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Procesul de pregătire al Sfântului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei, început 
în anul 1961 şi care sperăm să se încheie odată cu desfăşurarea sa la Rusaliile 
anului 2016, conform celor hotărâte de Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe, care a avut loc în martie 2014, presupune un drum lung şi nu odată 
dificil de parcurs, aşa cum am constatat, din pricina complexităţii problemelor 
abordate. La convocarea şi cu organizarea Patriarhiei Ecumenice a 
Constantinopolului, de mai multe ori în toţi aceşti ani reprezentanţii Bisericilor 
Ortodoxe Autocefale s-au întrunit în cadrul Comisiilor inter-ortodoxe pregă-
titoare, ale căror hotărâri au fost ratificate ulterior în cadrul Conferinţelor 
panortodoxe presinodale. Până acum s-au întrunit cinci astfel de Conferinţe 
panortodoxe presinodale, după cum urmează:

Prima Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc la Chambesy, între 
21-28 noiembrie 1976. Acum s-au stabilit temele de pe agenda Sfântului şi 
Marelui Sinod al Ortodoxiei: 

Diaspora ortodoxă
Autocefalia şi modul ei de proclamare
Autonomia şi modul ei de proclamare
Dipticele
Problema calendarului
Impedimentele la căsătorie
Readaptarea prescripţiilor privitoare la post
Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine
Ortodoxia şi mişcarea ecumenică
Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, 

înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de 
alte feluri.

A doua Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc la Chambesy, între 
3-12 septembrie 1982. Acum a fost aprobat documentul referitor la Impedimentele 
la căsătorie şi Problema calendarului.
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A treia Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc Chambesy, între 28 
octombrie-6 noiembrie 1986. Acum a fost adoptat documentul referitor la 
Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, 
înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi 
de alte feluri, cel referitor la Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică, de 
asemenea cel legat de Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine şi 
totodată Importanţa postului şi ţinerea lui astăzi.  

A patra Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc la Chambesy, între 
6-13 iunie 2009. Acum a fost aprobat documentul intitulat Diaspora 
ortodoxă. 

A cincea Conferinţă panortodoxă presinodală a avut loc la Chambesy, între 
11-16 octombrie 2015.

La Centrul Patriarhiei Ecumenice din Chambesy – Elveţia s-au reunit în 
cadrul celei de a cincea Conferinţe panortodoxe presinodale delegaţii celor 14 
Biserici Ortodoxe Autocefale, după cum urmează:

patriarhia Constantinopolului: Mitropolitul Emmanuel al Franţei, arhi-
mandritul Bartolomeu Samaras, protopresbiterul Georgios Tsetsis, arhiman-
dritul Prodromos Xenakis;

patriarhia alexandriei: Mitropolitul Sergius al Capului Bunei Speranţe, 
Mitropolitul Ieronymos de Mwanza şi arhimandritul Nikolaos Ioannidis;

patriarhia antiohiei: Mitropolitul Damaskinos de San Paolo şi Brazilia, 
Mitropolitul Basilius de Akkar, domnul George Ghandour;

patriarhia ierusalimului: Mitropolitul Isihios de Kapitolias, Arhiepiscopul 
Aristarhos de Konstantina şi prof. Theodoros Yiagou;

patriarhia rusă: Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, Arhiepiscopul Mark 
de Berlin-Germania şi Marea Britanie (Biserica Ortodoxă Rusă din afara 
Rusiei), protopresbiterul Nikolay Balashov, arhimandritul prof. Irinei Steenberg 
şi preotul Anatoly Churyakov;

patriarhia Georgiană: Mitropolitul Gerasime de Zugdidi şi Tsaiši, 
Mitropolitul Andrea de Gorij şi Aten, protopresbiterul Georgi Zviadadze şi 
monahul Anthimoz Javakhishvili; 

patriarhia sârbă: Mitropolitul Amfilohije de Muntenegru şi Litoral; 
Episcopul Irinej de Bačka şi protopresbiterul Gajo Gajić;

patriarhia română: Mitropolitul Nifon al Târgoviştei, Episcopul 
Visarion al Tulcei şi protopresbiterul Viorel Ioniţă; 

patriarhia bulgară: Mitropolitul Joan de Varna şi Veliky Preslav, dr. 
Dimitar Arnaudov;

biserica Ciprului: Mitropolitul Georgios de Paphos şi Episcopul 
Christophoros de Karpasia; 

biserica Greciei: Mitropolitul Chrysostomos de Peristerion, Mitropolitul 
Ignatios de Dimitrias and Almyros şi Mitropolitul Chrysostomos de Messinia;
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biserica albaniei: Mitropolitul Joan de Korça, Mitropolitul Demetrios 
de Girokastra şi domnul Pyrros Kondylis; 

biserica poloniei: Episcopul Jerzy de Siemiatycze şi protopresbiterul 
Andrzej Kuzma;

biserica Cehiei şi slovaciei: Arhiepiscopul Juraj de Michalovce și Košice, 
arhimandritul Seraphim Shemyatovsky şi protopresbiterul Milan Gerka. 

