuia, `n sufletul credinciosului trebuie s\ se
`nfiripe dragostea, admira]ia [i respectul pentru Biseric\, s\ se adânceasc\ `n con-
[tiin]\ sentimentul de convingere fa]\ de adev\rul cre[tin, c\ numai `n Biseric\ ne
mântuim [i numai prin Ea putem avea p\rt\[ie cu Dumnezeu `n fericirea ve[nic\51.
Pentru Sfântul Chiril, Biserica este „adunarea tuturor credincio[ilor”, „”,
cea care „cheam\ [i strânge la un loc pe to]i oamenii”52. Spa]iul acestei adun\ri
este deopotriv\ locul desf\[ur\rii catehezelor [i centrul liturgic, dar [i „Trupul
nev\zut al lui Hristos” la care se vor al\tura prin „afiliere” cei care urmeaz\ a fi
lumina]i. Numele special al Bisericii este pentru el cel de „Biseric\ sobornic\,
mama noastr\ a tuturor”53. De asemenea, „mireasa Domnului nostru Iisus Hristos,
Unul-N\scut, Fiul lui Dumnezeu” [i „pre`nchipuirea [i oglindirea Ierusalimului
celui de sus care este slobod”. Iar Sfântul Duh este socotit „mare ap\r\tor de la
Dumnezeu [i `nv\]\tor al Bisericii, mare lupt\tor `n locul nostru”54. Toate aceste
tr\s\turi [i multe altele, c\ci atunci când vorbe[te despre Biseric\ Sfântul Chiril pre-
cizeaz\ c\ ar trebui „multe ceasuri spre a spune tot ce trebuie spus despre Bi-
seric\”, str\bat catehezele [i caut\ s\ formeze `n sufletele celor ce ascult\ credin]a
cea adev\rat\ [i ata[amentul fa]\ de „adunarea” `n care vor intra prin Taina Bote-
zului. Imaginea Bisericii reliefat\ plastic `n fa]a ascult\torilor are o importan]\
deosebit\ `n `nt\rirea convingerilor cre[tine pe care [i le `nsu[esc. 

c) Principiul psihologic. Trecând de cele dou\ principii generale ale `nv\]\-
mântului religios intr\m `n sublinierea principiilor didactice, educative, care sunt
folosite magistral de Sfântul Chiril `n catehezele sale. Acest principiu, `n formu-
larea lui general\, se refer\ la faptul de a ]ine seama `n timpul expunerii de starea
sufleteasc\ a ascult\torilor, de nivelul lor de gândire [i sim]ire precum [i de fac-
torii externi: via]a, mediul etc., care au o mare `nsemn\tate de ordin psihologic55.
Pe tot parcursul catehiz\rii, Sfântul Chiril ]ine seama de aceste date care l-au
ajutat s\ foloseasc\ cât se poate de eficient textul pe care trebuia s\-l l\mureasc\.
La un moment dat, `n Cateheza a IV-a, subliniaz\ acest fapt spunând: „Cei care
din cei de fa]\ au mintea mai `nzestrat\ [i care au acum sim]urile exercitate spre
deosebirea binelui [i a r\ului, aceia s\ nu se supere dac\ aud `nv\]\turi potrivite
pruncilor [i principii elementare”56. Fin observator al st\rilor suflete[ti, el se folose[te
de acestea pentru a insinua credin]a cea vie. Când vorbe[te despre patimile Mân-
tuitorului, se `ntristeaz\ [i induce aceea[i stare `n mintea ascult\torilor pentru a
`nt\ri cele spuse, iar când ajunge la ~nvierea Sa schimb\ tonul `n veselie: „Dup\
cum predica despre r\stignirea lui Iisus v-a `ntristat sufletul vostru, tot astfel s\
v\ veseleasc\ pe cei de fa]\ binevestirea `nvierii sale !”57.

