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Introducere1
Abstract
The education students receive in our schools has often, more or less clearly, an
atheistic character -- and the religious instruction given by the priests is often insufficient.
So, bringing to public attention such didactic works as The Baptismal Catechesis of Saint
Cyril of Jerusalem appears as a necessity. They are models for a Christian’s education,
which today no longer includes pre-baptismal preparation, with the consequence that
knowledge of such works is even more needed. The well-founded biblical argumentation of
the Saint and the moral advice in keeping with his virtuous life make his Catechesis a
paradigm for contemporary pastoral education (or “catechesis”).

Educația, ca de altfel aproape domeniile lumii contemporane, trece astăzi printr-o criză,
fiind nevoită să-și reevalueze anumite principii,2 iar aceasta nu se face întotdeauna bazându-se
pe valorile cele mai importante și mai genuine căci, adesea, ,,promovând competiția sălbatică

și încercând să pună în prim plan individul în detrimentul comunității, aruncă omul într-o
prăpastie a autosuficienței, a izolării, a depărtării de semeni și de Dumnezeu”.3
Acesta este motivul pentru care, o mare responsabilitate în educarea societății
contemporane și în familiarizarea ei cu valorile morale și sacramentale reale îi aparține
Bisericii, căci, așa cum remarcă părintele Pavel Borzea: ,,noi,4 mai mult decât școala, suntem
îndreptarul de cultură al poporului nostru”,5 astfel că ei îi revine sarcina ,,de a pune în
mâinile copiilor și a oamenilor cărți bune de citit”6 și de a face tot ce-i stă în putință spre a-i
călăuzi pe calea mântuirii.
Ori, mediul cel mai potrivit în care Biserica Ortodoxă, această ,,Biserică a contrastelor”,7
poate realiza o educaţie creştină este cu siguranţă parohia, aici ea având loc prin predică, prin
cateheze, prin viaţa exemplară a preotului şi alte modalităţi asemănătoare. Astăzi însă, în
1

Studiu susținut în cadrul sesiunii de comunicări studențești din 3-4 mai 2011 de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca, și întocmit sub îndrumarea pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta.
2
Cristian Stan, Education and Contemporany Society, în rev. ,,Studia Universitatis Babeș Bolyai, PsychologiaPedagogia”, (anul XLVII), nr. 1, 2002, p. 5.
3
Pr. Ionuț Popa, Problema familiei creștine astăzi. Pastorația copiilor, a tinerilor și a bătrânilor, în rev.
,,Ortodoxia”, (anul LVIII), nr. 4, 2007, p. 110.
4
Biserica (n.n.).
5
Pr. Pavel Borzea, Gânduri asupra Sfintelor Taine ca mijloc de pastoraţie, în ,,Revista Teologică”, (anul
XXVII), nr. 1, 1937, p. 10.
6
Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, Îndumnezeirea maidanului – pastorația Bisericii în spatele blocurilor,
Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 70.
7
Elisabeth Behr-Sigel and Kallistos Ware, bishop of Diokleia, The Ordination of Women in the Ortodox Church,
Word Council of Churches Publications, Geneva, 2000, p. 1.
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contextul acestei lumi desacralizate, care prin însăşi educaţia ei este aplecată spre materialism
şi care se îndreaptă spre spiritual doar în cadrul unor crize majore, apare ca o necesitate
stringentă cunoaşterea unor modele care trebuie avute în vedere, sau, altfel spus:
,,conducerea sufletelor în Împărăţia lui Dumnezeu reclamă astăzi mai mult ca
oricând ca preotul să utilizeze toate mijloacele vechi şi nouă pentru realizarea acestui
ultim scop8 al oricărei pastoraţii creştine” 9

Acesta este motivul pentru care am ales ca temă a acestui referat analiza Catehezelor
Sfântului Chiril, întrucât consider că ele constituie modele paradigmatice pentru educaţia
creştină, iar folosirea lor în cadrul activităţii pastorale ar fi cât se poate de benefică,
problemele tratate aici fiind încă actuale, iar învăţăturile morale prezentate de el fiind atât de
necesare lumii de astăzi care gravitează în jurul unor valori atât de diferite de cele revelate în
Sfânta Scriptură.

