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Introducere
În cadrul temei mai extinse privitoare la Misiunea Bisericii în lumea con-

temporană, subiectul de față vizează atât cadrele generale cu privire la con-
vocarea Sfântului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei, cât şi temele care vor fi 
abordate la întrunirea acestuia. 

Pentru că astăzi, în cadrul Bisericii Ortodoxe universale, ne aflăm în plin 
proces presinodal sau de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei, 
care conform hotărârii Sinaxei întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din 3-9 
martie 2014, se va reuni în preajma Rusaliilor anului 2016 la Constantinopol 
– Istanbul, acolo unde se află primul scaun al Bisericii Ortodoxe. 

În aşteptarea acestui Sinod, temele aflate pe ordinea de zi se discută deja 
în sferele teologice şi publice de interes, ca şi în mediul virtual mai ales. Chiar 
şi aşa însă, subiectul este insuficient cunoscut nu doar publicului larg, cât şi 
mediului bisericesc şi teologic ortodox, dar şi celui creştin în ansamblul său 
(remarcăm aici o serie de articole scrise începând din anii 60 şi până pe la 
mijlocul anilor 70, de către ierarhi şi teologi catolici). 

Pregătirea şi stabilirea temelor Sinodului panortodox

Motivaţiile convocării unui Mare Sinod al Ortodoxiei
Pentru început, ar trebui să constatăm că mereu unii dintre credincioşii 

ortodocşi, dar şi alţi creştini, analizează cu interes felul în care vechiul şi noul 
interferează în Biserică. Unul dintre meritele incontestabile ale Bisericii 
Ortodoxe este acela că păstrează cu scumpătate învăţătura de credinţă transmisă 
de Mântuitorul Sfinţilor Săi ucenici şi apostoli şi urmaşilor acestora. În felul 
acesta se poate spune că Biserica Ortodoxă nu s-a abătut, după cum zice 
Scriptura, nicio iotă sau o cirtă de la tradiţia autentic creştină. Ea îşi continuă 
mersul prin istorie spre eshatologie, căutând mereu mijloacele misionare şi 
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pastorale adecvate, pentru a putea convinge lumea de necesitatea convertirii 
autentice la Hristos. Din perspectiva aceasta, raportând învăţătura şi cultul 
Bisericii la manifestările exterioare ale acesteia, se vorbeşte adesea despre 
perspectiva înnoirii Bisericii. Aşa de exemplu apar întrebări precum: Oare în 
Biserica noastră predomină vechiul? Are capacitatea Biserica Ortodoxă de a 
se orienta exigenţelor vremii? Manifestă Biserica o dificultate în a transmite 
mesajul ei lumii în general şi anumitor segmente în special? Au apărut defi-
cienţe în raportarea Bisericii Ortodoxe la lumea contemporană şi la omul care 
aşteaptă mântuirea prin Biserica aceasta? 

Desigur răspunsuri se găsesc destule. Nu căutăm un răspuns anume aici. 
Vom fi însă de acord cu afirmaţiile unui profesor de teologie participant la 
congresul academiei teologice din 

Atena, în anul 1946: „Biserica nu poate fi considerată ca ceva de nemişcat, 
de vreme ce este destinată să influenţeze asupra unei societăţi viabile. Nu poate 
decât să ţină cont de necesităţile, concepţiile şi îngrijorările ei şi în consecinţă 
să fie un organism viu, cu viaţă, mişcare şi evoluţie”. Prin urmare, dacă putem 
da un răspuns simplist la felul în care interferează vechiul şi noul în Biserică, 
putem spune că Biserica este veche în sensul că păstrează neschimbate predaniile 
moştenite de la începuturile creştinismului, dar în acelaşi timp este mereu nouă 
prin efortul ce-l depune permanent de a răspunde nevoilor credincioşilor de 
totdeauna, nevoi care sunt pe măsura veacului pe care îl străbatem.

În contextul acesta, provocările Ortodoxiei sunt foarte mari. Ele nu sunt 
doar de natură internă – referitor la misiunea proprie şi la relaţiile interortodoxe, 
ci şi externă – cu privire la creşterea fenomenului secularizării şi globalizării, 
a neopăgânismului în special. 

