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Introducere 

 Sinoadele, fie ele ecumenice, endemice, locale, sau ale 

unei Biserici autocefale, au avut și au și astăzi o importanţă 

aparte. Ele sunt dovada faptului că Duhul Sfânt lucrează în 

Biserică și că cei care se găsesc în structurile clericale și au și 

funcţii de conducere se găsesc într-o relaţie de comuniune și 

colaborare.  

 De pe urma fiecărui sinod important, Biserica a 

beneficiat de diferite prevederi de natură liturgică, dogmatică 

sau canonică, devenite normative și receptate unanim, rod al 

comunicării diferitelor experienţe pastorale ale ierarhilor 

participanţi la ședinţele lor.  

 Așa s-a întâmplat și cu Sinodul II Trulan. Desfășurarea 

lui a fost motivată de lipsa de reglementări de natură canonică 

de mai bine de un secol, și de necesitatea lor. Cele două 

sinoade ecumenice precedente au fost atât de ocupate cu 

reglementarea chestiunilor legate de erezii, încât n-au găsit 

răgaz să se ocupe cu problemele canonice.  
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 Așa se face că acest sinod va reglementa cât pentru 

toate cele anterioare, și va lăsa Bisericii un număr de 120 de 

canoane, în condiţiile în care celelalte sinoade care au lăsat 

reguli, au avut o medie de 20 de astfel de prevederi.  

 În acest context, importanţa acestui sinod care 

analizează o mulţime de probleme ce frământau atunci viaţa 

Bisericii, legate de slujirea episcopală și exercitarea ei, de 

prevenirea unor potenţiale abuzuri în oficiul chiriarhal, de 

exercitarea Tainei Botezului, a Pocăinţei și a altor Taine, a 

rânduielilor lor, și de alte chestiuni esenţiale atunci și mai apoi, 

până astăzi, este una covârșitoare.  

 Dată fiind importanţa lui considerăm nu doar 

important, ci chiar necesar, ca în paginile următoare, în cadrul 

acestui studiu, să analizăm felul în care s-a desfășurat acest 

sinod, felul în care a dat el aceste reglementări  de natură 

canonică importante pentru dreptul bisericesc, dar și să 

prezentăm și să analizăm în amănunţime fiecare din aceste 

102 canoane, asumate apoi de către întreaga biserică și 

devenite normative.  
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 În demersul nostru ne vom baza pe colecţiile canonice 

traduse în limba română existente, dar și pe alte lucrări ale 

literaturii de specialitate existente până la această dată. 

 Nădăjduim că pauperul nostru demers, executat cu 

instrumentele pe care le-am avut la îndemână, va fi util celor 

ce se vor apleca asupra acestei teme și va oferi o serie de 

deschideri celor dornici de aprofundare.  

 

Autorul                                        De ziua praznicului                       

Botezului Domnului,  

6 ianuarie, 2014 
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Problematica vieţii eclesiale 

oglindită în canoanele 

 sinodului II Trulan  

 

Acest sinod a avut loc ca urmare a lipsei de canoane a celui 

de-al cincilea şi a celui de-al şaselea ecumenic, căci, ,,după sinodul 

de la Calcedon urmează, din punct de vedere al legiuirii canonice, un 

răstimp de aproape 250 de ani, în care Biserica n-a legiferat”.1 

Scopul lui a fost astfel ,,continuarea și completarea  celor două 

sinoade V și VI, motiv pentru care s-a numit cinci-șaselea ecumenic, 

                                                                 

1 ***, Canoanele, text și interpretare, vol II ( Sinoadele ecumenice), 

Tipografia cărţilor bisericești, București, 1935, p. 217. 
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trulan”2. În cadrul său, episcopii ,,au dat 102 canoane prin care s-au 

adus diferite întregiri disciplinei și ritualului bisericesc”3. 

