CATERISIREA CLERICILOR
Prof. Ierom. Dr. Petru Pruteanu

Mulţi în zilele noastre aud de „caterisire”, „oprire de slujbă (a unui preot)”, „anatema”,
„blestem”, etc., dar puţin care ştiu sensul şi implicaţiile unor astfel de noţiuni. Noi ne-am propus
ca în acest scurt studiu să clarificăm câtu-şi de puţin ce înseamnă caterisire.
Se pare că termenul provine de la verbul grecesc καθαιρέω care în dicţionar are peste 20
de sensuri. Cele mai frecvente sunt: a înlătura, a distruge, a jefui, a omorî, a supune unei ultime
judecăţi, etc. Conform dreptului canonic bisericesc, caterisirea înseamnă luarea tuturor
drepturilor de a sluji vreo lucrare sfinţitoare a Bisericii şi trecerea vinovatului în rândul mirenilor
(Can. 27, Cartagina). Sentinţa de caterisire a unui preot sau diacon trebuie dată de un Sinod
local, fie cât de mic (3-4 episcopi şi câţiva preoţi), iar dacă vina clericului respectiv este una
vădită şi clară, atunci el poate fi caterisit doar de episcopul său, dar numai în cazuri extreme.
Arhiereii se caterisesc însă de întreg Sinodul din care fac parte (4 Aniohia; 20 Cartigina).
Caterisirea este definitivă şi pentru totdeauna.
Caterisirea făcută de eretici nu este valabilă.
Caterisirea nu este însă acelaşi lucru cu oprirea unui cleric de a sluji o anumită perioadă
sau chiar toată viaţa. Cel oprit de slujbă nu este scos din tagma preoţească (Canoanele:1 Ancira;
3, 26 Sin. VI Ec.; 8, 9 Neocezareea, 27 Sf. Vasile cel Mare), se împărtăşeşte cu clericii, dar fără
să slujească; are dreptul de a binecuvânta masa când nu este un alt preot şi-i poate binecuvânta
pe credincioşi dacă aceştia cer de la el binecuvântare. Poate exista însă şi oprire aspră de la
slujbă care presupune şi oprirea de la împărtăşanie pentru un anumit timp precum şi retragerea
dreptului de a binecuvânta. Această oprire aspră se dă însă pe o durată relativ scurtă, cel mult 6
luni.
Anatema este pedeapsa capitală a Bisericii prin care un cleric sau mirean este exclus
pentru totdeauna din Biserică cu blestem. Aceasta se dă numai cu hotărârea Sinodului şi pentru
încălcări deosebit de grave cum ar fi: născocirea şi propagarea unei sau mai multor erezii (abateri
dogmatice), provocarea şi incitarea la dezbinare şi schismă în Biserică, etc.
Revenind la caterisire, ar trebui să vedem care sunt motivele canonice pentru care un
cleric ar putea fi caterisit.
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Se pedepseşte cu caterisirea clericul care:
Aduce la altar altă jertfă decât cea rânduită de Domnul Hristos. 3 Ap 1.; 28, VI Ec.
Divorţează din motive de evlavie (vrea să se călugărească fără să aibă acordul soţiei),
5 ap. 13, VI Ec.
Comunică sau se roagă cu un alt cleric caterisit. 1 Antiohia.
Se face vinovat de desfrânare, jurământ fals şi furt. 25 Ap.; 4, VI Ec.; 3 Vasile cel
Mare.; 42 Ioan Postitorul.
Îşi însuşeşte un vas sfinţit din biserică şi-l întrebuinţează spre scopuri necuviincioase.
10, I-II.
Bate pe cineva. 27 Ap. 9, I-II. Se permite totuşi ca preotul care are copiii uneori să-i
bată pentru a-i educa, dar puţin şi fără mânie.
Omoară om (cu sau fără voie). 65 Ap., 55 Vasile cel Mare.
Ajunge la demnitatea de cleric prin bani, precum şi acela care hirotoneşte pentru bani,
adică simoniacul. 29 Ap., 2, IV Ec., 22 VI Ec.; 5, 19 VII Ec.
A ajuns cleric din greşeală, apoi s-a dovedit că înainte de hirotonie a fost desfrânat. 3,
6, 9 Teofil al Alex.
Dispreţuieşte pe Episcopul său şi se desparte de el, 31, 55, Ap.; 5 Antiohia; 13-15, I-
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Prin această abreviere înţelegem că este vorba de unul din Canoanele Apostolice. Cifrele simbolice „I-II” se referă la Canoanele
Sinodului (al IX-lea) local din Constantinopol, 861 – care a dat 17 Canoane.
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II.
Face conspiraţii contra stăpânirii de Stat, contra Episcopului sau altor clerici, 84 Ap.;
18, IV Ec., 31, VI Ec.
Îşi pierde vremea cu jocuri de noroc sau se dedă beţiei. 42 Ap. 50, VI Ec.
Se castrează pe sine. 23 Ap; 1, I Ec.
La camătă de la debitori, 44, Ap.; 17, I Ec.; 10; VI Ec.