Pentru familiarizarea cu unele dintre aceste provocări, dăm citire unui frag-
ment dintr-o scrisoare aparţinând fostului patriarh al Antiohiei Ignatie al IV-lea, 
trimisă Federaţiei Mondiale a Tineretului Ortodox în aprilie 2001: „Una dintre 
principalele probleme ale Ortodoxiei în general este lipsa de unitate vizibilă şi 
tendinţa de izolare a diferitelor Biserici locale, înclinarea lor de a nu ţine seama 
una de alta. Fără a exagera, se constată că noi ortodocşii ne simţim distanți unii 
față de alții, că ducem existențe oarecum paralele. Față de asemenea situație, 
mulți ierarhi, clerici și credincioși se gândesc la crearea unei structuri colegiale 
panortodoxe permanente, care să fie garantul unității vizibile a Ortodoxiei. O 
atare structură ar putea în același timp să vorbească în numele întregii Ortodoxii 
atunci când se așteaptă să se pronunțe cu privire la diferitele probleme cu care 
se confruntă lumea și creștinătatea. Structurile sinodale ale Bisericilor locale nu 
pot împlini un atare rol, căci Sinodul Bisericii locale nu poate angaja întreaga 
Ortodoxie atunci când e vorba de probleme de ordin general. (…) Astăzi rănesc 
unitatea Ortodoxiei existența paralelă a trei structuri bisericești ortodoxe paralele 
în Ucraina, a două structuri similare în Republica Moldova și a două structuri 
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în Estonia. Cine va fi în stare să rezolve aceste probleme care au substraturi 
etnice și politice deopotrivă? Să mai amintim o problemă. E vorba despre un 
anume clericalism exacerbat în Biserica noastră. S-a creat un divorț anormal 
între clerici și mireni. Ierarhia nu le cere mirenilor să se implice efectiv în viața 
bisericească, altfel decât prin participarea lor la slujbele din biserici. Noi ortodocșii 
trebuie să oferim soluții de viață societății contemporane, de aceea avem nevoie 
unii de alții, nu putem fi dinamici ca Biserică fără o componentă activă a cleri-
cilor și a mirenilor deopotrivă… Apoi sunt tinerii, care tind să nu mai țină cont 
atât de mult de ceea ce Biserica propovăduiește. Societatea îi învață să fie auto-
nomi, să cerceteze și să treacă prin prisma rațiunii totul. Privită din această 
perspectivă, Biserica pare într-un anume fel învechită, anchilozată în timp și 
propovăduitoarea unui concept care nu mai este la modă. Noi suntem cei care 
trebuie să le spunem tinerilor că Biserica este propovăduirea unui Dumnezeu 
viu și personal. Noi suntem cei care trebuie să le amintim tinerilor de acel moment 
din Sfânta Scriptură în care se aude glasul care zice: În noaptea aceasta se va 
lua de la tine sufletul tău… Nimic nu justifică în fața Mântuitorului neglijarea 
răspunderii noastre colective în slujba întregii Ortodoxii”. Până aici din textul 
patriarhului fost al Antiohiei. Probabil că între timp ne-am gândit deja și la alte 
probleme decât cele exprimate. 

Dar fie și numai pentru aceste motive, Sinodul panortodox care urmează 
este notabil prin faptul că se va constitui pentru prima oară, după foarte mulţi 
ani, într-o simfonie de voinţă şi de mărturisire a cugetului ortodox autentic, 
cu privire la problemele lumii contemporane, pe care nimeni dintre ortodocşi 
nu va avea dreptul să o conteste. 

Pentru că din păcate, aşa cum am arătat mai înainte, există şi acum destule 
voci critice cu privire la întrunirea Sinodului, aşa cum de altfel au existat şi la 
vremea convocării lui, acum mai bine de 50 de ani. Unii ortodocşi cred că 
Sinodul va fi manifestarea lui Antihrist pe pământ, întrucât ierarhii se vor 
lepăda de credinţa adevărată. Alţii consideră că nu mai are rost întrunirea unui 
al optulea Sinod ecumenic, întrucât credinţa este deja definitivată. Alţii iau în 
derâdere aceste pregătiri pentru Sinod, spunând că ierarhii se vor întruni pentru 
a vorbi despre mâncare (aluzie la tema cu privire la post). Exemplele pot 
continua. Dar în fine, alţii spun că va fi proclamată atunci unirea cu catolicii, 
iar papa va fi recunoscut drept vicarul lui Hristos pe pământ. 

Dincolo de aceste păreri neîntemeiate, dar pe care e bine totuşi să le cunoaş-
tem, să ne oprim numai asupra felului în care va fi denumit acest Sinod, unii 
exprimându-şi temerea că el va fi al optulea Sinod ecumenic şi deci, ca o 
consecinţă, ultimul înainte de sfârşitul lumii văzute şi de instaurarea zilei a 
opta, ziua cea neînserată (despre care vorbeşte, printre alţii şi părintele D. 
Stăniloae în vol III al Dogmaticii). 
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Conform eclesiologiei noastre, sinodul episcopilor ortodocşi constituie expresia 
unităţii Bisericii locale, dar şi universale, aşa cum o arată încă din vechime canonul 
37 apostolic. Deci, încă din vremea apostolilor exista în Biserică o puternică tradiţie 
sinodal ierarhică. Iar în istorie, niciun Sinod nu a fost denumit dinainte, anticipativ, 
ca fiind ecumenic, ci numai după ce tradiţia bisericească l-a considerat ca atare, 
după recepţia sa de către Biserică în integralitatea sa şi mai ales după importanţa 
învăţăturilor dogmatice definitivate în cadrul acestora. 