8

Este vorba de conducerea credincioşilor pe calea mântuirii (n.n.).
Pr. Spiridon Cândea, Cultul ortodox ca mijloc de păstorire a sufletelor, în ,,Revista Teologică”, (anul XXVII),
nr. 1, 1937, p. 5.
9
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2. Preliminarii
2.1. Precizări terminologice
Înainte de a mă angaja în demersul pe care mi l-am propus, consider că e necesar să
realizez o explicitare sumară a celor trei termeni în jurul căruia este construit titlul acestei
lucrări, respectiv: cateheză, paradigmă și pastorație, și acest lucru nu pentru ele ar fi noțiuni
necunoscute cititorului, ci pentru că multă lume are o viziune generală asupra sensului lor,
însă, pentru a putea realiza o analiză complexă a ceea ce mi-am propus este necesară o
explicitare precisă a lor.
Astfel, cateheza este definită de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ca fiind, citez:
,,o lecţie de catehsim”,10 care, la rândul lui cuprinde o ,,expunere a principiilor religiei
creştine sub formă de întrebări şi răspunsuri”11, aceasta având loc de obicei prin viu grai.12
Vorbind despre acțiunea de a catehiza, părintele Ioan Mircea spune că ea are sensul de ,,a

ține, a reține, a păstra, a instrui, a învăța pe alții adevărurile de temei despre Hristos,
mântuire, Tainele Biserică etc., adevăruri pe care cei ce le ascultă le primesc și le țin cu
tărie”,13 ea fiind ,,predarea sistematică a învățăturii Bisericii pe teme precise”.14 Aceasta nu
era limitată la o categorie de persoane pregătite în mod special în acest scop, ci toate treptele
clerului erau obligate să ia parte la această muncă.15
Cel de-al doilea termen întâlnit, cel de paradigmă, reprezintă, în cazul de față un
,,exemplu, model, pildă sau învățătură,16 în timp ce pastorația este ,, arta care ne învață în ce
chip se îndrumă sufletele credincioșilor către Dumnezeu”, conform spuselor părintelui
Nicodim Belea.17

Academia Română, Dicționarul Explicativ al Limbii Române (În continuare voi cita doar DEX, op. cit.,),
Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 145.
11
Ibidem, p. 145.
12
Edwin Hamilton Gifford, Introduction, in colection ,,A select library of Niceene and Post-niceene Fathers of
the Christian Church”, vol. VII, second series, WM.B. Erdmans Publising Company Grand Rapids, Michigan,
1989, p. 11.
13
Pr. dr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995, p. 83.
14
Ibidem, p. 83.
15
Edwin Hamilton Gifford, op. cit.,p. 12.
16
DEX, op. cit., p. 748.
17
Pr. Nicodim Belea, Contribuții la problema conducerii pastorale a credincioșilor de la sate, Tipografia
,,Reîntregirea”, Sibiu, 1955, p. 4.
10
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2.2. Viața Sfântului Chiril al Ierusalimului
Pentru a putea putea vorbi despre Catehezele Sfântului Chiril, este necesar să cunoaştem
cel puţin pe scurt viaţa şi câteva repere privitoare la opera lui şi la contextul în care şi-a
desfăşurat activitatea, acestea fiindu-ne deosebit de utile în cunoaşterea motivelor care au
influenţat anumite idei ale sale.
Astfel, ,,singurul ierarh al sfintei cetăţi din veacul al patrulea, care a dobândit reputaţia
de adevărat scriitor bisericesc”18, s-a născut în Ierusalim în perioada 313-315,19 într-o familie
de creştini pioşi. El a avut parte de o educaţie bogată, profană şi religioasă, fiind preocupat de
studiul Sfintei Scripturi,

20

şi a adoptat calea monahală, fiind hirotonit, se pare, diacon de

episcopul Macarie al Ierusalimului,21 în jurul anilor 333-335,22 iar preot în jurul anilor 343345,23 de către episcopul Maxim al doilea.24 În anul 348,25 el ajunge episcop al Ierusalimului,
urmându-i în scaun celui ce-l va hirotoni.26
La scurt timp după alegerea sa, s-a născut un conflict între el şi episcopul Acaciu al
Cezareei, la baza căruia se regăsesc două motive: unul jurisdicţional şi unul doctrinar,
respectiv ,,interpretarea canonului al

