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Avortul după sfintele canoane 

Anul trecut (1998) pagina creştină a cotidianului “Ziua” a publicat în două părţi (in numerele din 14-15 
feb. şi 28 feb.-l mar./ 1998) un articol al Părintelui Alexander Webster (aparţinând Episcopiei Ortodoxe Române 
din America) conţinând argumente din Sfânta Scriptura, scrierile Sfinţilor Părinţi, legile canonice şi scrieri 
teologice contemporane privitoare la poziţia de condamnare tară echivoc a avortului de către Biserica Ortodoxă. 
întrucât situaţia actuală este atât de gravă, nu numai că repetarea acestor argumente şi relevarea unora noi nu este o 
obsesie oarecare sau o cauza personală, ci o datorie absolută a întregii Biserici şi a fiecărui credincios în parte. “În 
fiecare zi ne vorbeşti de milostenie şi de iubirea de oameni”, i s-a reproşat cândva Sfântului Ioan Gură de Aur. 
„Da, în fiecare zi! Şi nu voi înceta de a va vorbi [...] De s-ar întâmpla cuiva o boală de ochi, iar eu aş fi doctorul şi 
l-aş părăsi pentru că n-am reuşit mare lucru [...] oare bolnavul n-ar veni la uşa casei mele şi n-ar ţipa la mine, 
învinuindu-mă că sunt un trândav, că l-am lăsat tot bolnav?” (Omilia LXXXVII la Matei, PSB 23, p. 987) Mai 
mult decât o boală este aici şi realităţile zilnice ne dovedesc că “doctorul” nu are timp de odihnă. 

Vom prezenta în continuare locul avortului în corpul canonic al Bisericii a cărui relevanţă şi autoritate 
nici un credincios ortodox nu le poate pune la îndoială fără să se pună pe sine însuşi în afara Bisericii. 

1. Sinodul de la Ancira 

Întrunit către anul 314 în capitala provinciei Galatia, imediat după încetarea persecuţiei lui Maximin, a 
fost un sinod general al Bisericilor din Asia Mica şi Siria. Hotărârile sale au fost confirmate prin canonul 2 Trulan, 
care îl aşează imediat după Sinodul ecumenic de la Niccea. Deşi scopul principal privea atitudinea de urmat faţă 
de cei căzuţi în timpul persecuţiei, apar şi alte câteva chestiuni privitoare la disciplina generală bisericească, 
printre care cele privitoare la ucideri, adulter, desfrânare, zoofilie, vrăjitorie. în privinţa avortului, este prima dintre 
hotărârile canonice sancţionate de Sinodul Trulan caro face referire la acesta. Canonul 21 spune următoarele: 

 
“Despre femeile care desfrânează si omoară pe cei ce se nasc şi se silesc a face avorturi, hotărârea 

anterioara le-a oprit pana la ieşirea din viaţă, (şi aceasta se tine), însă aflând ceva mai iubitor de oameni, am 
hotărât să împlinească vreme de zece ani în treptele [penitenţiale] hotărâte.” 

Nu este foarte clar care este “hotărârea anterioară” la care se face referire, dar e important că ea există ca 
atare, ca normă, şi că epitimia ei era chiar mai exigentă decât cea stabilită de Părinţii de la Ancira. Prin urmare, 
Biserica preconstantiniană. Biserica persecutată, nu căutase ocazii de compromis cu lumea în aceasta privinţă. într-
adevăr. Tradiţia primelor trei secole cunoaşte mai multe condamnări explicite ale avortului. (Vezi materialul 
anterior, “Condamnarea avortului în Biserica primară”) 

2. Sinodul din Neocezareea 

Cândva între anii 314 (sinodul de la Ancira) şi 325 (cel de la Niceea) are loc la Neocezareea cel de-al 
doilea sinod local confirmat de Trulan. Semnificativ pentru noi este canonul 6: 

 
“Despre cea însărcinată, că trebuie să se lumineze [boteze] când voieşte. Căci în aceasta [privinţă] cea 

care naşte nu împărtăşeşte nimic cu cel ce se naşte, pentru ca să se arate propria voinţă a fiecăruia în privinţa 
pocăinţei sau mărturisirii credinţei.” 

