
CATEHEZA ŞI NEVOIA DE CATEHIZARE, ASTĂZI
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Exprimându-se cu privire la religiozitatea omenească, filozoful păgân 
Plutarh zicea: „de vei străbate tot pământul, lesne vei putea afla cetăţi fără 
ziduri, fără domnitori, fără palate, fără ştiinţe şi fără arte, însă nicăieri şi nici-
când nu vei afla un popor, care să n-aibă cunoştinţe despre o zeitate şi despre 
un cult corespunzător“ 1.

Plecând de la realitatea exprimată mai sus, este de datoria noastră, a tuturor 
creştinilor, ”unşi” ai Mântuitorului Hristos, să ne canalizăm întreaga râvnă 
spre călăuzirea religiosului din om, spre căutarea potecii care are ca finalitate 
adevărul existenţial, singurul, absolutul adevăr – pe care, spunem noi, afla-l-
vom în deplinătatea lui numai şi numai în Ortodoxie. Dar cum poate omul sa 
întâlnească acest adevăr? Decât numai cercetând şi căutând, după cuvintele 
Mântuitorului ”căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide” (Mt 7, 7). În 
această conjunctură ne îndreptăm atenţia asupra catehezei precum şi a roadelor 
pe care aceasta le aduce în prim plan.

Omul se naşte gol din pântecele mamei sale, dar plin, virtual am spune, de 
puterile harice, de energiile divine care îl călăuzesc în cursul vieţii, îndru-
mându-l spre desăvârşire, spre împlinirea umanului la care a fost chemat. În 
acest sens, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos ne este chezăşia însăşi dar 
şi nădejdea vieţii noastre, aici şi după moarte. În această viaţă fiinţa umană 
are nevoie de umplere întru cunoştinţă: atât raţională cât şi sufletească; una 
spre întărirea trupului, cealaltă a sufletului – amândouă conlucrând pe firul 
vieţii în urcuşul pe calea desăvârşirii, în urcuşul spre Înviere. Rolul catehezei 
se identifică tocmai în faptul că ea se face călăuză omului pe calea nevoinţei, 
unde prin dragostea faţă de aproapele, prin credinţă şi fapte bune, acesta tinde 
să ajungă la metanoia (schimbarea minţii), la îndumnezeirea pe care ne-o oferă 
Dumnezeu în dar, prin harul Duhului Sfânt. În definitiv, rostul fiinţei umane 
va rămâne acelaşi – comuniunea deplină cu Hristos Mântuitorul, Domnul şi 
Stăpânul vieţii, cu îngerii şi sfinţii Săi.

1  Juvenal Stefanelli, Catechetica, Editura Societatea Tipografică Bucovineană, Cernăuţi, 1904, 
p. 109.
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 Pentru ca omul să se umple întru cunoştinţă şi să devină duhovnicesc 
sunt necesare trei condiţii de fond: luminarea minţii, înduplecarea voinţei şi 
mişcarea inimii. În momentul când acestea trei ajung să se intercondiţioneze, 
să se întrepătrundă, urcarea spre izvorul vieţii se face lesnicioasă şi omul îşi 
recapătă chipul pierdut odinioară, asemânându-se cu Dumnezeu, aşa cum ne 
învaţă Sf. Vasile cel Mare: „chipul nu este altceva decât asemănarea în potenţă, 
iar asemănarea, chipul în actualitate“. Iată, deci, care sunt scopurile către care 
năzuieşte activitatea catehetică din spaţiul eclesial.

Lucrarea de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu în lume se desfăşoară 
în trei trepte: kerygma, cateheza şi omilia. Prima dintre ele însemnează vestirea 
unui adevăr la modul general – „am auzit despre Hristos”. Cateheza vine să 
lămurească acest adevăr prin expunerea şi dezvoltarea elementară a dogmelor 
credinţei „fiind admisă unei părţi a kerygmei, anunţând Vestea cea Nouă a 
Învierii şi, pe de altă parte, ca şi componentă  a omiliei, învăţătură dată curent 
membrilor comunităţii creştine” 2. 

Cateheza se situează cu exactitate între aceste două momente ale vestirii 
Cuvântului lui Dumnezeu – kerygma şi omilia. Persoanele care o primesc, în 
fond, au auzit deja kerygma şi au decis să convertească viaţa lor credinţei 
Mântuitorului. Însă, această credinţă, ele n-o cunosc încă. E necesar s-o des-
copere sistematic prin cateheză şi vor aprofunda mesajul duhovnicesc mai 
târziu, datorită omiliei, atunci când vor fi fost integrate comunităţii credincio-
şilor prin botez şi euharistie. 

Din cele prezentate mai sus distingem două momente diferite în cadrul 
activităţii catehetice: înainte de convertire şi după acest moment, când cate-
humenul se va fi botezat. Desigur că în această a doua parte, abordarea cate-
hetică va fi mult mai complexă, depăşindu-se nivelul „catehumenului”.