Admite botezul sau jertfa ereticilor, 46 Ap.
Botează din nou pe cel ce are botez adevărat. 47 Ap.
Nu săvârşeşte botezul în numele Sfintei Treimi, 49 Ap. sau nu-l săvârşeşte prin 3
afundări. 50 Ap.
Se abţine de la nuntă, carne şi vin, nu pentru înfrânare, ci fiindcă le consideră lucruri
rele. 51, 53 Ap.
Nu primeşte pe cel ce se pocăieşte. 52 Ap.
Nu poartă grijă de clericii inferiori. 58 Ap.
Se leapădă de calitatea de cleric. 62 Ap.
Posteşte post negru, duminica sau sâmbăta (afară de sâmbăta mare), 66 Ap. 55 VI Ec.
Primeşte să fie hirotonit a doua oară. Aceeaşi pedeapsă se dă şi Episcopului care
hirotoneşte pe un cleric a doua oară. 68 Ap.
Defaimă stăpânirea de Stat sau pe dregător. 84 Ap.
Se transferă cu de la sine putere, de la o parohie la alta. 10, IV Ec; 10, VII Ec; 3
Antiohia.
După moartea Episcopului, răpeşte bunurile acestuia, 22, IV Ec.
S-a căsătorit a doua oară. 3, VI Ec.
Se căsătoreşte după hirotonie. 6, VI Ec; 1 Neocezareea.
Ţine cârciumă sau case de dansuri, 9, VI Ec.
Pretinde plată pentru Sfânta Împărtăşanie sau pentru Mărturisire, 23, VI Ec.
Liturghiseşte sau botează afară de biserică fără aprobarea Episcopului, 31, 59, VI Ec;
10, VII Ec; 12, I-II.
Nu amestecă vinul, pentru Euharistie, cu apă. 32, VI Ec.
Îşi însuşeşte şi profanează obiectele sfinţite din biserică. 10, I-II.
Refuză să se supună judecăţii bisericeşti, 15 Cartagina.
Nu pomeneşte, la Liturghie, pe Episcopul său. De asemenea, şi Episcopul care nu
pomeneşte pe Mitropolitul său. 13, I-II; 14, I-II, sau Mitropolitul care nu pomeneşte
pe Patriarhul său, 15, I-II.
Episcopul care face hirotonii pentru alte Eparhii, sau se amestecă, sub orice formă, în
afacerile altei Eparhii, fără învoirea celor în drept. Cu aceeaşi pedeapsă sunt loviţi şi
cei hirotoniţi, pe nedrept, de alt episcop. 35, Ap.; 13 Antiohia.
Episcopul care trăieşte în căsătorie. 12, VI Ec.
să fie exclus cu totul din Biserică (afurisit), 28 Ap.; 4 Antiohia.
Clericul caterisit, dacă se pocăieşte de păcatul pentru care a fost caterisit, i se poate
permite să poarte semnele externe clericala (adică să se comporte ca unul oprit de
slujbă), 21, VI Ec.
Cel care comunică cu un caterisit, să fie lepădat din Biserică. 4 Antiohia.
Clericul care se roagă cu un cleric caterisit, să se caterisească, 11 Ap.
Episcopul care primeşte clerici din altă Eparhie, fără carte canonică şi clericul care
pleacă fără carte canonică, 7, VI Ec.
Episcopul care, fără cauză justă, lipseşte din Eparhie mai mult de şase luni, 16, I-II.
Episcopul - Vicar, dacă face hirotonii fără aprobarea Episcopului. 10 Antiohia.
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„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus.” 2
Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în
altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte pe diacon sau prezviter (preot), iar
cel vrednic de caterisire, se aduce de diacon înaintea uşilor împărăteşti: în toate veşmintele
preoţeşti, având în mâini potirul cu discul;3 iar când va fi condus spre uşile împărăteşti, preoţii şi
clericii, unindu-se, rostesc Psalmul 100: „Milă şi judecată voi cânta...” . Cel ce se cateriseşte,
însă, vine spre uşile împărăteşti, dar nu intră în altar, ci îşi pleacă genunchii înaintea uşilor
împărăteşti. Arhiereul, după terminarea psalmului, stând la locul său, va vesti întru auzul tuturor
vina pentru care cateriseşte pe preot. După această osândire a lui (zice) şi formula aceasta:
„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfânt Duh, Amin. Noi (cutare) cu mila lui
Dumnezeu episcop..., după o anumită (şi neprimejdioasă) cercetare de la martori nemincinoşi,
prin judecata noastră, l-am găsit pe acesta ca pe un prezviter călcător de lege şi nevrednic de
treapta preoţească pentru fărădelegile lui prea grele cu care a mâniat pe Dumnezeu; de aceia
prin puterea lui Dumnezeu atotputernicul, l-am osândit după pravilele Sfinţilor Apostoli şi ale
Sfinţilor, îl caterisim din treapta sa preoţească în veci şi-l îndepărtăm de la lucrarea celor
sfinte şi bisericeşti şi ca pe un rob netrebnic, de la prestolul şi altarul dumnezeiesc, cu cârja
noastră păstorească, îl aruncăm şi-l îndepărtăm şi aceasta o facem nu numai cu cuvântul, ci şi
cu fapta.”