şaptelea al sinodului întâi ecumenic, care dădea

18

Dr. Nicu Dumitraşcu, Teologi pre- şi post- niceeni, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2002, p. 135.
Ibidem, p. 135. Părintele Fecioru spune că s-a născut ,,pe la anul 313”;Pr. Dumitru Fecioru, Introducere, în
volumul ,,Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele, partea întâi”, în colecţia „ Izvoarele Ortodoxiei”, vol. 6, ,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1943, p. 7, părintele Băbuş că s-a născut ,, în anul 313”; Arhim. Grigore Băbuş, Opera catehetică a Sfântului
Chiril al Ierusalimului şi actualitatea ei, în rev. ,,Ortodoxia”, (anul XXXVIII), nr. 3, 1986, p. 140, Proloagele
ne spun că avea 12 ani când s-a născut sinodul de la Niceea,deci era născut în 313: Cf. Proloagele, vol. 2,
diortosite şi îmbogăţite de arhim. Dr. Benedict Ghiuş, Editura Buna Vestire, Bacău, 1999, p. 589, teologul
Grigore Cristescu admite ambele variante: ,,313 sau 315”; Prof. dr. Grigore Cristescu, Un mare catehet: Sfântul
Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului, în ,, Revista Teologică”, (anul XVIII), nr. 4-5, 1928, p. 113, în timp ce
Edwin Hamilton, în opera mai sus citată, spune şi el că a fost născut în jurul anului 315: cf. Edwin Hamilton
Gifford, op. cit., p. 2. După cum se vede, anul naşterii nu este cunoscut cu claritate, însă nu ne vom opri asupra
disputelor în ceea ce-l priveşte, întrucât nu acesta este scopul lucrării, dar am dorit să le surprindem pentru ca
cititorul interesant să se poată documenta în privinţa lui în sursele indicate. Noi preferăm varianta părintelui
Dumitraşcu, întrucât ea dă libertate tuturor opiniilor exprimate aici.(n.n.).
20
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 135.
21
Edwin Hamilton Gifford, op. cit., p. 2.
22
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 135.
23
Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 7. Arhim. Grigore Băbuş,op. cit., p. 141.
24
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 136.
25
Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 8, precum şi Remus Rus, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din
primul mileniu, Editura Lidia, Bucureşti, 2003, p. 135, în timp ce Prologul spune: ,,către anul 350” (Proloagele,
vol. 2, op. cit., p. 590) şi la fel și Auguste Piedagnel, în Introduction, dans vol. ,,Cyrile de Jerusalem, Catecheses
Mistagogiques” dans col. ,, Sources Chretiennes”, tome 126-ieme, Editions du Cerf, Paris, 1966, p. 9, iar
părintele Bria avanseză ideea episcopatului chirilian ,, între 341 și 387”: Pr. prof. dr. Ioan Bria, Dicţionar de
Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1981, p. 283. Noi preferăm varianta celor citați aici, întrucât ea nu o exclude pe cea
anterioară, dar lasă o portiță deschisă și altor posibilități (n.n.).
26
Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 8.
19
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episcopului Ierusalimului o întâietate de onoare faţă de mitropolitul său, respectiv Acaciu”27
şi deosebirea de credinţă dintre cei doi, întrucât mitropolitul era arian, iar Chiril nu.28
În urma convocării de către cel dintâi a unui sinod, în anii 357 sau 358, Chiril este
condamnat și exilat, fiindu-i adusă, între alte capete de acuzare și acuza că ,, a vândut vasele
sfinte și alte obiecte bisericești pentru a veni în ajutor săracilor în timpul foametei”.29 În
urma condamnării, s-a refugiat în Antiohia, și, mai apoi în Tars, la episcopul Silvan, unde,
sub protecția lui, s-a dedicat activității omiletice. Vor urma apoi o serie de repuneri și
condamnări (Seleucia, este repus, Constantinopol 360, este menținut exilul pentru ca în 361,
la urcarea pe tron a lui Iulian Apostatul să se reîntoarcă și să rămână până în 367, când este
din nou exilat de împăratul Valens, exil ce va dura 11 ani).30 După reîntoarcerea din 378, el va
păstori netulburat până în 386, la moartea sa.31 Astfel, în lucrarea lui Teodoret al Cirului, se
atestă verticalitatea sa doctrinară în Epistola sinodală din partea sinodului de la
Constantinopol către episcopii din Apus, din 381:
,,Facem apoi cunoscut că preavenerabilul și preaiubitul de Dumnezeu Ciril este
episcop al mamei tuturor Bisericilor, cea din Ierusalim. El a fost mai înainte hirotonit canonic
de către cei din provincia aceasta și a luptat împotriva acestora în diferite ocazii.”32

A trecut la Domnul în ziua de 18 martie, anul 386,33 zi în care Biserica Ortodoxă îl
prăznuiește pentru viața sa dedicată lui Hristos, pentru curajul său de mărturisitor și pentru
suferințele îndurate pe nedrept.