51 C\lug\r D. Pr. Prof. Dr. Catehetica, p. 164.
52 Cateheza XVIII, 25, p. 527.
53 Cateheza XVIII, 26, p. 529.
54 Cateheza XVI, 19, pp. 452-453.
55 Pr. Prof. Dr. C\lug\r D., op. cit., p. 160.
56 Cateheza IV, 3, p. 106. 
57 Cateheza XIV, 1, p. 359.
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Tot `n sensul acestui principiu trebuie s\ se ]in\ seama [i de dezvoltarea
evolutiv\ a sufletului omenesc, care parcurge `ntr-o ordine fireasc\ `nv\]\turile
cele mai simple c\tre cele mai complicate [i bogate `n sensuri, pentru a `nchega [i
a re]ine no]iuni clare [i complete. Iar aceast\ parcurgere a fost s\vâr[it\ exemplar
de Sfântul Chiril. ~n Procatehez\ el prezint\ construc]ia catehiz\rii asemeni unei
opere de zidire a unei cl\diri care are reguli foarte clare [i precise. Spune el c\
„dac\ `ns\ nu le vei aduna la un loc [i nu-]i vei aminti de `nv\]\turile spuse la `n-
ceput [i de cele de mai târziu, constructorul zide[te cl\direa, dar tu vei avea o cas\
slab\”58. O alt\ compara]ie ce vine s\ ilustreze acest principiu al ordinii progre-
sive a `nv\]\turilor este cea a s\dirii pomilor: „Dar dac\ ast\zi se vor neglija `nv\-
]\turile despre baia rena[terii, predate `ntr-o ordine precis\, atunci când se vor
mai putea `ndrepta? ~nchipuie-]i c\ este timpul s\dirii pomilor! Dac\ nu vom s\pa
[i nu vom adânci p\mântul la timp potrivit, când mai poate fi s\dit bine ceea ce
s-a s\dit odat\ prost?”59. El porne[te de multe ori de la exemple foarte simple, ase-
m\n\ri [i compara]ii fie din Sfânta Scriptur\, fie din via]a anumitor persoane
cunoscute de cei prezen]i, pentru a `nt\ri un adev\r de credin]\. Nu expune o
`nv\]\tur\ complicat\ f\r\ a fi sigur c\ ea va fi `nsu[it\ de cei care-l ascult\. „De
multe ori doream, adev\ra]i [i dori]i fii ai Bisericii, s\ v\ vorbesc despre aceste
duhovnice[ti [i cere[ti taine. Dar pentru c\ [tiam bine c\ d\m mai mult\ `ncredere
vederii decât auzului, am a[teptat timpul de acum, pentru ca s\ v\ pot conduce cu
mai mult\ u[urin]\ `n aceast\ livad\ mai luminoas\ [i mai bine mirositoare a
raiului, o dat\ ce a]i tr\it voi `n[iv\ cele ce v\ voi spune.”60 Tot `n cadrul acestui
principiu psihologic, având leg\tur\ mai mult cu latura evlaviei, a iubirii de
Dumnezeu [i a iubirii cre[tine, Sfântul Chiril folose[te rug\ciunea [i cadrul litur-
ghiei catehumenilor ca s\ sporeasc\ aceste tr\iri suflete[ti, ce dinamizeaz\ sufletul.
Treptele psihologice, urm\rite „metodic [i armonic”, se `mbin\ cu rug\ciunea ce
formeaz\ un poten]ial care trece `n planul activ al ac]iunii cre[tine. ~n Cateheza XVII,
unde se trateaz\ despre Sfântul Duh, atinge inima credincio[ilor cu un avertisment
care p\trunde tocmai acolo unde credin]a [i cuno[tin]ele dobândite se transform\
`n ac]iune. „Totu[i, cerceteaz\-]i sufletul, nu arunca m\rg\ritarele `naintea porcilor.
Dac\ e[ti f\]arnic, acum oamenii te boteaz\, dar Duhul nu te boteaz\! Dac\ te
apropii cu credin]\, oamenii slujesc ritualului v\zut, iar Duhul `]i d\ ceea ce nu se
vede. Vii la o mare `ncercare, la o mare `nrolare de osta[i, care ]ine un ceas. Dac\-l
vei pierde, r\ul nu se mai poate `ndrepta!”61 Pune mare pre], deci, pe aceast\ tr\ire
psihologic\ real\ [i nu formal\. Numai `n acest fel Taina primit\ transform\ [i
este d\t\toare de har. „Iei atâta har cât po]i primi [i nu cât spun eu”, spune Sfântul
Chiril `nt\rind acest adev\r. 

d) Principiul intui]iei. Intui]ia este pentru fiecare dintre noi izvorul cuno[-
tin]elor exacte `nc\ din copil\rie. Pornind de la exemplele [i modelele care ne-au
fost puse `n fa]a ochilor de `nv\]\tori [i pân\ la tr\irile interioare, emo]ii

58 Procatehez\, 11, p. 48. 
59 Procatehez\, 11, pp. 47-48. 
60 Cateheza I mistagogic\, 1, p. 541.
61 Cateheza XVII, 36, pp. 502-503. 
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deosebite sau fapte ale trecutului am ajuns la alc\tuirea unei c\i drepte, necesare
`n via]\. 

