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Abstract; The Holy and Great Council of the Orthodox Church approved 
six documents, one message and one encyclical. Before releasing the final 
form of these documents a long and rigorous debate was necessary within a 
series of Pan-Orthodox meetings. The document about “The Importance of 
Fasting and its Observance Today” didn’t undergo fundamental changes 
following the Council of Crete, although many hierarchs expected major 
alterations regarding this subject. However, the second one, namely “Relations 
of the Orthodox Church with the rest of the Christian World,” suffered most 
of the amendments during the Synod and attracted the majority of the reactions 
both before and after the meeting of the Holy and Great Council.
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Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe s-a desfășurat în perioada 
16-26 iunie 2016 în Insula Creta, participând la lucrările acestuia delegații a 
zece Biserici Ortodoxe Autocefale din cele paisprezece existente. Acest Sinod 
a fost pregătit îndelung, prima idee a convocării unui astfel de Sinod apărând 
în anul 1923 în cadrul Congresului Panortodox de la Constantinopol. Pregătirea 
a trecut prin mai multe etape, Conferințe Panortodoxe, Conferințe Panortodoxe 
Presinodale și Comisii Interortodoxe Pregătitoare, în toate aceste etape fiind 
discutate temele care urmau a fi puse pe ordinea de zi a Sinodului.

În cele ce urmează doresc să prezint două dintre documentele Sfântului și 
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, cel despre „Importanța postului și 
respectarea lui astăzi” și cel despre „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creștine”, făcând o scurtă referire la evoluția celor două documente pe 
parcursul pregătirii Sinodului și, apoi, în momentul referirii la conținutul 
documentelor, încercând să evidențiez modificările care au fost aduse 
documentelor în urma Sinodului.
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1. Importanța postului și respectarea lui astăzi
Acest document a fost pus în discuție pentru prima dată în cadrul celei de-a 

doua Conferințe Panortodoxe Presinodale de la Chambésy, din anul 1982, însă 
nu a putut fi luată o decizie atunci din cauza multor păreri diferite legate de 
această temă. Atfel, discutarea temei a fost amânată pentru cea de-a treia 
Conferință Panortodoxă Presinodală de la Chambésy din anul 1986. Pe ordinea 
de zi a Conferinței documentul avea ca titlu următoarea formulare: Readaptarea 
dispozițiilor bisericești privitoare la post. 1

La începutul raportului Secretariatului pentru pregătirea Sinodului legat de 
această temă se prezintă faptul că acesta a fost întocmit având la bază alte 
rapoarte și documente:

a) rapoartele și studiile Bisericilor Antiohiei, Serbiei, Ciprului și Poloniei;
b) raportul Comisiei interortodoxe pregătitoare din anul 1971;
c) discuțiile pe acest subiect din cadrul celei de-a doua Conferințe 

Panortodoxe Presinodale;
d) studiile mitropoliților Pantelimon de Corint și Meletie de Nicopolis, 

precum și cele ale profesorilor Athanase Jevtic și Valssios Phidas 2.
Titlul acestui document a fost schimbat la propunerea mitropolitului Antonie 

al Ardealului, care și-a exprimat părerea conform căreia titlul trebuia eliminat 
și păstrat doar subtitlul inițial „Importanța postului și respectarea lui astăzi” 3.

Acest document a mai fost discutat în cadrul celei de-a treia întâlniri a 
Comisiei Interortodoxe Speciale pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod 
și la cea de-a cincea Conferință Panortodoxă Pregătitoare de la Chambésy din 
anul 2015, considerându-se că nu trebuie aduse modificări de fond, ci doar 
modificări lingvistice. Astfel, textul din 1986 a fost cel propus spre dezbatere 
Sfântului și Marelui Sinod. 4