Duminică 11 octombrie s-a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul 
Apostol Pavel” a Centrului de la Chambesy de către membrii delegaţiilor 
prezente, sub protia Mitropolitului Ieremia al Elveţiei (Patriarhia 
Constantinopolului), secretarul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod 
al Ortodoxiei. De faţă a fost şi Mitropolitul Ioan de Pergam, trimisul special 
al Sanctităţii Sale Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. 

Luni, 12 octombrie, începând cu orele 09.30, au fost deschise lucrările 
conferinţei tot în biserica „Sfântul Apostol Pavel”, prin cuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan de Pergam, reprezentantul Patriarhiei 
Ecumenice şi preşedintele conferinţei, care a subliniat că scopul acestei con-
ferinţe este să adopte în unanimitate textele legate de următoarele teme adoptate 
de Comisia inter-ortodoxă pregătitoare: Autonomia şi modul ei de proclamare, 
Postul şi importanţa lui astăzi, Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine, 
Contribuția Bisericii Ortodoxe la triumful păcii, dreptății, libertății, înfrățirii 
și iubirii între popoare și la abolirea discriminărilor rasiale și de alte feluri. 
După aprobarea lor, aceste texte vor fi prezentate direct Sfântului şi Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Conferinţa panortodoxă presinodală a aprobat în unanimitate textul privitor 
la Autonomie şi modul proclamării acesteia, adoptat de Comisia inter-ortodoxă 
pregătitoare în anul 2009. De asemenea participanţii au avut în vedere docu-
mentele discutate în cadrul Comisiilor inter-ortodoxe pregătitoare la Chambesy 
în octombrie 2014, februarie şi martie-aprilie 2015. Luând în considerare 
amendamentele propuse textelor adoptate în trecut de Conferinţele panortodoxe 
presinodale de până acum, participanţii au adoptat următoarele documente: 
Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine şi Importanţa postului şi 
ţinerea lui astăzi. Documentul intitulat Contribuţia Bisericii Ortodoxe la rea-
lizarea păcii, a dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la înde-
părtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri, a primit denumirea nouă de 
Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea modernă. Din pricina unor neînţelegeri 
pe anumite teme, acest document nu a fost însă aprobat de delegaţiile Bisericii 
Ortodoxe Ruse şi Bisericii Ortodoxe Georgiene. 

Lucrările celei de a cincea Conferinţe panortodoxe presinodale s-au încheiat 
în ziua de 16 octombrie 2015.

În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, ţinută sub preşedinţia 
patriarhului Chiril, în ziua de 22 octombrie a.c. s-a decis trimiterea documentului 
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intitulat Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea modernă spre examinare 
Comisiei sinodale biblice şi teologice. De asemenea, Sfântul Sinod a constatat 
cu regret că nu a fost găsit un consens cu privire la alte două documente care 
trebuiau revizuite de către Conferinţa panortodoxă presinodală, pentru a fi 
înaintate Sfântului şi Marelui Sinod: Problema calendarului şi Impedimentele 
la căsătorie.

Pe lângă acestea, rămân în continuare în suspensie două teme asupra cărora 
nu s-a putut găsi nici un fel de acord până acum: Autocefalia şi modul procla-
mării ei şi Dipticele. Rămâne de văzut ce teme vor fi până la urmă trecute pe 
agenda Sinodului panortodox de anul viitor, în aceste condiţii. Iar în contextul 
diplomaţiei dintre Bisericile Ortodoxe, trebuie rezolvat diferendul dintre 
Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ierusalimului, pe tema Bisericii din statul 
Qatar, şi trebuie soluţionată problema recunoaşterii noului întâistătător al 
Bisericii Cehiei şi Slovaciei, Preafericitul Rastislav, pe care nu îl recunoaşte 
Patriarhia Constantinopolului, ci doar Patriarhia Rusă, împreună cu alte câteva 
Biserici Ortodoxe. 
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