Fondul problemei rezolvată prin acest canon era dilema destul de serioasă dacă pruncul nenăscut trebuia 
considerat botezat sau nu odată cu mama care se boteză în timpul sarcinii. Mortalitatea la naştere era o 
eventualitate de luat în seama în epocă, aşa încât amânarea botezului nu era o soluţia cea mai bună. Dacă pruncul 
ar fi considerat botezat odată cu mama, propriul său botez ar însemna o repetare, ceea ce trebuia exclus; dar dacă 
botezul mamei nu-l implica şi pe el, nebotezarea lui după naştere ar ti însemnat să rămână nebotezat. Canonul 
considera fătul autonom faţă de mamă, o persoană distinctă am zice astăzi, şi nu doar o parte a pântecelui ei. 
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3. Sfântul Vasile cel Mare 

Se poate considera fără nici o exagerare că atenţia pe care o dă Sfântul Vasile avortului reprezintă 
momentul de fixare a formei definitive a atitudinii Bisericii. Sinodul Trulan nu va face decât să sancţioneze la nivel 
ecumenic poziţia Sfântului Vasile. Canonul 2 afirmă următoarele: 

 
“Cea care strică [embrionul] intenţionat se supune pedepsei uciderii. Examinare amănunţită [dacă fătul 

este] format sau fără înfăţişare [umana] noi nu facem. Căci aici se judecă nu doar cel ce se va naşte ci şi cea care 
însăşi a atentat la sine, căci de multe ori mor femeile în asemenea operaţiuni, însă la aceasta se adaugă şi 
stricarea embrionului, altă ucidere, cel puţin după gândul celor ce îndrăznesc aceasta. Desigur, nu trebuie extinsă 
penitenţă lor pana la ieşire [din viaţă], ci să primească măsura celor zece ani, însă terapia să se hotărască nu 
după timp ci după modul pocăinţei.” 

În faţa răului fizic şi metafizic al avortului, Sfântul Vasile adoptă poziţia cea mai eficientă de combatere a 
lui, în condiţiile vremii sale. În locul distincţiei între embrion format-neformat/însufleţit-neînsufleţit pe care se baza 
o anumită atitudine faţă de avort, de sorginte iudaică (inspirată de textul din Ieşire 21, 22-23), distincţie ce părea 
“ştiinţifică” dar era foarte controversată, Sfântul Vasile invocă două argumente concrete, imposibil de respins. 
Indiferent de stabilirea momentului când embrionul poate fi considerat om, avortul trebuie judecat ca ucidere 
pentru că: a) distruge voluntar pe cel ce “va fi om” - căci tocmai pentru aceasta e urmărită distrugerea lui! - şi a 
cărui venire pe lume se află sub providenţa absolută a lui Dumnezeu; şi b) atentează involuntar, dar cu consecinţe 
dintre cele mai grave, la viaţa mamei. Şi astăzi, campionii “drepturilor omului”, unii legiuitori şi chiar anumiţi 
specialişti caută tot felul de momente din dezvoltarea continuă a embrionului ca făptură umană, înainte de care 
acesta n-ar fi decât o “masă de celule”, iar atunci când nu le mai găsesc, invocă “drepturile” şi chiar “sănătatea” 
mamei. Adevărul e că medicina îi dă din ce în ce mai multă dreptate Sfântului Vasile, atât în privinţa vieţii 
embrionului cât şi a consecinţelor avortului. Pruncul nenăscut e singurul nevinovat, dar nu şi singura victimă! 