Documentul „Importanța postului și respectarea lui astăzi” a fost discutat 
în cea de-a noua sesiune a Sfântului și Marelui Sinod, în data de 23 iunie 2016, 
si completările sau modificările au fost foarte puține 5. Acesta este structurat 
pe nouă puncte, primele două dintre ele prezentând instituirea postului 6 și 
1  Pr. prof. dr. Viorel Ioniță, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până în 2009 – Spre 
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, Editura Basilica, București, 2013, pag. 109
2  IIIe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, Chambésy, 28 octobre – 6 novembre 1986 – Procés 
verbaux – Documents, Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique Chambésy – Genève 2014, 
pag. 56 http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/dialogos/SYNODHIKA_10.pdf (accesat în 
22.09.2019)
3  Ibidem, pag. 64-65
4  Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Sfântul și Marele Sinod...”, pag. 60
5  Holy and Great Council discusses fasting, marriage in fourth day https://www.orthodoxcouncil.
org/-/holy-and-great-council-discusses-fasting-marriage-in-fourth-day (accesat în 22.09.2019)
6  Conf. Univ. Dr. Rastko Jović în articolul „Importanța postului și observarea lui de mâine” (tra-
ducere de Răzvan Perșa), publicat în colecția de studii Sfântul și Marele Sinod – eveniment esha-
tologic sau normalitate canonică?, editori Pr. Conf. Dr. Patriciu Vlaicu, Asist. Univ. Dr. Răzvan 
Perșa, , Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2018, amintită și mai sus, atrage atenția 
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valoarea acestuia pentru credincioși. Arhimandritul Tihon, starețul mănăstirii 
Stavronichita din Sfântul Munte Athos, delegatul Sfintei Chinotite a Sfântului 
Munte la Sfântul și Marele Sinod, a dezvăluit faptul că la propunerea 
mitropolitului Ioan de Pergam, a fost eliminată din primul paragraf fraza 
conform căreia postul era considerat „chip al vieții viitoare”, cu toată opoziția 
mitropolitului Ierotheos al Nafpaktosului. 7

În cel de-al treilea punct se vorbește despre împletirea postului cu rugăciunea 
și cu faptele bune deoarece „postul fără fapte de binefacere este mort” și „postul 
nu se referă la o simplă abținere formală numai de la anumite mâncăruri” 8. 

Hristos este prezentat ca model de postire la punctul patru și, tot aici, se 
amintește de viziunea Sfântului Grigore Palama conform căreia postirea 
reprezintă unirea cu Hristos, iar la punctul cinci se vorbește despre post ca 
modalitate de atingere a „măsurii vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 
4,13). Perioadele de post de pe parcursul anului bisericesc sunt reamintite 
credincioșilor la punctul șase: 

„Postul Paștilor, cel de miercurea și vinerea, atestat de către sfintele 
canoane 9, precum și posturile Crăciunului, al Sfinților Apostoli, al Adormirii 
Maicii Domnului, postul de o zi al Înălțării Sfintei Cruci, al Ajunului Botezului 
Domnului și al Tăierii Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Înaintemergătorul” 10.

La fel cum prevede și Canonul 69 Apostolic și la punctul șapte se recomandă 
aplicarea iconomie în legătură cu postul pentru slăbiciuni trupești. Prin 
conținutul punctului al optulea se solicită Bisericilor Ortodoxe Locale extinderea 
aplicării iconomiei și față de cei care 

„întâmpină greutăți în păstrarea rânduielilor în vigoare cu privire la post, fie 
din motive personale (boală, serviciu militar, condiții de muncă, etc.), fie din 
motive generale (Condiții climatice speciale, condiții socio-economice specifice 
unor țări, precum și dificultatea în procurarea unor alimente de post etc.)” 11.
asupra faptului că începutul acestui document, la punctul 1, susține că postul este o „poruncă dum-
nezeiască”, această afirmație putând fi pusă la îndoială prin prisma faptului că evreii nu posteau, 
iar Mântuitorul a postit o singură dată în viață timp de 40 de zile. Dacă postul, adică abținerea totală 
de la mâncare, așa cum consideră autorul articolului amintit că este sensul adevărat al postului, ar 
fi fost o poruncă dumnezeiască explicită, atunci cu siguranță și evreii ar fi avut perioade rânduite 
de post și Mântuitorul nu ar fi postit doar o singură dată.
7  „Epistola Întâistătătorului Mănăstirii Stavronichita către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte despre 
Sfântul și Marele Sinod” https://doxologia.ro/documentar/epistola-intaistatatorului-manastirii-sta-
vronichita-catre-sfanta-chinotita-sfantului (accesat în 01.10.2019)
8  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod..., pag. 95
9  Canonul 69 Apostolic amintește de „posturile de căpetenie”: „Dacă vreun episcop sau presbiter 
sau diacon sau ipodiacon sau citeț sau vreun cântăreț nu postește sfânta patruzecime a Paștilor 
(marele post), sau miercurea sau vinerea, să se caterisească; afară numai dacă ar fi impiedicat de 
slăbiciunea trupească; iar dacă ar fi laic, să se afurisească.”; Canonul 29 Trulan rânduiește ca Postul 
Paștilor să fie ținut în întregime. (Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, op. cit., pag. 46 și 133)
10  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod..., pag. 97
11  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod..., pag. 98
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Conf. Univ. Dr. Rastko Jović remarcă, încă odată, faptul că acest punct al 
8-lea este aproape identic cu cel alcătuit în anul 1986, iar problema apare din 
faptul că după 30 de ani nu s-a găsit o soluție pentru problema nerespectării 
postului de către mulți credincioși. 12