 Datorită unor neînţelegeri între răsăriteni și apuseni, acest 

sinod nu va fi recunoscut de apus,4 însă el are o totuşi o valoare 

inestimabilă prin faptul că, aşa cum spune părintele Chifăr, ,,au fost 

elaborate 102 canoane care vizau întărirea disciplinei bisericeşti, 

sporirea moralităţii clerului şi credincioşilor şi aprobarea unor 

rânduieli cultice”.5 

                                                                 

2 Arhim. Zosima Târâlă, pr. Haralambrie Popescu, Pidalion cu orânduire 

nouă și tâlcuiri, Editura Institutului de Arte Grafice ,,Speranţa”, București, 

1933, p. 258. 

3 Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, manual 

pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 

Bisericii  Ortodoxe Române, București, 2004, p. 179. 

4 De exemplu, ,,printre altele, Trullanum rînoiește canonul 28 de la 

Calcedon referitor la jurisdicţia patriarhului de Bizanţ asupra Orientului, 

canon care deja în 451 fusese respins de papa. Şi de această dată, papa 

Sergiu I (687-701) va refuza confirmarea canonului. Ludwig Hertling S.J., 
Istoria Bisericii,  traducere  pr. prof. dr. Emil Dumea, Editura Ars Longa, Iași, 

2001, p.  166. 

5 Pr. Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol. II, Editura Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, Trinitas, Iași, 2000, p. 255. 
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 Primul canon hotărăşte ca, ,,învăţătura primelor şase 

sinoade ecumenice să se ţină nestrămutată”6, numindu-i ,,sfinţi şi 

fericiţi părinţi pe cei care au luat parte la Sinoadele ecumenice”7 şi 

accentuând că ,,întreaga învăţătură de credinţă predanisită, adică 

încredinţată de Dumnezeu Bisericii, este păstrată în Biserică prin 

asistenţa Sfântului Duh”.8  Canonul 2 primeşte şi întăreşte 

canoanele de până atunci, care ,,rezumă opera Bisericii creştine”9, 

canonul 3 ,,prevede îndepărtarea din slujba preoţească, dar nu şi din 

starea clericală, a celor care, clerici fiind, s-au căsătorit a doua 

oară”10  iar canonul 4 ,,pedepseşte pe clericii sau mirenii care ar 

pângări o femeie închinată lui Dumnezeu, adică pe o fecioară”: 

                                                                 

6 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodxe- note şi 

comentarii , Ediţia a treia îmbunătăţită, Ediţie îngrijită de Dr. Sorin Joantă, 

Tipografia Arhidiacezană, Sibiu, 2005, p. 106. 

7 Ibidem, p. 109. 

8 Ibidem, p.109. 

9  ***, Canoanele, text și interpretare, vol II ( Sinoadele ecumenice), op. cit., 

p. 232. 

10 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit.,  p. 113. 
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,,Dacă un episcop, preot sau diacon, sau 

ipodiacon, sau anagnost sau uşier ar pângări o femeie 

care şi-a închinat viaţa lui Dumnezeu, să se 

caterisească, deoarece a necinstit pe o mireasă a lui 

Hirstos. Iar de este laic să se afurisească”.11 

Canonul 5 interzice preoţilor să ţină femeie sau slujnică12, al 

șasesea interzice căsătoria după hirotonire a clerului superior,13 al 

șaptelea  îndreptăţește să se dea preoţilor și diaconilor cinste 

deosebită, când reprezintă pe patriarh sau pe mitropolit sau în alte 

misiuni,14 canonul 8 consfinţește ca sinodul mitropoliei să se ţină cel 

puţin o dată pe an,15 al nouălea oprește clericii să facă negoţ cu 

băuturi,16 canonul 10 le interzice a lua dobândă.17 

                                                                 

11 ***, Canoanele, text și interpretare, vol II ( Sinoadele ecumenice), op. cit., 

p. 240. 

12 Ibidem, p. 243. 

13 Ibidem, p. 243. 

14 Ibidem, p. 245. 

15 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 119. 