La rândul său, canonul 8, în care se stabilesc criteriile distincţiei intre un omor voluntar şi unui 
involuntar, aduce în plus condamnarea complicităţii la săvârşirea uciderii: 

 
“...însă şi dacă cineva prepară o băutură magică din alt motiv, dar ucide, aceasta o considerăm ucidere 

voluntară. În acest fel fac mai ales femeile care încearcă să atragă pe unii spre dragostea lor cu incantaţii 
(descântece) şi legături (noduri) magice şi le dau leacuri, producându-le întunecarea minţii. Astfel, unele ca acestea 
omorând, chiar dacă una urmărind, altceva au făcut, totuşi pentru caracterul magic şi prohibit al îndeletnicirii se 
socotesc între cei ce ucid voluntar. Astfel şi cele ce dau leacuri avortive ucigaşe sunt şi ele, şi cele ce iau otrăvurile 
embricide.” 

O observaţie importantă este că, aşa cum e normal să se considere chiar din cuvintele Sfântului Vasile, 
epitimia prevăzută pentru avort poate fi şi prelungită nu numai redusă, în funcţie de modul pocăinţei. Epitimia nu 
este atât o pedeapsă, cât un instrument al unei arte medicale puse în slujba vindecării unei boli recunoscute ca atare 
în actul mărturisirii - cu toate durerile ce însoţesc această vindecare; numai moartea nu e dureroasă! - nu a 
minimalizării şi prelungirii ei prin simple sentimente de compasiune şi vorbe de încurajare care evocă mila lui 
Dumnezeu şi iertarea păcatelor dar ignoră voia Lui ca bolnavul “să se întoarcă pentru ca să fie viu”. 
 

 
4. Sinodul Trulan 

Cel mai important moment al “codificării” disciplinei canonice a Bisericii Ortodoxe. Sinodul, desfăşurat 
în 69l-692 în “Cupola” palatului imperial din Constantinopol, conţine un singur canon, 91, dedicat chestiunii 
avortului, şi acela constituind o reluare cu modificări minime a concluziei canonului 8 al Sfântului Vasile cel 
Mare: 

“Pe cele care dau leacuri şi pe cele care iau otrăvurile embricide, le supunem epitimiei uciderii.” 

Motivul pentru care cazul este tratat atât de lapidar se află probabil în caracterul definitiv pe care poziţia 
Sfântului Vasile o aduce condamnării avortului, aşa încât nu se mai simte nevoia nici unei justificări. De altfel, 
canonul 102, care cuprinde sinteza principiilor artei pastorale şi penitenţiale, invocă direct exemplul şi autoritatea 
Sfântului Vasile în materie. E remarcabil, de asemenea, faptul că pentru aprecierea avortului se reţine nu canonul 2, 
cu trimiterea să implicită la o anumită cazuistică privind viaţa fătului, ci tocmai concluzia canonului 8, care 
condamnă fără nici o altă discuţie, atât pe cea care îl săvârşeşte cât şi pe complicele ei. Totuşi, trebuie observat că 
unica modificare pe care o întreprinde Sinodul Trulan este una semnificativa, anume substituirea expresiei “ucigaşe 
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sunt” cu expresia “le supunem epitimiei uciderii”. Această substituţie nu poate fi interpretată în sensul unei simple 
echivalente penitenţial-canonice între avort şi ucidere, ci în sensul în care tot canonul 102 încredinţează “celor ce 
au primit de la Dumnezeu puterea de a dezlega şi lega”, adică episcopilor, răspunderea pentru “întoarcerea oii celei 
rătăcite şi tămăduirea ei” şi nu pentru “împingerea ei spre prăpastia deznădejdii”, dar nici pentru “renunţarea la 
viaţa şi dispreţuirea ei [prin continuarea păcatului]”. E vorba deci de a recupera din canonul 2 al Sfântului Vasile 
tocmai “arta vindecării”. Avem în această modalitate de “receptare” a poziţiei Sfântului Vasile privitoare la avort 
un exemplu elocvent pentru felul în care Tradiţia Bisericii se cristalizează cu timpul în forme definite care exprimă 
esenţa unui principiu, fără a pierde nimic din elasticitatea proprie actualizării lui permanente. 