E de trebuinţă să ştim însă că, după Sinodul al şaptelea şi restaurarea cultului 
sfintelor icoane în secolul IX, respectiv după schisma de la 1054, s-au mai desfă-
şurat şi alte Sinoade panortodoxe, cum ar fi: Sinodul de la Constantinopol din 
1593, care a hotărât locul V în diptice al Bisericii Rusiei, Sinodul de la Iaşi din 
anul 1642, care a aprobat mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, Sinodul de 
la Moscova dintre 1655-1656, care a aprobat îndreptarea unor cărţi de cult, Sinodul 
de la Moscova din anii 1666 şi 1667, pentru rezolvarea unor chestiuni interne ale 
Bisericii Rusiei şi Sinodul de la Ierusalim din anul 1672, care a aprobat mărturisirea 
de credinţă a lui Dositei Nottara. Toate aceste Sinoade nu au mai luat în discuţie 
probleme de dogmă, ci numai de disciplină bisericească. De remarcat că în cadrul 
Bisericii Romano-Catolice, în cadrul proceselor conciliare posterioare Sinodului 
şapte ecumenic, s-au adoptat inclusiv noi dogme şi dezvoltări ale credinţei, inclusiv 
la penultimul conciliu, care poartă numele de Conciliul Vatican I. 

De aceea, prima conferinţă panortodoxă presinodală din anul 1961 a decis 
ca viitorul Sinod să fie denumit Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei sau cum 
l-am numit noi pe scurt Sinodul panortodox. 

Legat acum de contextul organizării unui astfel de Sinod. Începutul secolului 
XX, în concordanţă cu noile condiţii de dezvoltare sociale şi economice, nu 
mai puţin politice, în contextul formării rapide a diasporei ortodoxe, a ridicării 
în rang sau a apariţiei unor noi Biserici locale autocefale, au apărut şi unele 
frământări în relaţiile inter-ortodoxe, care necesitau o dezbatere serioasă. 
Printre ele: chestiunea căsătoriilor mixte, în contextul dezvoltării diasporei 
ortodoxe în ţări fără tradiţie ortodoxă, educaţia teologică şi religioasă, unifor-
mizarea cultului, relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine etc.

Unele dintre aceste aspecte au fost luate în discuţie întâia oară într-un 
context panortodox în secolul XX, la congresul inter-ortodox de la Constantinopol 
din anul 1923 – atunci când s-a decis şi reforma calendarului şi la întrunirea 
panortodoxă de la mănăstirea Vatoped din anul 1930. 

Debutul pregătirilor Sfântului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei
Prima întrunire panortodoxă pregătitoare a Sfântului Sinod al Ortodoxiei 

a avut loc în septembrie 1961, la Rodos – Grecia, la care a participat şi Părintele 
nostru Mitropolit Nicolae al Banatului, care era pe atunci episcop al Aradului. 
Aici s-a stabilit prima dată catalogul temelor care vor fi abordate de către 
Sfântul Sinod al Ortodoxiei, repartizate pe capitole:
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Credinţă şi dogmă (autoritatea cărţilor anaghinoscomena ale Vechiului 
Testament în Biserica Ortodoxă, alcătuirea şi editarea unei mărturisiri a cre-
dinţei ortodoxe cu text unitar pentru toate Bisericile locale);

Cultul divin (uniformizarea tipicului şi a textelor liturgice în Biserica 
Ortodoxă, folosirea mai largă a Vechiului Testament în cult, redistribuirea 
pericopelor evanghelice din Duminici şi praznice, participarea mai largă a 
mirenilor la viaţa cultică şi bisericească în general);

Administraţie şi organizare bisericească (alcătuirea unei proceduri penale 
bisericeşti unitare în întreaga Biserică, uniforma clericală);

Relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe 
Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu lumea creştină
Ortodoxia şi lumea (întărirea misiunii ortodoxe între popoare, răspândirea 

Evangheliei în lume, potrivit tradiţiei ortodoxe);
Probleme de teologie comune (noţiunea de iconomie în Biserica Ortodoxă:  

acrivia şi pogorământul, primirea în Biserica Ortodoxă a celor de alte confe-
siuni, respectiv religii). Recent Patriarhia a tipărit un îndrumător care cuprinde 
rânduiala primirii la Ortodoxie a celor de alte confesiuni.

Probleme sociale (avortul, eutanasia, divorţurile, fertilizarea artificială). 
Azi am putea completa lista şi prin alte probleme de bioetică (căsătoriile între 
homosexuali, posibilitatea de a adopta copii, incinerarea morţilor, transplantul 
de ţesuturi şi organe, ingineria genetică şi clonarea)

Între anii 1963-1964 şi alte reuniuni panortodoxe s-au desfăşurat la Rodos, 
consacrate în special relaţiilor inter-creştine şi dialogului Ortodoxiei cu celelalte 
confesiuni creştine. S-a abordat şi chestiunea trimiterii de delegaţi ortodocşi 
la Conciliul II Vatican, care se ţinea în acest timp la Roma. Conciliul II Vatican, 
trebuie să o spunem, s-a ţinut sub deviza lui aggiornamento, adică aducerea 
la zi a laturilor de activitate ale Bisericii Catolice. 