Față de documentul de dinaintea Sfântului și Marelui Sinod, punctul nouă 
este singurul care a fost îmbogățit mai vizibil, fără a se schimba ideea inițială. 
Atunci când se face referire la postirea dinainte de Sfânta Împărtășanie textul 
inițial recomanda pentru credincioși păzirea posturilor de peste an rânduite de 
Biserică și ajunarea începând cu miezul nopții 13 înainte de împărtășire. Textul 
documentului final are următoarea completare:

„Postirea pentru trei sau mai multe zile înainte de Sfânta Împărtășanie este lăsată 
la evlavia credincioșilor, conform cuvintelor Sfântului Nicodim Aghioritul:„Deși nu 
se rânduiește postul înaintea Împărtășirii de dumnezeieștile canoane; cei ce pot 
posti mai inainte de aceasta și o săptămână întreagă bine fac.” 14

În cadrul discuțiilor legate de acest document doi episcopi, unul din Biserica 
Greciei și altul din Biserica Ciprului, au propus ușurarea unor perioade de post 
și aplicarea posturilor facultative, însă aceste propuneri au provocat mai multe 
nemulțumiri și textul a rămas neschimbat. De asemenea, mitropolitul Ioan de 
Pergam a declarat într-una din intervențiile sale că sunt unii duhovnici care 
exagerează solicitând perioade de postire, cum ar fi cea de trei zile înainte de 
Sfânta Împărtășanie, referindu-se și la duhovnicii din Sfântul Munte. Deși nu-i 
permitea Regulamentul, arhimandritul Tihon a luat cuvântul la sfârșitul ședinței 
cu aprobarea patriarhului ecumenic și a arhiepiscopului Poloniei, vorbind din 
partea Bisericii Ortodoxe a Poloniei. 15 

2. Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine
Acest document este rezultatul unirii a două documente pregătitoare, 

„Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” și „Biserica Ortodoxă 
și Mișcarea Ecumenică”, prezentate în cadrul celei de-a treia Conferințe 
Panortodoxe Pregătitoare din anul 1986 de la Chambésy. Inițial primul 
document a avut în titlu cuvântul „Bisericile Ortodoxe”, însă pentru a sublinia 
faptul că Biserica Ortodoxă este cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică 
s-a decis folosirea singularului „Biserica Ortodoxă”. Pentru pregătirea 
12  Conf. Univ. Dr. Rastko Jović, „Importanța postului și observarea lui de mâine” (traducere de 
Răzvan Perșa), în Sfântul și Marele Sinod – eveniment eshatologic sau normalitate canonică?, 
editori Pr. Conf. Dr. Patriciu Vlaicu, Asist. Univ. Dr. Răzvan Perșa, , Ed. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj Napoca, 2018, pag. 218
13  Canonul 41 al Sinodului din Cartagina (Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, op. cit., pag. 285)
14  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod..., pag. 99; Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Sfântul 
și Marele Sinod...”, pag. 159; https://www.holycouncil.org/-/fasting (accesat în 22.09.2019)
15  https://doxologia.ro/documentar/epistola-intaistatatorului-manastirii-stavronichita-catre-sfanta-
chinotita-sfantului (accesat în 01.10.2019)
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documentului legat de Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine 
s-au folosit câteva documente: 

- o privire generală asupra dialogurilor Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creștine l-a oferit raportul Patriarhiei Alexandriei; 

- în legătură cu Bisericile Orientale au întocmit rapoarte Patriarhiile 
Antiohiei și Rusiei și Biserica Greciei; 