 5. Sfântul Ioan Ajunătorul 

Kanonikonul atribuit Sfântului Ioan al IV-lea Ajunătorul, patriarh ecumenic între 582-585, este o colecţie 
de reguli pastorale, un manual al duhovnicului în vederea prescrierii epitimiilor. Această colecţie împarte 
canoanele în trei grupe conţinând păcatele corespunzătoare celor trei facultăţi ale sufletului, raţiunea, dorinţa şi 
iuţimea, după modelul expus de Sfântului Grigorie al Nissei în epistola sa pastorală (respectiv canoanele sale 1 şi 
2). Orientarea terapeutică a canoanelor este astfel subliniată şi sub aspectul formai ai alcătuirii colecţiei. Canoanele 
care tratează pruncuciderea fac parte din grupa a treia, referitoare la păcatele facultăţii irascibile a sufletului, păcate 
împotriva iubirii aproapelui. Ele au fost numerotate de Sfântul Nicodim Aghioritul în Pidalionul său din 1800, dar 
această numerotare diferă în diversele ediţii. 

 
33. “Vasile cel Mare in canonul său al 2-lea si al 8-lea zice că cele ce strică embrionii intenţionat, şi 

cele care dau şi cele care iau leacuri, încât să avorteze, şi ca feţii să cadă afară prematur, se supun pedepsei 
uciderii. Noi însă hotărâm ca acestea să se iconomisească cel mult până la cinci sau şi trei ani. 

34. Iar cea care fără voie a pierdut fătul, primeşte epitimie de un an. 
35. Iar cea care adoarme pe prunc şi[-l] asfixiază, după trei ani se învredniceşte de comuniune, 

depărtându-se în zile rânduite de cărnuri şi brânză, şi celelalte săvârşindu-le cu osteneală. Iar dacă din lenevire 
sau din neînfrânarea născătorilor [părinţilor] s-a întâmplat aceasta, se aseamănă cu uciderea intenţionată. Dacă 
însă din viclenia vrăjmaşului, fapta este vrednică de iertare. Totuşi, şi această are trebuinţă de epitimiile potrivite, 
căci din cauză altor greşeli s-a întâmplat aceasta părăsire. 

36. Cea care dispreţuieşte pe cel zămislit şi în neglijentă acesteia avortează, i se dă pedeapsa uciderii 
intenţionate.” 

 
Aşa cum însuşi textul afirmă, în primul dintre canoane avem de a face cu o prelucrare din canoanele 2 şi 

8, respectiv 33 şi 52 ale Sfântului Vasile. De altfel, Sfântul Vasile este reperul constant al colecţiei, mai ales în 
privinţa uciderilor. Există o diferenţă evidentă în stabilirea epitimiei, care apare mult mai blândă sub aspectul 
numărului anilor, lasă această reducere priveşte păcatul uciderii în general. Canonul 31 stabileşte ca timp de 
pocăinţă 5 ani pentru uciderea voluntară, şi 3 ani pentru cea involuntară, menţionând însă că scurtarea este 
condiţională strict de manifestarea unui pocăinţe cotidiene prin ajunare, mâncare uscată şi un mare număr de 
metanii (300). Totuşi, epitimia avortului nu pare absolut identică cu cea a uciderii, epitimia uciderii apărând ca o 
limita superioară pentru cea a avortului, ceea ce nu înseamnă că avortul iese din sfera uciderii. O demonstrează 
canonul următor care supune unei epitimii chiar avortul spontan, neintenţionat. Mai mult, canonul 36 revine asupra 
avortului neintenţionat dar provocat din neglijenţă, şi îl supune epitemiei uciderii intenţionate. 