Reducerea listei catalogului de la Rodos
Întrucât temele stabilite iniţial au fost foarte vaste, iar timpul considerat 

rămas până la convocarea Sinodului, scurt, în cadrul unor întruniri pregătitoare 
panortodoxe din anii 1968-1971, s-a căzut de acord ca numai anumite teme 
să fie alese pentru a fi studiate şi trimise spre aprobare Sfântului Sinod al 
Ortodoxiei.

Astfel, între 21-28 noiembrie 1976 la Chambesy – Geneva, Conferinţa 
panortodoxă presinodală, a stabilit catalogul definitiv al temelor, în număr de 
zece:

1. Problema calendarului
2. Chestiunea impedimentelor la căsătorie
3. Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti cu privire la post
4. Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine
5. Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică
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6. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, 
înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de 
alte feluri

7. Diaspora
8. Problema autonomiei
9. Problema autocefaliei
10. Dipticele
După cum observăm, temele alese fac parte din domenii precum Teologia 

pastorală, Dreptul canonic, respectiv Misiologie şi Ecumenism, ca discipline 
teologice studiate în instituţiile de învăţământ ortodox. 

Dezbaterea temelor aflate pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod

Problema calendarului
După cum se cunoaşte deja Conferinţa interortodoxă care a avut loc la 

Constantinopol în 10 mai-8 iunie 1923, a decis printre altele, îndreptarea calen-
darului aşa numit iulian şi înlocuirea lui cu calendarul gregorian, considerat 
de către oamenii de ştiinţă mai exact decât primul. În concret, reforma calen-
darului ortodox a însemnat suprimarea a 13 zile, astfel: ziua de 1 octombrie 
1923 a devenit ziua de 14 octombrie 1923. Pentru că nu toate Bisericile 
Ortodoxe au aplicat imediat această hotărâre, s-a stabilit ca până la momentul 
în care reforma se va implementa în toate Bisericile, Paştile sau Învierea 
Domnului, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, să se ţină la aceeaşi dată 
de către toţi ortodocşii, conform calendarului iulian, neîndreptat. Astfel, unele 
Biserici, printre care Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă şi 
Biserica Ortodoxă Sârbă, iar mai nou Patriarhia Georgiei şi Biserica Ortodoxă 
din Polonia, împreună cu Sfântul Munte Athos, au decis să rămână în întregime 
la vechiul calendar iulian neîndreptat. Celelalte Biserici Ortodoxe au rămas 
cu ambele tipuri de calendare. Astfel, ca şi în cazul Bisericii noastre, sărbătorile 
cu dată fixă se ţin după noul calendar gregorian, iar cele legate de Sfintele 
Paşti se ţin după calendarul vechi, iulian. Acest fapt aduce prejudicii mai ales 
duratei postului Sfinţilor Apostoli în Bisericile cu ambele calendare în uz, în 
unii ani acesta fiind complet suprimat. 

Pentru rezolvarea cauzei, s-a considerat că numai Sfântul Sinod al Ortodoxiei 
poate lua o măsură reparatorie, aşa încât să se ajungă nu numai la uniformitatea 
calendarului pentru ortodocşi, dar şi la o sărbătorire comună a Paştilor de către 
toţi creştinii la aceeaşi dată. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii Bisericii Rusiei 
au arătat însă că nici acum credincioşii proprii nu sunt pregătiţi pentru reforma 
calendarului, întrucât aceştia se tem de adoptarea unui calendar instituit de un 
papă şi cred că acest lucru ar însemna o trădare a credinţei ortodoxe. Ei au dat 
exemplu apoi Bisericile din România, Grecia şi Bulgaria, unde reforma 
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calendarului a însemnat apariţia mişcărilor stiliste, schismatice faţă de trupul 
Bisericii Ortodoxe. Mai mult chiar, nu mai curând de anul 2014, Sf. Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Autocefale a Poloniei a hotărât trecerea din nou la calendarul 
iulian, deşi adoptaseră iniţial reforma calendarului în anul 1923. Ca o curio-
zitate, Biserica Ortodoxă autonomă din Finlanda foloseşte în întregime calen-
darul gregorian, inclusiv pentru sărbătorirea Paştilor, trecând peste recoman-
darea conferinţei din anul 1923, ca toţi ortodocşii să ţină Paştile la aceeaşi 
dată. În Estonia de exemplu, tot recent, ortodocşii care ţin de Patriarhia 
Constantinopolului au decis să treacă pe stilul nou, ceilalţi, aparţinând eparhiei 
dependente de Patriarhia Rusă rămânând pe stilul vechi calendaristic. 

