
Canoanele lui Nicolae al Constantinopolului (1086-1011)

Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

1 Nicolae 
(1086-1011)

CĂLUGĂRII POT 
INTRA ÎN ALTAR

Întrebare. Cuvine-se monahului a intra în sfântul altar, căci aceasta se 
opreşte de canonul 33 al sfântului sinod Trulan, care nu îngăduie celui ce 
nu este pecetluit întru citeţ sau monahului a cânta sau citi pe amvon; 
asemenea si canonul 15 de la Laodiceea si al 14-lea al sinodului al doilea 
de la Niceea?
Răspuns. Este oprit ca monahul fără de hirotesie să îndeplinească de pe 
amvon ca citeţul slujbele citeţului; dar socotesc că pentru cinstea 
cuvenită schimei monahale nu trebuie să se oprească monahul care nu s-
a făcut vinovat de nici o infracţiune de a intra în altar pentru ca să aprindă 
lumânări si candele.

33, 69 Trul; 14 
sin. VII ec; 15, 
19, 21, 44 
Laod.

2 Nicolae 
(1086-1011)

ÎNGENUNCHERE
A NU ESTE 
OPRITĂ ÎN ZILE 
HOTĂRÂTE

Întrebare. Se cuvine a nu pleca genunchii sâmbăta, precum nici duminica, 
nici în Cincizecime?
Răspuns. De canon nu s-a oprit; mulţi însă nu pleacă genunchii din cauză 
cu sâmbăta nici nu ajunează.

66 ap.; 20 sin. 
I ec.; 55, 66, 90 
Trul.; 18 
Gangr.; 29 
Laod.; 15 
Petru Alex.; 91 
Vasile cel 
Mare; 1 Teofil 
Alex.

3 Nicolae 
(1086-1011)

POSTUL 
SÂNTEIMĂRII

Întrebare. Trebuie să ţinem postul lunii lui august?
Răspuns. Mai înainte postul a fost în acest timp, dar apoi s-a strămutat 
pentru ca să nu cadă laolaltă cu posturile altor popoare, care se ţin de 
acest timp. De altfel, mulţi oameni tin si acum postul acesta.

4 Nicolae 
(1086-1011)

CEL ÎNDRĂCIT 
NU SE 
CUMINECĂ

întrebare. Cuvine-se cel demonizat a se împărtăşi cu Sfintele Taine? 
Fiindcă Sfântul Timotei la întrebarea în această privinţă a răspuns într-alt 
fel, şi Sfinţii Apostoli într-alt fel, şi urmaşii lor într-alt fel.
Răspuns. Dacă cineva pătimeşte de veninul negru, încât se pare că este 
îndrăcit, nu se va opri; dar dacă cu adevărat este demonizat, nicidecum 
nu se va învrednici de cele sfinte, fiindcă lumina nu are nici o comuniune 
cu întunericul.

79 ap.; 60 
Trul.; 2, 3, 4, 
14 Timotei 
Alex.

5 Nicolae 
(1086-1011)

FOLOSIREA 
PRESCURILOR

Întrebare. Cuvine-se preotului să mănânce fără deosebire şi cum voieşte 
cele aduse în biserică, precum prescurile şi vinul? şi de se cuvine a le 
mânca ca pâinea obişnuită? şi ce trebuie să facă dacă s-ar aduna multe de 
acestea?
Răspuns. Părţile din prescura care s-a înălţat să nu se mănânce decât 
numai în biserică, până ce se vor consuma toate; iar părţile din celelalte 
prescuri se pot mânca şi afară de biserică, însă separat şi singure. Iar nu 
cu lapte şi cu brânză şi cu ouă şi cu peşti.

3, 4, 38, 41 
ap.; 7, 8 Gang.; 
37 Cartag.; 8 
Teofil Alex.