16 Ibidem, p. 119. 
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Canonul al 11-lea interzice creștinilor să aibă împărtășire cu 

iudeii,18 al doisprezecelea interzice celor care au fost aleși episcopi 

convieţuirea cu soţiile lor,19 al treisprezecelea interzice celibatul 

clerului inferior.20 Canonul 14 cere să nu se hirotonească preoţi 

înainte de 30 de ani, diacon înainte de 25 de ani sau diaconiţă 

înainte de 40 de ani,21 al cinsprezecelea stabilește vârsta minimăa 

ipodiaconatului la 20 de ani,22 al șasesprezecelea vorbește despre 

felul și numărul diaconilor,23 canonul 17 cere ca clericii să nu fie 

primiţi în altă episcopie fără carte canonică,24 cel de-al 

optsprezecelea consfinţește faptul că ,,părăsirea bisericilor de către 

clerici se îngăduie numai din motive de forţă majoră”,25 al 19-lea 

                                                                                                                                         

17 Ibidem, p. 120. 

18 Ibidem, p. 120. 

19 Ibidem, p. 121. 

20 Ibidem, p. 122. 

21 Ibidem, p. 124. 

22 Ibidem, p. 125. 

23 Ibidem, p. 126. 

24 Ibidem, p. 127. 

25 Ibidem, p. 128. 
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,,impune întâistătătorilor obligaţia de a propovădui continuu 

adevărul credinţei”,26  prin cateheze și predici, iar al douăzecilea 

interzice episcopului să ,,propovăduiască în eparhie 

străină”.27Canonul cu numărul 21 reglementează pocăinţa și 

reprimirea celor caterisiţi, după cum reiese din conţinutul său: 

,,Cei ce s-au făcut vinovaţi de grele fărădelegi 

canonice și din pricina aceasta au fost supuși caterisirii 

desăvârșite pentru totdeauna și daţi în starea laicilor, 

dacă însă de bunăvoie pornind spre pocăinţă leapădă 

păcatul pentru care au căzut din har și se fac pe ei cu 

desăvârșire străini de acela, atunci să se tundă în chipul 

clerului. Iar de nu vor alege de bunăvoie aceasta, atunci 

să nu-și lase părul să crească, întocmai ca laicii, ca cei 

care au preţuit mai mult petrecerea în lume decât viaţa 

cea cerească”.28 

                                                                 

26 Ibidem, p. 129. 

27 Ibidem,  p.129. 

28 Ibidem, pp. 129-130. 
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Canonul 22 osândește hirotonia simoniacă,29 cel de-al 

douăzeci și treia cuminecarea de acest fel, canonul 24 cere ca 

,,clericii și monahii să nu ia parte le spectacole nepotrivite cu starea 

lor”,30 canonul 25 precizează că ,,jurisdricţia bisericească se prescrie 

după 30 de ani de neexercitare”,31cel cu numărul 26, osândește 

preoţii căsătoriţi în chip nelegiuit,32 canonul 27 se ocupă de 

îmbrăcămintea clerului, care este obligat ,,să nu se îmbrace cu haină 

nepotrivită33, canonul 28 interzice a se aduce la altar alte jertfe 

decât cea rânduită de Domnul, dispunându-se ca în cazul în care se 

aduc struguri la altar, aceștia să fie consideraţi drept pârgă”,34 

canonul 29 impune ca ,,postul mare să fie ţinut în întregime”,35 iar 

                                                                 