În aceste condiţii, pare greu de crezut că Sinodul panortodox de anul viitor 
va putea lua o hotărâre în sensul unificării calendarului în Biserica Ortodoxă. 
De aceea, Conferinţa presinodală pregătitoare a alcătuit un text care se mul-
ţumeşte să afirme că: „azi calendarul şi opiniile privitoare la acest subiect, 
precum şi situaţiile dificile care s-au creat, nu trebuie să conducă la dezbinări, 
divergenţe sau schisme şi chiar şi cei care nu sunt de acord cu Biserica lor 
canonică trebuie să adopte principiul venerabil şi consacrat al ascultării cano-
nice faţă de Biserică, întrucât sâmbăta este pentru om, iar nu omul pentru 
sâmbătă (Marcu 2, 27)”. 

Chestiunea impedimentelor la căsătorie
Chestiunea impedimentelor la căsătorie a apărut în dezbaterea Sfântului şi 

Marelui Sinod ca o necesitate de ordin pastoral. Se cunoaşte că mai ales în 
diaspora mulţi ortodocşi stabiliţi în ţări nemajoritar ortodoxe au încheiat căsătorii 
mixte cu eterodocşi şi chiar cu necreştini. În faţa acestei situaţii, se cere Sfântului 
Sinod al Ortodoxiei o hotărâre unitară pentru toată Ortodoxia, având în vedere 
diversitatea practicilor actuale: unele Biserici admit căsătoria cu un eterodox 
doar pe baza consimţământului dintre soţi şi obligativităţii botezării copiilor în 
tradiţia ortodoxă, în timp ce altele, ca şi Biserica noastră, condiţionează trecerea 
la Ortodoxie a soţului sau a soţiei provenind dintre eterodocşi.

În cadrul discuţiilor preliminare care au avut loc în cadrul conferinţelor 
ortodoxe pregătitoare, s-au desprins trei propuneri, privind căsătoriile cu alţi 
creştini:

Acceptarea, pentru fericirea celor doi şi sfinţirea vieţii, a căsătoriei dintre 
un ortodox şi un eterodox, cu condiţia ca eterodoxul să recunoască în scris 
semnificaţia binecuvântării primite în Biserica Ortodoxă;

- să se permită căsătoriile mixte cu persoane eterodoxe provenind din con-
fesiuni care au botezul valid, cu obligativitatea botezării copiilor în Biserica 
Ortodoxă;

- să nu se permită căsătoriile mixte sub nicio formă, indiferent despre care 
Biserică sau confesiune creştină vorbim. 
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La final, textul propus spre dezbatere Sfântului Sinod arată că au fost for-
mulate următoarele două propuneri:

- căsătoria dintre un ortodox şi un eterodox este interzisă după acrivia 
canonică. Totuşi ea ar trebui permisă prin pogorământ şi iubire de oameni, cu 
condiţia expresă a botezării copiilor în tradiţia ortodoxă;

- căsătoria dintre un ortodox şi un necreştin este interzisă cu desăvârşire 
de acrivia canonică.

Readaptarea dispoziţiilor bisericeşti cu privire la post
Observându-se de către ierarhii şi teologii prezenţi la conferinţele pregătitoare 

Sinodului că prescripţiile postului ortodox sunt riguroase şi pornindu-se de la 
constatarea că majoritatea credincioşilor din societatea contemporană nu respectă 
întru totul prescripţiile privitoare la post din diferite motive (de sănătate, sau de 
natura serviciului, unii şi cei mai mulţi ţinând numai prima şi ultima săptămână 
a postului), în cadrul discuţiilor preliminare din pregătirea Marelui Sinod panor-
todox s-au făcut următoarele propuneri: în toate miercurile şi vinerile de peste 
an să fie dezlegare la peşte, să fie dezlegare la peşte şi începând din a doua 
săptămână a Postului Mare până în ziua Floriilor inclusiv, reducerea postului 
Crăciunului sau dezlegarea la peşte pe toată durata lui, reducerea postului Sf. 
Apostoli la opt zile înainte de praznic, harţi sau dezlegarea la toate în perioada 
cuprinsă între Duminica Sf. Apostol Toma (a doua după Paşti) şi Înălţare, men-
ţinerea postului Adormirii Maicii Domnului, deşi este un post recent instituit în 
Biserică, dar acordarea dezlegării la peşte pe toată durata lui, ş.a.

Textul final propus spre discutarea Sfântului Sinod nu cuprinde aceste 
propuneri, însă subliniază că: „pentru acei credincioşi care întâmpină greutăţi 
în respectarea postului, fie din motive personale (boală, armată, condiţii de 
muncă, vieţuirea în diaspora) sau din motive generale (neputinţa ca în anumite 
condiţii sau ţări să poată fi procurată hrană de post), să se lase la latitudinea 
Bisericilor Ortodoxe locale uşurarea greutăţii postului, fără însă a afecta insti-
tuţia sfântă a acestuia. De asemenea este important ca toţi credincioşii să 
postească înainte de Sfânta Împărtăşanie, în semn de pocăinţă, în vremuri de 
ispită, pentru atingerea unui scop sfânt, înainte de hirotonia clericilor şi în 
orice scop duhovnicesc, cu binecuvântarea duhovnicilor”. 

Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine
Textul adoptat în anul 1986 de către Conferinţa panortodoxă presinodală şi 

propus spre aprobare viitorului Sinod afirmă că „Biserica Ortodoxă este conştientă 
de faptul că ea este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească” şi 
prin urmare se simte datoare să dea mărturie lumii creştine despre credinţa păstrată 
neştirbită din vremea Bisericii nedespărţite. Pentru aceasta a consimţit în ansamblul 
ei să participe la dialogul teologic bilateral pe teme dogmatice şi prcatice cu fiecare 
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dintre marile confesiuni creştine (catolicii, vechii orientali, anglicanii, luteranii, 
reformaţii şi cu vechii catolici). Faţă de anul 1986 când a fost pregătit textul refe-
ritor la relaţia dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte confesiuni creştine, în cadrul 
dialogurilor teologice bilaterale au avut loc mai multe evoluţii. Cele mai importante 
dialoguri teologice s-au desfăşurat cu Bisericile Vechi Orientale (acesta s-a încheiat 
fără succes, anumite Biserici Ortodoxe cerându-le imperios orientalilor recunoaş-
terea deplină a tuturor celor şapte Sinoade ecumenice) şi cu Biserica Romano-
Catolică (care continuă în vremea de acum cu discuţii pe tema Primat şi sinodalitate 
în primul mileniu creştin). 

Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică
Subiect sensibil, căci despre ecumenism se spun adesea multe, acesta 

vizează cu precădere implicarea Bisericii Ortodoxe în cadrul Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. Astăzi după cum se ştie majoritatea Bisericilor 
Ortodoxe Autocefale sunt membre ale acestui for, mai puţin două: Biserica 
Bulgariei şi Biserica Georgiei. Retragerea lor a fost consecinţa unor presiuni 
interne, date de constatarea adoptării de către diferite grupări protestante a 
unor practici de libertinaj moral şi etic: căsătoriile homosexualilor, avorturile, 
hirotonia femeii, ş.a. Pentru Biserica Ortodoxă Română, rămâne ca reper docu-
mentul adoptat de către Sfântul Sinod în anul 1997, în care se arată beneficiile 
implicării ortodocşilor în Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi dificultăţile 
actuale, dar inclusiv dorinţa de a continua participarea în Consiliul Ecumenic 
al Bisericilor, iar fundamentală rămâne hotărârea Sfântului Sinod din anul 
2008 cu privire la implicarea membrilor săi în activităţi liturgice şi ecumenice 
cu alte Biserici şi confesiuni. 

Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, 
înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale 
şi de alte feluri.

Societatea şi lumea au evoluat mult de la redactarea acestui text, propus şi 
el Sfântului Sinod. De aceea el a început să fie revizuit în toamna anului trecut 
şi acum în februarie proxim. Documentul subliniază valoarea persoanei umane, 
ca fundament al păcii şi consideră că Ortodoxia poate şi trebuie să contribuie 
pozitiv la manifestarea idealurilor de pace şi libertate în lume. În cadrul lumii 
contemporane, contribuţia Bisericii Ortodoxe la idealurile amintite ar trebui 
să fie o mărturie a iubirii, în primul rând, dar şi o proclamare continuă a întru-
pării lui Dumnezeu şi îndumnezeirii omului.

*
Toate cele şase teme prezentate până aici au fost parcurse până în anul 1990, 

când dialogul panortodox a fost afectat de o serie de conflicte între Patriarhii, 
dintre care amintim numai pe cea între Patriarhia Română şi cea Rusă pe tema 
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Bisericii din Republica Moldova şi pe cea între Patriarhia Constantinopolului 
şi Patriarhia Rusă pe tema Bisericii din Estonia. 

În anul 2008, întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au decis la Constantinopol 
reînceperea dialogului pentru convocarea Sfântului Sinod, pentru următoarele 
patru teme nediscutate. 