Felul `n care aceste exemple sunt puse `n fa]a ochilor fie prin mijloace
intuitive (imagini, sunete etc.) fie prin talentul relief\rii lor, este decisiv `n `nsu-
[irea cuno[tin]elor [i aplicarea lor. Sfântul Chiril folose[te din plin aceste mij-
loace cu talentul catehetului des\vâr[it. ~n expunerea unor dogme de credin]\, al-
c\tuie[te tablouri vii cu impact deosebit asupra ascult\torilor. Aduce `n fa]a ochilor
lor, pe p\c\tos ca [i cum ar fi de fa]\, [i invit\ la exemplificare. Folose[te, de ase-
menea, imagini plastice ale patimilor Mântuitorului pentru a crea starea potrivit\
momentului prezentat. „Tot ceea ce a f\cut Hristos este consemnat `n scris. Nu
este nimic `ndoielnic. Nu este nimic f\r\ m\rturie.”62 

~n primele trei cateheze mistagogice se folose[te de ceea ce au tr\it efectiv
„cei de curând lumina]i” pentru a transmite adev\rurile de credin]\ din Taina
Botezului, a Ungerii cu Sfântul Mir [i a Euharistiei. „A[adar pentru c\ trebuie s\
v\ `ntindem masa `nv\]\turilor mai des\vâr[ite, haide s\ v\ `nv\]\m bine pe
acestea, ca s\ v\ pute]i da seama de cele ce s-au f\cut cu voi `n acea sear\ a bo-
tezului.”63 Iar atunci când combate r\t\cirile eretice, alc\tuie[te un tablou sugestiv
al celui r\t\cit, pe care `l pune `n paralel cu adev\rul revelat ob]inând `n acest fel
un efect puternic `n sufletele celor ce-l ascult\. „Biserica `]i veste[te aceste lucruri
[i te `nva]\ [i se atinge de aceste murd\rii, ca tu s\ nu te murd\re[ti.”64 {i `n sfâr[it
dac\ principiul psihologic de care am vorbit cerea o bun\ cunoa[tere a celor care
sunt catehiza]i, principiul intui]iei necesit\ o bun\ cunoa[tere a obiectului catehi-
z\rii. Or, Sfântul Chiril arat\ o erudi]ie `nalt\, o adâncire a adev\rurilor de cre-
din]\, precum [i o st\pânire deplin\ a `ntregului plan catehetic propus la `nceputul
acestui ciclu [i a fiec\rei teme `n parte. 

e) Principiul interesului pedagogic. Potrivit acestui principiu, `n sufletul celui
catehizat trebuie s\ se trezeasc\ o sete l\untric\ spre cunoa[tere, spre `nsu[irea
unor `nv\]\turi [i p\strarea contactului cu acestea pe tot parcursul vie]ii. Acest
lucru se realizeaz\ `n mai multe moduri [i `n general acest principiu a fost numit
dup\ aceste moduri fie al interesului direct sau nemijlocit, fie interes empiric,
indirect, mijlocit, ra]ional sau speculativ. ~n adev\ratul sens al cuvântului, doar
interesul direct sau nemijlocit are `nsemn\tate pentru `nv\]\mântul catehetic re-
ligios. Caracterul cre[tin care trebuie format [i consolidat este lucrul de cel mai
mare interes pentru catehet. Celelalte fiind „artificii didactice cu element negativ
`n educa]ie putând duce la unilateralitate, dac\ nu chiar la egoism”65 Conform
acestei p\reri, Sfântul Chiril a c\utat `n fiecare catehez\ ca spre final s\ trezeasc\
acest interes nemijlocit c\tre `nsu[irea adev\rului de credin]\ prezentat [i transpu-
nerea lui `n via]a zilnic\. „O dat\ ce ai pus mâna pe plug nu te mai `ntoarce din
nou la faptele cele s\rate ale acestei vie]i !”66 ~ndemnuri ca „p\stra]i aceste