29 Ibidem, p. 130. 

30 Ibidem, p. 131. 

31 Ibidem, p. 131. 

32 Ibidem, p. 132. 

33 Ibidem,  pp. 132-133. 

34 Ibidem, p. 133. 

35 Ibidem, p. 133. 
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canonul 30 reglementează problema celibatului preoţior în părţile 

barbare.36   

Viaţa eclesială cu toate problemele pe care le revendică ea 

se regăsește și în celelalte canoane, astfel că, canonul 31 cere 

preoţilor care slujesc în paraclise particulare să aibă aprobarea 

episcopului,37canonul 32 consfinţește amestecarea vinului cu apă la 

Sfântra Euharistie,38 canonul 33 combate și interzice ereditatea 

preoţiei,39cel cu numărul 34 interzice conspiraţia și uneltirea,40 al 

35-lea consfinţește păstrarea neatinsă a bunurilor ierarhilor 

defuncţi, al 36-lea recunoaște iarăși autoritatea pentarhatului,41 

canonul 37 rânduiește ca acei episcopi care nu și-au putut ocupa 

scaunul din motive de forţă majoră să fie consideraţi în deplin 

                                                                 

36 Ibidem, p. 130. 

37 Ibidem, p. 135. 

38 Ibidem, p. 136. 

39 Ibidem, p. 137. 

40 Ibidem, pp. 137-138. 

41 Ibidem, p. 138. 
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exerciţiu.42 Canonul 3843 confirmă și înnoiește ,,vechiul principiu 

după care organizarea bisericească trebuie să ţină seama de 

organizarea de stat”,44 ,,canonul 39 recunoaște autocefalia Bisericii 

din Cipru”,45 canonul 40 stabilește ca cel ce intră în monahism să nu 

fie mai mic de 10 ani, iar cel cu numărul 41 stabilește prevederi cu 

privire la ispitirea celor ce se călugăresc, care se ispitesc vreme de 3 

ani.46 

Canonul 42 interzice pusnicilor să umble prin 

lume,47canonul 43 consimte că ,,orice păcătos se poate călugări”,48 

cel de-al 44-lea osândește pe călugării desfrânaţi,49al 45-lea arată 

                                                                 

42 Ibidem, p. 139. 

43 Patriarhul Neofit, Pidalion, cârma Bisericii O rtodoxe, Editura Credinţa 

strămoșească, Iași, 2004, p. 270. 

44 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 140. 

45 Ibidem, p. 140. 

46 Ibidem, p. 144. 

47 Ibidem, p. 145. 

48 Ibidem, p. 146. 

49 Ibidem, p. 146. 
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,,cum nu trebuie să se procedeze la tunderea în monahism a 

femeilor”50 al 46-lea cere călugăriţelor ,,să nu iasă singure din 

mănăstire”,51 canonul 47 susţine că nu este bine ca ,,femeia să 

doarmă în mănăstire bărbătească, nici bărbat în cea 

femeiască”,52canonul 48 reglementează ,,divorţul și celibatul 

episcopilor aleși din clerul de mir”,53 canonul 49 interzice ca 

mănăstirile să fie transformate în locașuri lumești,54 canonul 50 

osândește jocurile de noroc,55 iar cel cu numărul 51 condamnă 

anumite manifestări care fac din creștini măscărici.56 

Canonul 52 hotărăște cu privire la Liturghia darurilor mai 

înainte sfinţite următoarele:  

                                                                 

50 Ibidem, p. 147. 

51 Ibidem, p. 147. 

52 Ibidem, p. 148. 

53 Ibidem, p. 148. 

54 Ibidem, p. 149.  

55 Ibidem, p. 150. 

56 Ibidem, p. 150. 
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,,În toate zilele din postul sfintei 

patruzecimi (Păresimi), afară de sâmbătă și 

duminică și de Sfânta zi a Buneivestiri, să se facă 

Liturghie a celor mai înainte sfinţite”.57 

  Canonul 53  interzice căsătoria între naș și mama finului, 

canonul 54 vorbește despre rudeniile de sânge și 

încuscrire,58canonul 55 interzice practica postului mare ca romanii, 

adică să nu postească sâmbăta, canonul 56 interzice practica 

armenilor de a mânca ouă și brânză în sâmbetele și duminicile 

postului mare,59 canonul 57 orânduiește ,,că nu se cuvine să se 

aducă la altar miere și lapte”,60 canonul 5861 reglementează ca 

,,mirenii să nu ia singuri Sfânta cuminecătură”,62  canonul 59 cere ca 

,,Botezul să se săvârșească numai în Biserică”, canonul 60 osândește 

                                                                 