Diaspora
Încă de la începutul secolului XX a început să se formeze aşa numita 

diasporă, alcătuită din ortodocşi stabiliţi în regiuni în care Ortodoxia era până 
atunci o prezenţă sensibilă: America de Nord şi de Sud, Europa şi Australia. 
Aici s-au format structuri bisericeşti paralele, aparţinând diferitelor jurisdicţii 
în legătură cu Bisericile Mame (ruşii, românii, grecii, sârbii, antiohienii, ş.a.). 
În pofida canonului 8 de la Sinodul I ecumenic, care stabileşte că nu pot func-
ţiona doi episcopi într-o cetate, s-a ajuns ca în mai multe oraşe şi regiuni din 
lume să funcţioneze diferiţi episcopi ortodocşi aparţinând jurisdicţiilor 
Bisericilor Mame. Rezolvarea problemei s-a crezut pe bun drept că este de 
competenţa Sinodului panortodox. Numai că Patriarhia Constantinopolului şi 
Bisericile greceşti s-au prevalat de canonul 28 al Sinodului IV de la Calcedon, 
care proclama dreptul acestei Bisericii asupra diasporei, cu toate că în cuprinsul 
acelui canon se face referire exactă la provinciile asupra cărora Biserica 
Constantinopolului are jurisdicţie. Bisericile Rusiei, României, Serbiei şi 
Bulgariei au contestat acest drept şi au cerut ca unităţile bisericeşti din diaspora 
să ţină în continuare de ele. Astfel s-a ajuns ca românii ortodocşi să aibă în 
Statele Unite două eparhii: una dependentă de Biserica Mamă şi una desprinsă 
de aceasta, aflată sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe din America. Deşi nu s-a 
găsit pentru moment o soluţie unanim acceptată, în anul 2009 Conferinţa 
panortodoxă pregătitoare a luat o hotărâre notabilă, anume constituirea de 
Adunări episcopale ale episcopilor ortodocşi canonici în mai multe regiuni ale 
lumii, în afara teritoriilor canonice ale Bisericilor Ortodoxe locale. 

Problema autonomiei 
Chestiunea aceasta se referă la un act din vechime, atestat de sfintele 

canoane şi de practica bisericească, anume declararea Bisericii unei provincii 
sau unei ţări ca fiind autonome faţă de conducerea sa autocefală. Se cunoaşte 
astfel autonomia Mănăstirii Muntelui Sinai, a Bisericii Finlandei, a Bisericii 
Japoniei, a Bisericii Cretei, ş.a. Textul propus Sfântului Sinod al Ortodoxiei, 
care cel mai probabil va fi adoptat în toamna acestui an, în cadrul Conferinţei 
ultime presinodale, prevede reguli unitare conform cărora o Biserică autocefală 
poate recunoaşte autonomia unei Biserici din cadrul său şi felul în care acest 
fapt beneficiază de recunoaştere panortodoxă ulterioară.
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Urmează ultimele două teme aflate în pregătirea Sfântului Sinod, asupra 
cărora nu s-a găsit până acum niciun consens. 

Problema autocefaliei 
Dintru început, problema aceasta s-a arătat a fi cea mai dificilă. Motivele 

sunt date de dilemele rămase nesoluţionate până în prezent: cine o proclamă, 
modul de acordare, cum se face recunoaşterea de către alte Biserici. Trebuie să 
arătăm că în general aici există două tendinţe. Una este reprezentată de Patriarhia 
Constantinopolului care împreună cu alte Biserici pretinde că ea este cea care 
trebuie să recunoască autocefalia unei Biserici noi. A doua este reprezentată de 
Patriarhia Rusă, care împreună cu alte Biserici, consideră că Biserica Mamă este 
cea care acordă autocefalia. În virtutea acestui principiu, în anul 1970 Patriarhia 
Rusă a acordat autocefalie Bisericii Ortodoxe din America, nerecunoscută până 
azi de majoritatea Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Apoi, în anul 1958, Biserica 
Macedoniei şi-a declarat autocefalia faţă de Biserica Serbiei şi este nerecunoscută 
până azi de toate celelalte Biserici, acest fapt conducând printre altele şi la 
întemniţarea unui episcop trimis în Macedonia de Patriarhia Sârbă, încarcerat 
mai mulţi ani de autorităţile macedonene, dar eliberat recent prin mijlocirile 
Patriarhiei Ruse. Ca să nu mai amintim faptul că, de-a lungul timpului unele 
Biserici precum Biserica Georgiei, Biserica Cehiei şi Slovaciei, Biserica Poloniei, 
au primit autocefalie atât de la ruşi, cât şi de la constantinopolitani. 

Dipticele
Dipticele reprezintă catalogul cu ordinea celor 14 Biserici Ortodoxe 

Autocefale. El se întrebuinţează mai ales la întrunirile întâistătătorilor, atunci 
când slujesc sau se reunesc în sinaxe şi indică poziţia fiecărei Biserici în 
cuprinsul listei. Ca o similitudine, şi astăzi cele 20 de mănăstiri din Sfântul 
Munte au locul lor bine stabilit în ierarhia locului, în frunte cu mănăstirea 
Marii Lavre. Dacă pentru primele cinci poziţii ale dipticelor Bisericilor 
Ortodoxe Autocefale poziţiile sunt clare: Patriarhia Constantinopolului, 
Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului şi 
Patriarhia Rusă, de aici începând toate celelalte Biserici au diptice neuniforme. 
Astfel, Bisericile Constantinopolului, Alexandriei, Ierusalimului, Serbiei, 
României, Ciprului, Greciei şi Albaniei aşează Biserica Georgiei pe locul nouă, 
în timp ce Bisericile Rusiei, Georgiei, Bulgariei, Poloniei, Cehiei şi Slovaciei 
o aşează pe locul şase. Biserica din America figurează ca autocefală numai 
pentru Bisericile Rusiei, Bulgariei, Poloniei şi Cehiei şi Slovaciei. Iar Biserica 
Ciprului pretinde a fi aşezată înaintea patriarhiilor noi, imediat după Patriarhia 
Rusă, pentru că are autocefalie încă de la Sinodul III ecumenic. 