6 Nicolae 
(1086-1011)

LEGĂTURA 
EGUMENULUI. 
RÂNDUIALĂ 
PENTRU 
PLECAREA 
CĂLUGĂRULUI 
DIN MĂNĂSTIRE

Întrebare. Daca un călugăr, oriunde ar fi primit tunderea, se tulbură 
sufleteşte de oarecare întâmplare, şi voind să se îndepărteze din 
mănăsire din cauza aceasta ar primi legătura de la proestosul său, ce să 
facă în acest caz călugărul acela? să desconsidere tulburarea sau legătura?
Răspuns. Se cuvine să spună proestosului ceea ce îl tulbura; şi dacă din 
cauza aceasta se arată primejdie, să se îndepărteze de acolo şi să nu ţină 
seama de legătura impusa lui de proestos.

4 sin. IV ec.;  
21 sin. VII ec.; 
13 Cartag.; 2, 
3, 4 sin. l-ll
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7 Nicolae 
(1086-1011)

LEGĂTURA 
EGUMENULUI. 
STĂREŢIA NU SE 
MOŞTENEŞTE

Întrebare. Dacă egumenul, săvârşindu-se, a lăsat pe altul în locul său, 
dându-i legătura să nu se îndepărteze din acea mănăstire; dar acesta, 
cunoscându-şi neputinţa sa, s-ar îndepărta. Ce trebuie dar să facă în 
privinţa acestei legături?
Răspuns. Legătura este fără de temei, şi din cauza aceasta este fără tărie, 
şi cel legat, mergând la arhiereu şi informându-l despre cele privitoare la 
sine, se va dezlega.

32 ap.; 14 
Sard.; 141 
Cartag

8 Nicolae 
(1086-1011)

PREOŢII 
CATERISIŢI SI CEI 
CE PĂRĂSESC 
PREOŢIA SE 
NUMĂRĂ ÎNTRE 
MIRENI

Întrebare. Oare se cuvine preotului caterisit pentru vinovăţii, sau care a 
părăsit preoţia de bunăvoie, conştient fiind de vinovăţia sa, să zică: „Bine 
este cuvantat Dumnezeu", sau: „Dumnezeu ne milostiveste pe noi", sau: 
„Adevăratului Hristos", să tămâieze cu cădelniţa sau să se împărtăşească 
în altar?
Răspuns. Nu. Ci se va rândui în locul mirenilor.

5, 17, 62 ap.; 
12 sin. I ec; 9 
sin. III ec; 7, 14 
sin. IV ec; 
21,26 Trul.; 9 
Neocez.; 36 
Cartag.; 16 sin. 
I-II; 3,27 Vasile 
cel Mare; 3 
Chirii Alex.

9 Nicolae 
(1086-1011)

CEI PUSI SUB 
CERCETARE 
DUHOVNICEASC
Ă NU SE 
BINECUVÂNTEAZ
Ă

Întrebare. Ce însemnează ceea ce zice Sfântul Vasile în privinţa epitimiilor 
mici: Fie înlăturat de la binecuvântare potrivit măsurii greşelii?
Răspuns. însemnează a se lipsi cineva de binecuvântarea care se dă în 
biserică.

10 Nicolae 
(1086-1011)

CUMINECĂTURA 
SI ANAFORA. CEI 
OPRIŢI DE LA 
CUMINECARE 
NU POT LUA NICI 
ANAFURA

Întrebare. Se cuvine ca cei opriţi de la sfintele daruri să mănânce 
prescurile înălţate?
Răspuns. Din viaţa Sfântului Teodor Sicheotul aflăm că ei se opresc a 
mânca.

3, 6, 38, 41, 
ap.; 7, 8, 
Gangr.; 14 
Laod.; 37 
Cartag.

11 Nicolae 
(1086-1011)

CANONICONUL 
LUI IOAN 
POSTITORUL (SĂ 
NU SE URMEZE 
RÂNDUIELILE DE 
POCĂINŢĂ ALE 
LUI IOAN 
POSTITORUL)

Întrebare. Cuvine-se a pedepsi pe cineva potrivit canoniconului lui loan 
Ajunătorul?
Răspuns. Fiindcă acest canonicon uzează de multă blândeţe, pe mulţi i¬a 
pierdut; din cauza aceasta, cei ce cunosc binele şi se abat de la el trebuie 
a se îndrepta.