2.3. Opera sa
,,Departe de a fi comparat cu marii scriitori creştini, Chiril rămâne totuşi unul dintre cei
mai de seamă cateheţi ai Bisericii, opera sa, mai restrânsă ca dimensiuni, fiind pe măsura
capacităţii sale”.34

27

Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 8.
29
Ibidem, p. 9.
30
Ibidem, pp. 9-10. Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141.
31
Ibidem, p. 141.
32
Teodoret, episcopul Cirului, Scrieri, partea a doua, traducere pr. prof. Vasile Sibiescu, în col. ,,Părinți și
Scriitori Bisericești”, vol. 44, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 1995, p. 212.
33
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 137; Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141; Proloagele, vol. 2, op. cit., p.
590; Edwin Hamilton Gifford, op. cit., p. 11;. Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 10.
34
Remus, Rus, op. cit., p. 136.
28
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Principala operă a sa o constituie cele 24 de Cateheze,35 (de fapt Procateheza şi 23 de
Cateheze propriu-zise) care, după cum remarcă părintele Nicu Dumitraşcu, ,,dau măsura
talentului său de predicator”.36 Acestea, au fost adresate catehumenilor, în primul său exil,37
cu binecuvântarea episcopului Silvan,38 ele făcând parte din instrucţia lor pentru primirea
tainei Sfântului Botez.39
De asemenea, ne-au mai rămas de la el şi o scrisoare către împăratul Constanţiu, în care-i
relatează acestuia apariţia, la 7 mai 35140 pe cer a unei cruci luminoase ce a putut fi observată
timp de mai multe ceasuri de către locuitorii Ierusalimului,41 o Omilie la slăbănogul de la
Scăldătoarea Vitezda, un fragment dintr-o Omilie la Nunta din Cana42, un fragment la
cuvintele ,,Eu merg la Tatăl meu”, şi altul la cuvintele ,,Proslăveşte-Mă pe Mine”43.
Datorită importanţei lor, ele au fost traduse şi în româneşte, şi acest lucru, încă de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Cea mai veche traducere cunoscută este cea a lui Samuil Clain
din 1788,44 căreia i-a urmat cea a lui Isaac Dascălul de la mănăstirea Neamţ, de la începutul
secolului XIX, şi alta a monahului Teofan, tot de aici,45 iar apoi multe altele.46

35

Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 11; Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141; Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p.
137.
36
Ibidem, p. 137.
37
Părerea aceasta este afirmată de părintele Dumitraşcu, (Ibidem, p. 137), însă părintele Fecioru spune:
,,Catehezele au fost rostite la Ierusalim în anul 348 sau 350”(Pr. D. Fecioru, op. cit., p. 11), părere împărtăşită şi
de părintele Băbuş (Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141), precum și de scriitoarea Pamela Jackson de la
Boston College: Pamela Jackson, Cyril of Jerusalem's use of Scripture in Catechesis, in rev. ,,Theological
Studies”, nr. 52, 1991, p. 432, în timp ce alţi autori efectiv ocolesc problema delimitării cronologice a lor. Noi
lăsăm la latitudinea cititorului alegerea, şi nu ne vom angaja nici în această dezbatere cu tentă cronologică, din
dorinţa de a ne axa nu pe chestiuni de ordin extrinsec, ci pe opera însăşi (n.n.).
38
Ibidem, p. 137.
39
Remus, Rus, op. cit., p. 136. Nu vom insista aici asupra conţinutului şi împărţirii lor, întrucât vom reveni
asupra acestor elemente în cadrul analizei propriu-zise (n.n.).
40
Remus Rus vorbeşte despre data de 3 mai, ,,orele 3” (Ibidem, p. 136), însă este contrazis de părintele Fecioru
şi de părintele Dumitraşcu, precum şi de eipstola însăşi ( Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele, traducere pr.
prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 2003, p. 379) , astfel că probabil este vorba de o greşeală de tipar (n.n.).
41
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 380.
42
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 138.
43
Pr. Dumitru Fecioru, op. cit., p. 12. Acestea din urmă le întâlnim doar aici, ele nefiind menţionate nici de
părintele Dumitraşcu şi nici de autorul studiului introductiv din al ,,Catehezelor Mistagogice” din colecţia
,,Sources Chretiennes”, care spune doar:,, En dehors des ,,Catecheses, on peut mentioner deux autres oeuvres
de Cyrille: une Homelie sur la h’guerison du Paralitique de la piscine probatique (In. 5, 2-16) et la Lettre a
l’empereur Constance”: Auguste Piedagnel, op. cit., p. 17. Probabil că, studiile ulterioare apariţiei traducerii
princeps a părintelui (să nu uităm că ea apare în 1943) au dovedit neautenticitatea lor, însă neavând informaţii în
acest sens, şi nefiindu-ne confirmată această bănuială de scrierile celorlalţi autori consultaţi, nu le omitem nici pe
acestea, întrucât ei nu justifică omiterea lor (n.n.).
44
Pr. D. Fecioru, op. cit., p. 13.
45
Ibidem, pp. 14-15.
46
Asupra acestora nu ne vom opri, cititorul doritor să afle mai multe informații, va găsi o prezentare și o analiză
a lor, susținută de bogate trimiteri bibliografice la Pr. D. Fecioru, în opera citată (n.n.).
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Observăm așadar, bogăția, frumusețea și importanța operei Sfântului Chiril al
Ierusalimului, care constituie o parte importantă a tezaurului ortodoxiei și a întregii
creștinătăți.

3. Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, paradigme
educaționale în pastorația contemporană
Lucrarea de referință a Sfântului Chiril, prin care este recunoscut, și din care reies
calitățile sale de predicator,47 o reprezintă cu siguranță, Catehezele. Acestea, după cum am
precizat mai sus, sunt în număr de 24.
Cea cu care debutează, Procateheza, prezintă elementele premergătoare unei înțelegeri
corecte a textelor ce vor urma și realizează o pregătire necesară celor ce se pregătesc pentru
taina Botezului.48 Primele 18 Cateheze au fost ținute în Postul Paștelui, aici fiind înfățișată,
,,cu claritate și concizie și cu dovediri biblice învățătura Bisericii despre Dumnezeu, despre
Mântuitorul Hristos, despre nașterea Lui din Fecioară, despre pătimirea Crucii, despre
îngroparea și Învierea Lui, despre înălțarea Sa la ceruri, despre a doua venire a Domnului,
despre învierea celor adormiți…”49, cu alte cuvinte, întreaga învățătură necesară lor în
vederea primirii Tainei, în plan apropiat și a vieții veșnice, mai apoi.
Astfel, cea dintâi tratează despre exorcisme, cea de-a doua despre păcat și pocăință, a treia
despre botez și efectele lui, următoarea prezintă o serie de învățături creștine (de exemplu
despre Dumnezeu, Hristos Sfântul Duh, pururea fecioria Maicii Domnului, cruce etc.), a
cincea vorbește despre credință și rolul ei pentru mântuire, iar următoarele se ocupă cu
tâlcuirea simbolului de credință al Bisericii din Ierusalim, după cum remarcă părintele
Dumitrașcu.50 Acestea sunt ideile care predomină, în ele regăsindu-se însă și alte idei,
precum: iertarea,51 evlavia la slujbele bisericești,52 nemurirea sufletului53 sau necesitatea unei
duble curățiri ,,una netrupească pentru suflet, iar alta trupească pentru trup”.54
47

Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 137.
Ibidem, p. 137.
49
Prea Fericitul Teoctist, Preacuvântare, în vol. ,,Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze”, traducere pr. prof.
Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 2003, pp. 3-4.
50
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., pp. 137-138.
51
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 22.
52
Ibidem, p. 22, p. 39 și p. 105.
53
Ibidem, pp. 58-60.
54
Ibidem, p. 39.
48
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Celelalte cinci, numite mistagogice datorită conținutului lor abundând ,,în lămuriri
minuțioase cu privire la tainele administrate catehumenilor și apoi, botezați fiind,
credincioșilor”55, au fost ținute în săptămâna luminată56și au fost adresate neofiților.57 Aici,
Sfântul:
,,tratează despre botez, lepădarea de diavol, și de slujirile lui, ghicit, vrăjitorii și
înșeelătoriile de tot felul, ritualul Botezului în detaliu și semnificația fiecărui gest, ungerea cu
Sfântul Mir și semnificația acesteia pentru viața creștinului, Sfânta Taină a Împărtășaniei,
Sfânta Liturghie”.58

Primele 18 cateheze, au așadar un conținut este preponderent dogmatic, dar cuprind și
elemente de morală și liturgică, în cadrul lor fiind lămurite dogmele fundamentale ale
creștinismului,59 cuprinse în mod sintetic în Simbolul de credință al Bisericii din Ierusalim,
despre care se crede că ,, a stat la baza Simbolului de credință promulgat de către al doilea
Sinod ecumenic (Constantinopol, 381)”.60 Contextul în care are loc rostirea lor, îl reprezintă
partea ultimă a perioadei catehumenatului, pregătitoare pentru cei ce urmau să primească
Botezul.61
Prima cateheză se aseamănă din perspectiva ideilor preodominante cu Procateheza, ea
constituind o chemare sinceră și hotărâtă la renaștere, prin care credinciosul este transplantat
printre măslinii spirituali,62 fiind altoit în măslin bun63 și chemat ,,din păcate întru dreptate,
dintru întinăciune în curăție”64: ,,Dacă este cineva rob al păcatului, să fie cu totul gata, prin
credință pentru libera renaștere a înfierii”65.
Cea de-a doua cateheză are ca temă principală pocăința, ,,arma cea mai bună, care