Chestiuni finale organizatorice ale Sinodului panortodox
Patriarhul ecumenic actual Bartolomeu I-ul declara în anul 2011, într-o 

scrisoare trimisă tuturor Bisericilor Ortodoxe, că ar fi bine să se convoace cât 



144 Altarul Banatului

mai curând Sinodul panortodox, urmând ca acesta să se limiteze la temele 
asupra cărora s-a găsit un consens până acum. La acestea s-ar putea adăuga 
un mesaj cu conţinut mai larg referitor la problemele care îl preocupă pe omul 
contemporan. 

Nu ştim dacă ultimele două teme îşi vor găsi consensul până la anul în vară. 
Am văzut de asemenea mai înainte şi că unele dintre textele propuse Sinodului 
sunt ambigue şi nu vor rezolva problemele de fond. Unii teologi, propun ca 
Sinodul panortodox să se preocupe şi de alte aspecte precum: „Necesitatea cate-
hizării înainte de primirea Botezului şi a altor Taine. Stabilirea unor practici 
unitare în toată Biserica Ortodoxă; Reguli privind (ne)recunoaşterea Sfintelor 
Taine săvârşite în afara Bisericii Ortodoxe sau a structurilor ei canonice. La 
moment, Bisericile Autocefale nu au o practică unitară (uneori se acceptă hiro-
tonia clericilor eretici, dar nu se acceptă hirotonia şi nici măcar botezul unor 
schismatici); Uniformizarea unor texte şi practici liturgice (scoaterea troparului 
ceasului al III-lea din epicleză, citirea cu voce tare a rugăciunilor, stabilirea unor 
reguli generale privind pregătirea pentru împărtăşire şi legătura dintre spovedanie 
şi împărtăşanie, [ne]sfinţirea icoanelor, diferite practici la Sf. Maslu, diferenţierea 
tipicului parohial de cel monahal etc.); Elaborarea unui nou sistem de citiri 
biblice (cu fragmente din Vechiul Testament la fiecare Vecernie şi cu un nou 
sistem de împărţire a pericopelor din Apostol şi Evanghelie, aşa încât mirenii 
să poată auzi, pe parcursul a 2-3 ani, întreg textul Noului Testament. Sistemul 
actual este conceput pentru mănăstiri cu slujbe zilnice şi oricum are multe 
carenţe.); Sistematizarea normelor canonice din primul mileniu. Există o mulţime 
de canoane ieşite din uz sau care se contrazic reciproc, iar organizarea Bisericilor 
Autocefale este mult prea diferită. În acest sens, ar fi util un nou „Pidalion”, care 
să fie aprobat şi implementat la nivel panortodox; Societatea modernă aşteaptă 
formularea unor principii duhovniceşti, şi realiste în acelaşi timp, privind con-
tracepţia sau fecundarea artificială”. 

Până la momentul convocării Sfântului Sinod al Ortodoxiei ar trebui rezol-
vată problema canonicității alegerii întâistătătorului Bisericii Cehiei și 
Slovaciei, nerecunoscut la ora actuală decât de Patriarhia Rusă, sub auspiciile 
căreia s-a și desfășurat alegerea. 

Oricum ar fi însă, s-a stabilit deja că Sinodul panortodox se va întruni în 
biserica Sfânta Irina din Constantinopol – aflată lângă palatul sultanilor din 
Istanbul, acolo unde a avut loc şi Sinodul II ecumenic, că vor participa 24 de 
ierarhi din fiecare Biserica Ortodoxă Autocefală (aproximativ 300 în total), în 
frunte cu întâistătătorul, deşi unele Biserici Ortodoxe nici nu au atâţia ierarhi 
în tot Sinodul (Biserica Cehiei și Slovaciei, Biserica Poloniei), iar hotărârile 
vor fi adoptate pe principiul unanimităţii şi nu al majorităţii. Fiecare Biserică 
autocefală va avea un vot, deci înainte va trebui să găsească consensul cu 
privire la temele aflate în dezbatere în cadrul ierarhiei proprii.  

La final, ne exprimăm convingerea, deodată cu întâistătătorul Bisericii 
noastre, că „procesul convocării, pregătirii şi reuşitei Sfântului şi Marelui 
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Sinod, depind în mare măsură de harul lui Dumnezeu, dar şi de sinergia sau 
conlucrarea noastră curajoasă şi responsabilă cu acest har”. 
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