62 Cateheza XIII, 8, p. 318.
63 Cateheza I mistagogic\, 1, p. 541.
64 Cateheza VI, 34, p. 182. 
65 Pr. Prof. Dr. C\lug\r D., op. cit., p. 161.
66 Cateheza I mistagogic\, 8, p. 546. 
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predanii ne`ntinate” sau „p\zi]i-v\ s\ nu v\ poticni]i” se `ntâlnesc des `n cuprin-
sul catehezelor. Interesul trezit prin chem\ri calde [i `ndemnuri puternice reclam\
desp\r]irea de cele lume[ti pentru unirea cu Hristos `n Tain\. „Nu te mai interesa
deci de lucruri nefolositoare! Caut\ la `n\l]ime!”67. Tot `n Procatehez\, la sfâr[it,
arat\ clar c\ acest interes este [i m\sura dup\ care cei care ascult\ vor [i primi
ceea ce a[teapt\ de la catehet: „Datoria mea este de a spune, a ta de a te apuca de
lucru, iar a lui Dumnezeu de a des\vâr[i. S\ ne `nt\rim mintea, s\ ne `ncord\m
sufletul, s\ ne preg\tim inima!”68.

f) Principiul activit\]ii. Acest principiu reclam\, dup\ citatul pe care l-am
folosit mai `nainte, „a ta de a te apuca de lucru”, datoria celor care sunt catehiza]i
de a `mplini `ntocmai cele ce sunt `nv\]a]i. Ei trebuie s\ fie lucr\tori harnici la
zidirea sufletelor lor. Iar aceasta o fac `mplinind cele ce `i `ndeamn\ Sfântul Chiril:
„Fii sârguitor la slujbele biserice[ti!”69. 

g) Principiul `nv\]\mântului educativ. ~nv\]\mântul catehetic, care are ca scop
doar `nsu[irea cuno[tin]elor, poate cultiva intelectul, dar nu ofer\ dezvoltarea nece-
sar\ unui caracter cre[tin. Aceast\ ac]iune de educa]ie este punctul central al [colii
Bisericii. Pe temeiul acestui principiu, cuno[tin]ele dobândite prin catehizare `[i
verific\ valoarea dup\ faptele izvorâte din ele. Sfântul Chiril, pentru care cu-
vintele Mântuitorului Hristos: „Nu tot cel ce-Mi zice Mie: Doamne, Doamne! va
intra `n `mp\r\]ia cerurilor, ci cel ce va face voia Tat\lui Meu, Care este `n ceruri”
(Matei VII, 21), sunt bine cunoscute, transmite ascult\torilor s\i acest `ndemn
permanent. El dore[te ca ceea ce spune s\ nu r\mân\ cuno[tin]\ seac\, ci s\ for-
meze cu adev\rat deprinderi [i obiceiuri cre[tine[ti: „S\ nu ne ru[in\m deci s\
m\rturisim pe cel r\stignit. F\-]i cu `ncredere pe frunte cu degetele pecetea [i f\
cruce `n toate ac]iunile tale; când m\nânci pâine [i când bei din pahar; când pleci
de acas\ [i când vii; `nainte de a te culca, `n timpul somnului [i când te treze[ti;
când c\l\tore[ti [i când te odihne[ti”70. 

Iat\ deci, f\când doar o scurt\ trecere peste structura catehezelor Sfântului
Chiril, descoperim la o prim\ `nf\]i[are calitatea lor constructiv\, instructiv\ `n
duh hristocentric [i educativ\ religios-moral\. Dorin]a exprimat\ ini]ial de a zidi
un suflet nou pe temelia Domnului Iisus Hristos se transform\ `n realitate pe
m\sura `naint\rii pe calea deschis\ de catehet. Cl\direa despre care vorbe[te `n
Procatehez\, comparându-o cu lucrarea catehiz\rii, despre care spune c\ trebuie
zidit\ „nu din fân, din trestie sau din paie, ci din aur, din argint [i pietre pre-
]ioase”71, adic\ din virtu]ile cre[tine tr\ite `n deplin\ credin]\ [i sinceritate, dup\
regulile precise ale ziditorului, se distinge pân\ la sfâr[it ca o lucrare metodic\ [i
`n deplin\ armonie a catehezelor pentru des\vâr[irea caracterului cre[tin. Dogma `n-
temeiat\ pe textul Sfintei Scripturi este descoperit\ progresiv ca o tain\ ce izvor\[te