ține mereu sufletul treaz și inima tânjind de dorul de a-l găsi pe Dumnezeu”,66 căci, deși,
,,greu lucru este păcatul”,67 el nu este de nevindecat, iar vindecarea lui are loc prin pocăință.68

55

Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 138.
Pr. D. Fecioru, op. cit., p. 12.
57
Remus Rus, op. cit., p. 136.
58
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 138.
59
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141.
60
Pr. prof. dr. Ioan Bria, op. cit., p. 283.
61
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 141.
62
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 20.
63
La această idee, Sfântul va reveni și în cadrul Catehezei a doua Mistagogică: ,,Astfel ați ajuns părtași ai
măslinului celui bun, ai lui Iisus Hristos. Ați fost tăiați din măslinul cel sălbatic, ați fost altoiți în măslinul cel
bun și ați ajuns părtași grăsimii adevăratului măslin”. Ibidem, p. 348.
64
Ibidem p. 20.
65
Ibidem, p. 19.
66
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 142.
67
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 24.
68
În acest sens, Sfântul dă și o serie de exemple. Ibidem, p. 24.
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Ideea aceasta se regăsește și în cea de-a treia cateheză,69 care vorbește despre Botez, taină ce
reprezintă, o curățire dublă:
,,Pentru că natura omului este dublă, el fiind alcătuit din suflet și trup, dublă este
curățirea: una netrupească pentru suflet, iar alta trupească pentru trup. Apa curățește
trupul, iar Duhul pecetluiește sufletul, ca să ne apropiem de Dumnezeu fiindu-ne stropită
inima de Duhul și fiindu-ne spălat trupul cu apă curată”.70

Tot aici, Sfântul face referire și la Botezul sângelui: ,,dacă cineva nu primește Botezul,
acela nu se mântuie, afară de mucenici, care primesc Împărăția și fără apă”71, căci,
,,Mântuitorul când a mântuit lumea prin Cruce și când i s-a împuns coasta, a slobozit sânge

și apă, ca să se boteze cu apă cei ce se botează în vremuri de pace și să se boteze cu sângele
lor cei ce se botează în timpul persecuțiilor”72.
Cateheza a patra cuprinde un rezumat succint al învăţăturilor de credinţă,73 fiind denumite
10 dogme, care trebuie să se sălăşluiască în inima catehumenului, pentru ca astfel să
înflorească în el credinţa74: ,,cea mai mare bogăţie este învăţarea dogmelor, însă e nevoie de
un suflet treaz pentru că sunt mulţi cei furaţi de filosofia şi de înşelăciunea cea deşartă”.75
,,Cateheza a cincea este închinată în mod special credinţei”,76 în prezentarea căreia el
pleacă de la definiţia clasică a credinţei dată de Sfântul Apostol Pavel: ,,credinţa este
încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11, 1).77 Cateheza
abundă în exemple biblice, al căror scop este de ,,a ne ilustra credinţa pe care o cere
Mântuitorul de la toţi cei care vor cu toată inima să-şi găsească mântuirea”.78
În catehezele următoare (de la VI la XVIII), Sfântul, tâlcuieşte, după cum am, arătat mai
sus, Simbolul credinţei, ele constituind ,,o exemplară expunere pedagogică a întregului
tezaur dogmatic al Bisericii noastre dreptcredincioase.”79 El își aduce aportul în explicarea
teologiei trinitare, în combaterea ereziilor, acele învățături greșite pe care le numește
,,buruieni”80 al căror izvoditor este, în opinia lui, Simon Magul, 81în teologia eclesiologică,
69