Şi după aceasta, însuşi ierarhul, sculându-se, poruncind şi celui ce se cateriseşte să se
ridice, îi ia din mână potirul cu discul, zicând acestea:
„Ridic de la tine puterea aducerii jertfei celei preacurate către Dumnezeu pentru cei vii
şi cei morţi, deoarece te-ai arătat nevrednic faţă de el ca să i-o aduci...”
...şi pune potirul cu discul pe sfântul prestol. După aceia dezbrăcând de pe el veşmintele,
ierarhul zice: ANAXIOS, primeşte felonul, brâul, scoţându-i de asemenea şi epitrahilul, rosteşte:
ANAXIOS. Tot astfel desfăcându-i mânecuţele şi toate celelalte veşminte precum şi stiharul,
ierarhul zice: „Dezbrac de pe tine toate veşmintele preoţeşti, fiindcă eşti nevrednic să stai
înaintea lui Dumnezeu pentru viclenele tale fapte. „
De asemenea, ierarhul începe să-i tundă barba, zicând: „Umplutu-s-a faţa ta de necinste,
căci în cinste fiind n-ai înţeles”; celălalt păr i-l tunde diaconul, iar cântăreţii cântă această
stihiră pe glasul al VI-lea:
„Astăzi Iuda părăseşte pe Învăţătorul şi primeşte pe diavolul. Se desparte de cucernicie şi
se înstrăinează de dar; se orbeşte de patima iubirii de argint, cade din lumină cel întunecat, căci
cum ar putea să vadă, cel ce a predat lumina pe treizeci de arginţi? Iar nouă ne-a luminat Cel ce
a pătimit pentru lume. Către el să strigăm: cel ce ai pătimit şi te-ai îndurat de oameni, Doamne,
slavă ţie ”. 4
După aceia îi dezbracă de pe el şi de dulamă (caftan), cântând stihira aceasta pe glas al 25
lea.
„Astăzi ucenicul lui Hristos se înstrăinează de cinstea şi bunătatea lui, căci a iubit să
slujească, lucrând mai mult ca un călcător de lege. Pentru aceasta acum ca un nevrednic se
îndepărtează de cele sfinte. Cu umilinţă să strigăm lui Hristos, iartă-ne stăpâne, iartă-ne, şi ne
învredniceşte să-ţi slujim întru cinste şi adevăr, căci bun şi iubitor de oameni eşti”.
După aceia îl îmbracă în veşminte lumeşti,6 zăcând: „Îmbrăca-te-vei întru ruşine şi ca cu
o haină te vei acoperi întru neruşinarea ta ”toate acestea făcând, episcopul se aşează la locul
său, între uşile împărăteşti, ţinând cârja în mâna dreaptă, spunând aceasta:
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Adaptare după revista „Luminătorul” Nr. 34/1924 de Prof. Ierom. Petru P.
Deşi din text nu desprindem clar dacă rânduiala trebuie făcută în timpul Liturghiei, când a şi fost hirotonit, după Heruvic sau în
afara slujbelor. Se pare că această rânduială se face separat, iar potirul şi discul pe care le aduce preotul ce se cateriseşte sunt
goale şi au doar o valoare simbolică.
4
Antifonul IV, glas 5 din Joia Patimilor, vezi textul din Triod.
5
Ibidem, în originalul grec pe acelaşi glas ca cel dintâi, dar textul traducerii româneşti este departe de original.
6
I se dă un palton, o haină de lucru sau sacou.
3
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„Deoarece te-ai arătat nevrednic de treapta preoţească, nu poţi nici să mai stai înaintea
jertfelnicului dumnezeiesc, nici să mai rosteşti cuvintele adevărului, nici să-i mai aduci daruri
şi jertfe duhovniceşti, vinovat (fiind) întru această mare vină, şi nimic altceva nu mai poţi
lucra, din pricina vinilor tale aruncate asupra acestora prin vicleşugul tău. Pentru aceasta eu
cu puterea de la Hristos Dumnezeu, dată mie te despart (şi) te arunc de la sfântul prestol şi
altar al Domnului şi cu această cârjă păstorească te alung până întru sfârşit, în veci. „
Şi după ce termină de vorbit acestea, îl izgoneşte cu cârja de la uşile împărăteşti, şi pleacă
întru ale sale.7
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Despre acest fel de procedură vorbeşte şi Vladimir Mordvinov în lucrarea sa „Православная церковь вь Буковинь” СПБ
1874, adăugând că acest chip dureros de caterisire este rar şi în vremea când scrie el, preoţii nu mai dau ocazia la aşa privelişti. A
fost un singur caz prin anul 1856, după care nu s-a mai repetat; caterisirea constând astăzi în declararea ce o face preotul vinovat
înaintea consistoriului, obligându-l să-şi dea semnătura că nu mai îmbracă haina preoţească niciodată, pp. 88-89.
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