Punctual, la nivel de bază în parohie, atât cateheza cât şi predica sunt înda-
toriri pe care preotul este dator să le împlinească cu timp şi fără timp, după 
cuvântul Sf. Pavel. În ceea ce priveşte activitatea catehetică, la nivel concret, 
în parohie, identificăm următoarele mijloace de catehizare 3:

► cateheza – biblică, dogmatică, morală şi sacramentală; „cateheza repre-
zintă acea acţiune formativă, derulată în cadrul bisericii de către personalul 

2  Jean Danielou, La Catéchèse aux premiers siècles, Editura Institutului Superior de 
Pastoraţie Catehetică, Paris, 1968, p. 5.

3  Pr. prof. dr. Vasile Gordon, Introducere în catehetica ortodoxă, curs pentru anul al III-lea 
Pastorală, Bucureşti, 2003, p. 104-111; A se consulta comparativ Pr. prof. dr. Constantin Naclad, 
Educaţia religioasă în cadrul slujirii preoţeşti, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, pp. 188-204.
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de cult sau laici instruiţi, şi are ca obiectiv introducerea metodică a credincio-
şilor (de toate vârstele) în cult şi în tainele credinţei, prin cunoaşterea, punerea 
în situaţie şi profesarea efectivă a valorilor unei confesiuni“ 4.

► dialogul săptămânal – se desfăşoară de obicei la sfârşitul unei slujbe 
religioase, de pildă vecernia, şi este constituit din cercetarea unor tematici de 
natură scripturistică, dogmatică, morală, liturgică, a istoriei bisericeşti etc, la 
sfârşitul căruia preotul va răspunde sistematic unor întrebări provenite din partea 
credincioşilor privind viaţa lor duhovnicească sau a existenţei de zi cu zi;

► biblioteca parohială – prin punerea la dispoziţia credincioşilor parohiei şi 
nu numai a unei biblioteci care să vizeze în primul rând formarea religioasă a 
persoanei umane, nevoinţa sa (άσκησις) pentru a ajunge la μετάνοια (schimbarea 
minţii sau nousul cel de sus); se recomandă amenajarea bibliotecii în Sf. Biserică 
pentru ca toţi cei interesaţi să se poată folosi, nu doar cei „mai apropiaţi“;

► buletinul parohial – includem aici tot felul de publicaţii menite să ajute 
pe credincios, pe toţi cei din jur, să cunoască adevărul, calea, şi viaţa.

Elemente de  psihologie  religioasă ale şcolii catehetice
Realitatea aceasta psihologică în care îşi face loc activitatea catehetică se 

bazează pe ideea existenţei religiosului din om. Amintim că omul este o fiinţă 
religioasă prin excelenţă; simţirea şi sentimentul acesta nobil este înnăscut 
omului, nu este ceva exterior, adăugabil, ci provine din adâncimea, din pro-
funzimea fiinţei umane. Marele Eliade defineşte umanitatea ca fiind homo 
religiosus, susţinând cu toată tăria prezenţa aceasta dumnezeiască în ontologia 
lui. Ideea de om implică automat ideea de Dumnezeu. Sf. Clement spune: „în 
toţi oamenii s-a distilat ceva din suflarea divină...în om este înnăscută o veche 
afinitate cu cerul. Ea a fost micşorată prin ignoranţă; câte o dată ea izvorăşte 
din întuneric şi străluceşte aşa cum au afirmat şi poeţii. Omul este o plantă 
cerească“ 5. Tot astfel se exprimă şi Sf. Grigorie de Nissa: „a fi după chipul lui 
Dumnezeu ţine de crearea noastră primordială, dar a ajunge la asemănarea cu 
Dumnezeu depinde de voinţa noastră“ 6.

Psihologia religioasă referitoare la domeniul catehetic, nu poate să nu ţină 
cont de evoluţia psiho-fizică a omului care,  general acceptată, are cinci trepte: 
copilăria, vârsta băiatului, adolescenţa, omul matur şi bătrâneţea 7. Pe de altă 
parte, aceste cinci trepte vor ţine seama de o adaptare la două direcţii: adaptarea 
la grup şi adaptarea individuală.

4  Constantin Cucoş, Catehizarea şi educaţia religioasă. Abordare comparativă, în Cultură şi 
Religie, coordonator  Lucreţia Vasilescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 12.

5  Sf. Clement Alexandrinul, Protrepticul, apud Pr. Mihail Bulacu, Studii de Catehetică, Editura 
Atelierele Tipografice ale ziarului „Universul“, Bucureşti, 1941, p. 90.

6  Sf. Grigorie de Nissa, apud Pr. Mihail Bulacu, Studii de Catehetică, Editura Atelierele 
Tipografice ale ziarului „Universul“, Bucureşti, 1941, p. 90.