În canonul 35 apare infanticidul şi, împreună cu celelalte, dovedeşte atenţia deosebită pe care o dă acest 
îndrumător circumstanţelor pruncuciderii. E incriminată aici nu numai o lipsă de dragoste maternală cât se poate de 
nefirească, dar şi punerea mai presus de grija părintească a unei pasiunii trupeşti care nu-şi găseşte frâu nici când 
între soţi apare făptura atât de fragilă a noului născut. De asemenea, remarcabilă este legătura făcută între destinul 
pruncului şi contextul moral mai general în care trăiesc părinţii. Chiar moartea accidentală poate descoperi o fisură 
în viaţa conjugală prin care are acces în familie o acţiune demonică, de unde necesitatea unei epitimii potrivite, nu 
numai pentru moartea pruncului, ci şi pentru refacerea integrităţii morale a soţilor. 

Cu privire la avort, trebuie subliniat că nu beneficiază de o “blândeţe” aparte. Aceasta este o caracteristică 
generală a Kanonikonului. Deşi în acest fel autorul face apel tocmai la sensul terapeutic al canoanelor, “multul 
pogorământ” pe care îl arată faţă de diversele păcate a trezit reacţii negative, aşa cum ne dovedeşte răspunsul 
patriarhului ecumenic Nicolae al III-lea Gramaticul (1086-1111) către monahii athoniţi, care afirmă că aplicarea 
regulilor acestui Kanonikon “a pierdut pe mulţi” şi deci nu recomandă folosirea lui (canonul 11 al lui Nicolae al 
III-lea). Cu toate acestea, a intrat în uzul exomologetic general, de pildă în Cartea foarte folositoare de suflet a 
Sfântului Nicodim Aghioritul şi în Molitfelnicul Mare. 
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6. Ps.-Ioan Ajunătorul 

 

Un text deosebit de important, atribuit Sfântului Ioan Ajunătorul, care priveşte nu numai avortul ci şi 
contracepţia, se află în lucrarea Aşezare şi Rânduială cu privire la cei ce se mărturisesc, citată de Sfântul Nicodim 
Aghioritul în colecţia canonică din a sa Carte foarte folositoare de suflet: 

“Iar asupra femeilor trebuie să se facă o mare cercetare şi precizare. Căci ele ajung repede până la 
vrăjitorii şi otrăviri şi la alte fapte ruşinoase, pe care e înfricoşător chiar şi să le pomeneşti, cu atât mai mult să le 
faci[...] Femeile ajung la crimă până şi împotriva zămislirii, ba chiar şi împotriva zămislirilor deja împlinite. Căci 
unele dintre ele ucid lună de lună cu o iarbă, precum eu, nevrednicul, şi acest lucru vrednic de plâns l-am luat 
asupra mea, laolaltă cu cele scrise înainte. Şi astfel, trebuie să înaintăm cercetând toate: câţi copii au ucis, şi mai 
ales cele necăsătorite, şi prin care metode au ucis. Căci una este a bea o poţiune şi a nu mai zămisli, ceea ce este 
mai grav dintre toate, şi alta este a ucide prin băuturi fătul deja purtat în pântece. A lepăda lună de lună prin 
ierburi embrionul este cea mai mârşavă dintre toate crimele, care de altfel şi are epitimia până la moarte. Chiar 
dacă ar înceta (lepădarea), să nu se împărtăşească. Femeile, când sunt tăiate de la Biserică, să facă numai 
închinăciuni, fără metanii. Totuşi, femeile nu sunt la fel de slabe ca şi bărbaţii; unele îşi păzesc fecioria şi nu 
cunosc de loc unirea cu un bărbat nici în minte. Acestea sunt cu privire la cercetarea riguroasă şi la deosebirea 
celor ce se mărturisesc.” (PG 88, 1904 B-C) 

 

Asist. Sebastian Moldovan 