57 Ibidem, p. 150. 

58 Ibidem,  p.152. 

59 Ibidem,  pp. 152-153. 

60 Ibidem, p. 153. 

61 Patriarhul Neofit, op. cit.,p. 285.  

62Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 153. 
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pe cei ce simulează demonizarea,63 iar canonul 61 osândește 

superstiţiile și pe cei care le practică.64  

 În canonul 62 ,,se condamnă superstiţiile, apoi obiceiurile 

păgânești și îndeletnicirile imorale în sine, sau de natură să provoace 

imoralitatea”65, în cel de-al 63-lea se condamnă martiriologiile false, 

al 64-lea interzice laicului care nu a primit puterea învăţătorească să 

predice în Biserică fără încuviinţare,66 canonul 65 interzice anumite 

practici tradiţionale păgâne păstrate (ex. focurile care se aprindeau 

la lunile noi), canonul 66 cere creștinilor să petreacă săptămâna 

luminată în chip duhovnicesc, ,,evitând petrecerile de altă natură”67,  

canonul 67, cere creștinilor să nu mănânce sânge, canonul 68 cere 

ca ,,cărţile sfinte să fie păstrate cu evlavie”,68  canonul 69 interzice 

intrarea laicilor în altar, canonul 70 oprește femeile să vorbească (să 

                                                                 

63 Ibidem, p. 154. 

64 Ibidem, p. 155. 

65 Ibidem, p. 156. 

66 Ibidem, p. 157. 

67 Ibidem, p. 159. 

68 Ibidem, p. 159. 
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predice) în Biserică, canonul 71 oprește pe studenţii creștini de la 

participarea la datinile păgâne studenţești,69 canonul 72 oprește 

creștinii de la căsătoria cu eretici, canonul 73 ,,relevă importanţa 

Sfintei Cruci70 și ia măsuri pentru ca chipul ei să nu fie expus în nici 

un chip batjocurii”71, iar canonul 74 interzice agapele în Biserică: 

 ,,Nu se cuvine a face cele ce se numesc agape în 

casele domnești sau biserici și a mânca înăuntrul casei 

Domnului și a așterne acolo culcușuri”.72    

 Prin canonul 75 ,,se rânduiește ca în Biserică să se cânte în 

mod cuviincios și cu toată evlavia, evitându-se vaietele, adaosurile, 

cuvintele nepotrivite și strigătele, inclusiv melodiile nepotrivite 

                                                                 

69 Părintele Muntean remarcă și el că ,,studenţilor de la universitatea 

constantinopolitană li s-a interzis organizarea de spectacole teatrale”. Pr. 
prof. dr. Vasile Muntean, Istoria  creştină generală (ab initio-1054), vol. 1, 

Editura Institutului Biblic şi  de Misiune al Bisericii  Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 2008, p. 196. 

70 ,,Semnul crucii, nu mai putea fi  pus pe pragul casei, ca talisman pentru  a 

nu se călca pe el ). Ibidem,  pp. 196-197. 

71 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 163. 

72 Ibidem, p.163. 
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pentru e exprima trăirea religioasă”.73 Canonul 76 oprește negoţul 