Ibidem, p. 38.
Ibidem, p. 39.
71
Ibidem, p. 44.
72
Ibidem, p. 44.
73
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 143.
74
Ibidem, p. 143.
75
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 50.
76
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 143.
77
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 70.
78
Arhim. Grigore Băbuş, op. cit., p. 143.
79
Ibidem, p. 143.
80
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 103.
81
,, Izvoditorul oricărei erezii este Simon Magul ”. Ibidem, p. 90. Deosebit de interesantă și de bine argumentată
este și combaterea lui Manes, pp. 95-103, dar ea nu este singura, combateri ale ereziilor mai regăsim şi în
Cateheza a XVI-a, pp. 271-293.
70
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remarcând faptul că termenul Biserică înseamnă ,,un eveniment inițial de comuniune și de
unitate între oameni,” 82, dând una ,,dintre cel mai elaborate şi cuprinzătoare definiţii ale
ei”83, conform căreia: ,,Biserica se numeşte sobornicească pentru că se întinde peste toată
lumea, de la un capăt la pământului până la celălalt...”84 și explicitând calitățile ei. De
asemenea, el face referire şi la eshatologie, afirmând învierea morților,85 viața veșnică86 și
explicând semnele sfârşitului lumii87 şi îndemnând credincioşii să fie mereu în aşteptare: ,,să
nu te bizui numai pe faptul că ai candelă, păstreaz-o aprinsă”88.
Urmează apoi cinci Cateheze Mistagogice în cadrul cărora Sfântul explică în special
învăţătura privitoare la cele trei Taine care le-au fost administrate neofiţilor: Botezul,
Mirungerea şi Euharistia. Astfel, primele două se ocupă cu explicitarea Botezului, cea dintâi
înainte de intrarea în Biserică, după cum însuşi spune în încheierea ei: ,,acestea s-au săvârşit
în pridvor. Iar dacă va vrea Dumnezeu, în catehezele mistagogice viitoare, când vom intra în
Sfânta Sfintelor, vom tâlcui cele ce se săvârşesc acolo”89, iar ce de-a doua cu ceea ce
rămăsese de explicat. A treia Cateheză mistagogică, intitulată ,,Despre Mirungere”,90 explică
împortanţa acestei taine, pe care, cei botezaţi, ajunşi ,,asemenea Fiului lui Dumnezeu”91 o
primesc pentru a se numi creştini.92 Ei sunt îndemnaţi să păzească neîntinată această ungere,
care este păzitoarea trupului şi a sufletului: ,,păstraţi neîntinată acesctă ungere….este
apărare duhovnicească a trupului şi mântuire sufletului.”93
Cateheza a patra mistagogică, intitulată ,,Despre trupul şi sângele lui Hirstos”94, cuprinde
explicitarea Sfintei Taine a Euharistiei. Creştinii sunt îndemnaţi să nu se limiteze la simţiri şi
să pătrundă dincolo de ele în înţelegerea prefacerii Sfintelor daruri, prin credinţă:
,,nu te uita deci la pâine şi la vin ca la pâine şi la vin obişnuite… chiar dacă simţirea te
îndeamnă să gândeşti aşa, totuşi credinţa să-ţi dea certitudinea faptului”.95