7  Pr. Mihail Bulacu, Studii de Catehetică, Editura Atelierele Tipografice ale ziarului „Universul“, 
Bucureşti, 1941, p. 92-93.
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Pr. Van Eeckout în Methodologie Catechetique 8 face o clasificare pe etape 
de vârste din punctul de vedere al materialului catehetic sau al absorbţiei 
religioase pe care o exprimă o persoană, şi anume:

► 3-6 ani – predomină instinctul de imitare;
► 5-7 ani se întremează conştiinţa morală;
► 9 ani – identificarea şi delimitarea conceptelor abstracte în plan cognitiv, 

cu aplicabilitate conştientă în practică;
► 9-12 ani – este etapa didactică prin excelenţă a catehismului; 
► 12 ani – conturarea personalităţii cu egoisme, invidie, nesupunere, dorinţa 

de libertate şi independenţă; este etapa unde să convingi, nu să impui;
► peste 14 ani – definitivarea personalităţii cu nevoia de gândire proprie 

independentă; de exemplu, se recomandă acum punerea accentului pe supremaţia 
lui Dumnezeu şi răspunsul pe care El îl aşteaptă de la noi, la „oferta“ Lui;

► adulţii fac obiectul unei catehizări având o desfăşurare şi orientare pe 
măsura complexităţii atât a materialului de tratat cât şi a clasei sociale căreia se 
adresează catehetul; se va avea în vedere şi abstractul şi concretul religios.

Sistematizarea şi lucrul în ogorul catehezei sau al predicii se va impune 
aproape în mod obligatoriu ţinând cont de aceste caracteristici.  Dar există şi 
nenumărate alte direcţii ale complexităţii psihologiei umane care ţin de tem-
perament, informaţia genetică, antrenamentul cognitiv ş.a. De pildă, trebuie 
să-i diferenţiem în grupe aparte pe viitorii catehumeni în funcţie de apartenenţa 
religioasă, ţinând seama că nu poţi da acelaşi leac pentru aceeaşi boală când 
e vorba despre suflete; ci fiecăruia după măsura şi râvna lui; „natura bolii, zice 
Sf. Grigorie de Nissa 9, trebuie să determine forma tratamentului ce urmează 
să-i aplice“. Prin urmare, aşa cum reiese şi din Evhologhiu (molitfelnic), iudeii 
vor forma o grupă aparte în catehumenat în ceea ce priveşte instruirea, educaţia 
şi ceremonialul religios; o alta protestanţii şi neoprotestanţii; o alta catolicii 
sau schismaticii şi cei asemenea lor.

Psihologia religioasă ocupă un loc important din perspectiva studiului său 
în ceea ce priveşte convertirea religioasă, sau al pastoraţiei individuale din 
scaunul spovedaniei, de exemplu.  Iar catehetica se ghidează după aceasta – 
„după acea psihologie religioasă care pătrunde sufletul omenesc pentru cunoaş-
terea lui şi formarea unei conştiinţe creştine, aşa cum vedem că o are ca ideal 
biserica noastră ortodoxă“ 10. Să analizăm un mic excurs pilduitor al psihologiei 
catehumenale.

Având în vedere catehumenii adulţi, Canonul al V-lea al Sinodului din 
Neocezareea ne spune: „Catehumenul care a intrat în Biserică şi stă la locul 

8  Pr. Van Eeckout, Methodologie Catechetique, , Editura Apostolat Liturgique – Abbaye de 
Saint-André, Bruges 3, 1957, pp. 20-22.

9  Sf. Grigorie de Nissa, Cuvântarea Catehetică, Prolog n. 1, apud  Pr. Mihail Bulacu, Studiu 
introductiv în catehetica ortodoxă (Teză de doctorat), Oradea, 1928, p. 118.

10  Ibidem, p. 120.
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catehumenilor, dacă va păcătui, de este dintre îngenunchetori, să asculte fără să 
mai păcătuiască; iar dacă ascultător fiind va păcătui, să se excludă din Biserică“ 11. 
Profesorul de teologie Dumitru Boroianu comentează această situaţie: „măsura 
canonului trebuie şi astăzi cu rigoare observată, ori de câte ori se prezintă doritori 
de a veni în sânul Bisericii creştine din alte religiuni. Trecerea cu uşurinţă asupra 
pregătirii celor ce se află în stare de catehumenat este foarte păgubitoare bisericii, 
căci o înjoseşte faţă cu aceia, care singuri pot să se mire de modul de uşurinţă cu 
care au fost primiţi. Nouă nu ne trebuie să ne sporim rândurile cu orice fel de 
persoane, dacă ele nu ştiu credinţa şi n-au convingerea de învăţăturile bisericeşti. 
Mai folositor este de a ne lipsi de aceia care vin să se boteze în formă, dar care nu 
dau probe că în interiorul lor sunt pe deplin convinşi de sfinţenia doctrinei creştine. 
Şi dacă s-ar întâmpla, ca în timpul de încercare, să se observe oarecare greşeală 
la cel ce se catehiseşte, este absolut indispensabil să i se arate greşelile, să se facă 
atent la ele şi să i se ceară cu rigoare o viaţă cu adevărat creştinească“ 12.

Acestea sunt aspecte reale ce privesc pe omul societaţii contemporane şi 
care trebuie minuţios cercetate, mai ales când este vorba de raportarea la ele 
din perspectivă soteriologică. Contextual, rostul catehezei priveşte tocmai 
aceste considerente şi problematici, ”tehnice” sau  de fond, în încercarea de 
oferi omului de azi soluţii şi rezolvări în căutarea răspunsurilor sufleteşti.
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