67 Procateheza, 13, p. 50. 
68 Procateheza, 17, pp. 54-55. 
69 Cateheza I, 6, p. 63.
70 Cateheza XIII, 36, pp. 351-352. 
71 Procateheza, 17, p. 54.
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din `ns\[i lucrarea apostolilor. Aceast\ tain\ care este comoara nepre]uit\ a `nv\-
]\turii revelate nu trebuie dat\ celor ce nu sunt vrednici a o primi, iar ascult\torii
sunt `ndemna]i s\ o p\streze neatins\: „Când deci se roste[te cateheza, nu spune
nimic celui din afar\! C\ci tain\ `]i pred\m [i n\dejdea veacului ce va s\ fie. P\s-
treaz\ taina pentru cel care te r\spl\te[te!”72. Urm\rind cu aten]ie cuprinsul cate-
hezelor Sfântului Chiril putem g\si `n fiecare dintre ele accentul pus pe evlavia [i
sentimentul religios al catehumenului. 

Importan]a operei catehetice este descoperit\ `ns\ nu numai de analiza prin-
cipiilor didactice folosite magistral `n ea, ci mai ales privind `n ansamblu va-
loarea teologico-doctrinar\ expus\ `ntr-un mod accesibil, dar adânc `n `n]elesuri.
Pentru orice catehet de ast\zi fiecare din cele 24 de cateheze este un punct de
referin]\ aflat la `ndemân\ [i chiar necesar de cercetat. Chiar dac\ aceste cateheze
`[i cap\t\ `n]elesul deplin doar atunci când nu sunt desp\r]ite de contextul istoric,
locul [i timpul `n care au fost rostite, structura lor metodic\ uime[te pe orice
vorbitor de ast\zi. Faptul c\ spa]iul liturgic ce le-a cuprins (liturghia catehume-
nilor) exist\ pân\ ast\zi, `ns\ cu alte conota]ii, semnific\ sensul peren al ve[nicei
chem\ri a lui Dumnezeu. Pentru cei de ast\zi catehumenatul cap\t\ valen]e noi ce
se aplic\ dup\ botez, `ntrucât lumea cre[tin\, `n mare parte `nstr\inat\ de Dumnezeu,
dar membr\ a Bisericii, trebuie s\ `nve]e s\ fie urm\toare lui Hristos. ~n acest
sens, Sfântul Chiril ofer\ o abunden]\ de `ndemnuri, chem\ri, sfaturi [i chiar po-
runci spre `mplinirea acestui scop, adic\ transferul din lumea p\catului `n ~mp\r\]ia
harului. El `mbie de la `nceput cu „mireasma fericirii” pentru a intra `n „o[tirea
cea sfin]it\ ce propov\duie[te Evanghelia” „ca s\ ajungi fiu al lui Dumnezeu, mo[-
tenitor al lui Dumnezeu [i `mpreun\ mo[tenitor al lui Hristos”73. 

Cu un talent pedagogic deosebit, `nfl\c\rat de Duhul Sfânt, deplin `ncredin]at
de adev\rul rostit, Sfântul Chiril este model vrednic de urmat pentru fiecare
catehet cre[tin. Urmând `ndemnul Sfântului P\rinte, zidirea cre[tinului adev\rat
`n noi [i `n ceilal]i din afar\ poate c\p\ta contur [i consisten]\ trainic\ pentru ve[-
nicie: „Dac\ `nv\]\m temeinic [i avem o via]\ bun\, `n aceast\ sfânt\, sobornic\
Biseric\ vom dobândi `mp\r\]ia cerurilor [i vom mo[teni via]a ve[nic\. ~n vederea
acestui scop ne d\m toate ostenelile ca s-o dobândim de la Domnul. Nu-i mic
scopul nostru, ci ne sârguim pentru via]a ve[nic\”74.
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Educational principles in the Catecheses 
of Saint Cyril, Archbishop of Jerusalem

The author of the theological research „Educational principles in the «Catecheses»

of Saint Cyril, Archbishop of Jerusalem”, Rev. Dr. Constantin Naclad, presents the

catechetic work of Saint Cyril in the theological continuity of the preaching of the

Church. His contribution in the preaching of the Church has to be analysed in the

broader context of the mission of the Church along the centuries. The study begins

with an insight in the „Catechetical works of the first Christian centuries”, continues

with an account of the life of Saint Cyril, a short presentation of each Catechesis and

the analysis of the educational principles of his theology.