Cateheza a cincea prezintă în mod explicit anumite elemente liturgice, pe care Sfântul le
analizează, descoperind neofiţilor bogăţia lor duhovnicească, între acestea numărându-se şi o
Christos Yannaras, Adevărul și unitatea Bisericii, traducere Dainela Cojocaru, Editura Trinitas, Iași, 2008, p.
17.
83
Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 139.
84
Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 333.
85
Ibidem, p. 322.
86
Ibidem, p. 337.
87
Ibidem, pp. 250-265.
88
Ibidem, p. 266.
89
Ibidem, p. 346.
90
Ibidem, p. 342.
91
Ibidem, p. 351
92
,,După ce aţi fost învredniciţi cu ungerea cu Sfântul Mir vă numiţi creştini”. Ibidem, p. 353.
93
Ibidem, p. 354.
94
Ibidem, p. 355.
95
Ibidem, p. 356.
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frumoasă exegeză la rugăciunea Tatăl nostru.96 Ea se încheie cu îndemnul ca credincioşii să
păstreze îndemnurile primite spre a nu se poticni 97 şi ca aceştia să nu se îndepărteze de Sfânta
Euharistie: ,,nu vă depărtaţi de Împărtăşire”.98
Observăm aşadar frumuseţea şi bogăţia acestor cateheze de mare profunzime teologică, a
căror importanţă ,,rezidă din faptul că ele ne dezvăluie practica instituirii şi a iniţierii în
învăţătura creştină în secolul IV”,99 din conţinutul lor bogat, din temeinica argumentare
scripturistică, precum şi din actualitatea temelor tratate.
Ele ar putea fi folosite şi astăzi, în contextul în care Biserica practică Botezul copiilor, iar
aceştia nu mai au parte de o pregătire pre sau post-baptismală, căci, mulţi dintre creştini abia
dacă cunosc adevărurile cele mai elementare cu privire la credinţă. S-ar putea folosi astfel în
cadrul predicilor duminicale sau în cadrul unor cateheze pe care preotul ar putea să le ţină cu
tinerii şi, de ce nu cu toţi credincioşii parohiei, în care aceştia ar putea fi instruiţi cu privire al
Taina Botezului, a Mirungerii şi a Euharistiei şi li s-ar explica Simbolul de credinţă şi astfel,
credincioşii ar deveni mai interesaţi, mai implicaţi, mai întăriţi în credinţa lor şi mai pregătiţi
să răspundă atacurilor sectare care răpesc adesea pe cei slabi şi neinstruiţi. De asemenea,
pentru tineri, dar nu în mod exclusiv, îndemnurile cu caracter moral bine argumentate ar putea
constitui modele în faţa ispitelor cărora trebuie să le facă faţă astăzi, căci deşi vremurile s-au
schimbat şi ispitele au căpătat astăzi o formă diferită, amplificându-se chiar, esenţa lor a
rămas tot aceeaşi ca şi în vremea când sunt ele combătute de Sfântul Chiril.
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Ibidem, pp. 362-365.
Ibidem, p. 366.
98
Ibidem, p. 366.
99
Remus Rus, op. cit., p. 136.
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4. Concluzie
Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, ca de altfel toate elementele tezaurului
patristic, sunt componente de importanţă peremptorie pentru viaţa Bisericii din toate
timpurile, şi, cu atât mai mult pentru vremurile de astăzi.
Preotul de astăzi ar putea astfel să se folosească de bogăţia lor duhovnicească, doctrinară
şi de exemplul pedgogic pe care ele îl oferă100 în pastoraţia sa. El ar putea să le folosească în
predicile şi în catehezele sale, căci, după cum frumos afirmă un părinte contemporan:
,,preotul trebuie să tescuiască foarte multe cărţi şi să le ofere credincioşilor din înţelepciunea
cărţilor citite peste săptămână”101.
De asemenea, ar putea să ia ca exemplu argumentele bine structurate şi bogate în referinţe
scripturistice ale acestuia, ar putea, aşa cum am arătat mai sus, să organizeze la nivel parohial
o serie de acţiuni de catehizare în care, bazându-se pe aceste scrieri sau, doar având drept
reper structura sistematică a lor, să expună credincioşilor învăţăturile principale ale credinţei,
cu atât mai mult cu cât, aşa cum remarcă Vasile Timiş, ,,educaţia religioasă nu rămâne o
problemă privată a fiecărei persoane”,102 ci este una a întregii comunităţi, iar, în urma
desfiinţării instituţiei catehumenatului, creştinii nu mai beneficiază de o pregătire sistematică
pre sau post baptismală, astfel că, cultura lor religioasă se bazează în general pe efortul
individual, pe predicile audiate sau pe cunoştinţele dobândite în cadrul orei de religie, fiind
destul de pauperă.
Ar mai putea apoi să recomande credincioşilor lectura acestora, căci, aşa cum remarcă
părintele Necula, Bisericii ,,îi revine sarcina de a pune în mână copiilor şi oamenilor cărţi
bune de citit”103, ori cea mai bună şi folositoare lectură după cea biblică nu poate fi decât cea
patristică, sau ar putea, după cum recomandă părintele Cristescu, ,,să facă lecturile împreună
cu ei”.104

100

,, De la procateheză şi până la cateheza a XXIV-a, asistăm la desfăşurarea unui proces de învăţământ
religios în care predomină elementul şi atitudinea didactică”. Remus Rus, op. cit., p. 136.
101
Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, op. cit., p. 80.
102
Vasile Timiş, Misiunea Bisericii şi educaţia- atitudini, convergenţe, perspective, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, p. 10.
103
Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, op. cit., p. 70. Aceeaşi idee o regăsim şi la Grigore Cristescu, care
spune, referindu-se la catehumeni: ,,lecturile edificatoare sunt de un negrăit folos pentru catehumeni”. Prof. dr.
Grigore Cristescu, op. cit., p. 119.
104
Ibidem, p. 119.
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La rândul lor, creştinii vor trebui să asculte cu atenţie, să înveţe cele ce li se spun şi să le
păstreze veşnic în inima lor, după cum Sfântul însuşi cere: ,,învaţă cele ce ţi se spun şi
păstrează-le veşnic”105, şi să încerce să le pună în aplicare.
Astfel, dacă păstorul ar respecta aceste propuneri, ar avea şanse maxime ca
credincioşii să-i ofere atenţie, să-l respecte mai mult şi să sporească în viaţa duhovnicească,
făcând din pastoraţia sa o adevărată reuşită.
În concluzie, având în vedere viaţa pastorală contemporană, conţinutul şi importanţa
Catehezelor Sfântului Chiril, precum şi sinergia care ar putea exista între cele două, putem
afirma cu certitudine faptul că operele mareului ierarh ierusalimitean reprezintă paradigme
educaţionale (sau catehetice) în pastoraţia contemporană.

105

Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., p. 12.
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