în curtea Bisericii, canonul 77 interzice creștinilor să facă baie după 

obiceiul păgânilor, canonul 78 reglementează educaţia 

catehumenilor, canonul 79 orânduiește ca să nu vorbească oricine și 

să nu se vorbească oricui despre Nașterea Domnului, iar canonul 80 

osândește pe clericii și laicii care nu merg regulat la Biserică, 

respectiv absentează nemotivat de la slujbă trei duminici.74 Cel de-al 

81-lea canon osândește inserţia monofizită ,,cel ce Te-ai răstignit 

pentru noi din Trisaghion”,75 canonul 82 interzice reprezentarea 

Mântuitorului în chip de miel, canonul 83 arată că ,,morţii nu se 

cuminecă”,76  canonul 84 cere ca, copii găsiţi despre care nu se știe 

cu certitudine dacă au fost sau nu botezaţi  să aibă parte de această 

taină, ,,ca nu cumva o astfel de îndoială să-i lipsească pe ei de 

această curăţire a sfinţirii”, canonul 85 cere ca trei martori să 

confirme eliberarea unui sclav, canonul 86 osândește pe cei ce 

întreţin desfrâul, canonul 87 osândește adulterul, canonul 88 

                                                                 

73 Ibidem, p. 164. 

74 Ibidem, p. 166. 

75 Ibidem, p. 166. 

76 Ibidem, p. 167. 
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interzice accesul animalelor în Biserică, cu o excepţie, canonul 89 

rânduiește ca Postul Paștilor ,,să înceteze în sâmbăta mare, pe la 

miezul nopţii”,77canonul  90 vorbește despre îngenunchierea în 

Biserică, interzicându-o în ziua duminicii, canonul 91 condamnă 

avortul ( și pe cei ce-l săvârșesc, și pe complici),78 canonul 92 

osândește pe răpitorii de femei, canonul 93, ,,interzice ca vreo 

femeie să se căsătorească înainte de a se încredinţa despre moartea 

soţului dispărut”,79 iar canonul 94 oprește jurământul păgân.80  

 Canonul 95 reglementează primirea ereticilor în Biserică, 

unii fiind repotezaţi, alţii doar supuși doar unei perioade de 

penitenţă, canonul 96 condamnă extravaganţa, adică osândește 

împodobirea deșartă, canonul 97 ,,interzice ca cineva să locuiască în 

mod necuviincios în clădirile bisericești”81, iar canonul 98 condamnă 

căsătoria unui bărbat cu o femeie logodită cu altul, sosoctindu-l 

adulter: 
                                                                 

77 Ibidem, p. 171. 

78 Ibidem, p. 172. 

79 Ibidem, p. 173. 

80 Ibidem, p. 173. 

81 Ibidem, p. 176. 
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,,Cel ce ia spre însoţire de căsătorie pe femeia 

logodită cu altul, trăind încă logodnicul, să fie pus sub 

învinuire de adulter”.82 

Canonul 9983 interzice ofrandele de carne în interiorul 

Bisericii (obicei armeano-iudaic), canonul cu numărul 100 osândește 

pictura imorală, canonul 101 vorbește despre ,,rânduiala pentru 

primirea cuminecăturii”84 iar prin ultimul canon, 102,  se precizează 

,,locul si menirea duhovnicului in cadrul procesului taumaturgic ce se 

desfasoăra în biserică, adică în casa lui Dumnezeu, Mântuitorul fiind 

de faţă prin icoana Sa”85. 

 Observăm așadar complexitatea vieţii eclesiale a acelor 

vremuri. Canoanele prezentate ne relevă o serie de practici, de 

probleme și de soluţii pe care Biserica le găsește în cadrul anumitor 

situaţii existente care afectează parcursul normal al vieţii sale. 

Importanţa lor rezidă din bogăţia de sfaturi rămase de o actualitate 
                                                                 

82 Ibidem, p. 176. 

83 Patriarhul Neofit, op. cit., p. 318. 

84 Arhid. prof dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 177. 

85 http://www.crestinortodox.ro/drept-bisericesc/dreptul-bisericesc-drept-

taumaturgic-69965.html, accesat 15 mai 2011, ora 14. 
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perpetuă până în vremea noastră, din faprul că ele relevă felul cum 

se desfășura viaţa creștinilor atunci, care erau practicile acelor 

vremuri și problemele lor. 
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