- raport pentru dialogul cu Vechii Catolici a întocmit Biserica Greciei; 
- Patriarhia Ierusalimului și Biserica Greciei pentru dialogul cu Anglicanii 

și cu Romano-Catolicii; 
- Biserica Greciei pentru dialogul cu Luteranii; 
- alte studii și documente legate de această temă și publicate sau susținute 

în cadrul unor simpozioane sau Comisii interortodoxe pregătitoare 16. 
Cea de-a doua temă, „Biserica Ortodoxă și Mișcarea Ecumenică”, a avut 

și ea la bază câteva materiale: - deciziile panortodoxe anterioare Conferinței 
Panortodoxe Preconciliare din 1986;

- studiile întocmite de Patriarhia Ierusalimului și Biserica Ortodoxă a 
Greciei;

- rapoartele președintelui Comisiei interortodoxe pregătitoare și a secretarului 
acesteia;

- alte studii publicate pe acest subiect. 17

În cadrul primei întruniri a Comisiei Interortodoxe Speciale pentru pregătirea 
Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, din anul 2014, s-a hotărât 
unirea celor două documente într-unul singur care să aibă ca titlu „Relațiile 
Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”. Au fost introduse și câteva 
puncte noi, însă majoritatea punctelor au fost luate din cele două documente, 
după cum urmează:

- documentul „Biserica Ortodoxă și Mișcarea Ecumenică” a stat la baza 
punctelor 1, 2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 21, 23 și 24 din documentul pregătit 
pentru Sinod;

- punctele 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 din documentul pregătit pentru 
Sinod au la bază puncte din documentul „Biserica Ortodoxă și restul lumii 
creștine”;

- punctele 5, 20 și 22 sunt texte noi. 18

Acest text a fost îmbunătățit la cea de-a cincea Conferință Panortodoxă 
Presinodală din anul 2015 și a fost semnat de toate cele paisprezece delegații 
ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale prezente la această întâlnire. 19

Documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” a 
fost discutat în cea de-a 12-a și cea de-a 13-a sesiune a Sfântului și Marelui 
16  IIIe Conférence Panorthodoxe Préconciliaire, Chambésy...., pag. 92 http://www.apostoliki-diako-
nia.gr/gr_main/dialogos/SYNODHIKA_10.pdf (accesat în 23.09.2019)
17  Ibidem, pag. 134
18  Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Sfântul și Marele Sinod...”, pag. 25-27
19  Ibidem, pag. 58



45Documente dezbătute în cadrul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

Sinod, desfășurate în data de 24 iunie 2016. 20 Din compararea documentelor 
pregătitoare cu documentele finale putem deduce că pe această temă au fost 
mai multe amendamente și mai multe discuții, unele dintre amendamente 
modificând părți ale documentului inclusiv pe fond. Acesta este structura pe 
24 de puncte, iar în cele ce urmează o să încercăm să comparăm câteva puncte 
din textul documentului pregătitor cu cel al documentului final, folosind, în 
primul rând, traducerile publicate în limba română de către părintele profesor 
Viorel Ioniță și de către Patriarhia Română, dar și textele în limba engleză de 
pe site-ul oficial al Sfântului și Marelui Sinod. Așadar:

- la punctul 4 apar primele modificări în sensul în care textul 
„participarea ortodoxă la mișcarea pentru restaurarea unității dintre 

creștini” 21, 
a fost modificat în 
„participarea ortodoxă la mișcarea pentru restaurarea unității cu ceilalți 

creștini în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” 22;
- punctul 6 al documentului final conține expresia 
„Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici și confesiuni 

creștine”, 
iar în documentul pregătitor se spunea că Biserica Ortodoxă 
„recunoaște existența” 
acestora; de asemenea, în documentul final se vorbește despre „abordarea 

favorabilă„ a Bisericii Ortodoxe 
„față de dialogul teologic la nivel bilateral și multilateral cu ceilalți creștini” 
poate și pentru a evita expresia 
„diferite Biserici și Confesiuni Creștine” 
din documentul pregătitor;
- punctul 9 a fost completat cu textul: 
„Dialogurile teologice bilaterale sau multilaterale trebuie să se supună 

evaluării periodice la nivel panortodox” 23;
- la punctul 16 a fost adăugat și Consiliul Panafrican al Bisericilor pe lista 

organismelor intercreștine regionale;
- la punctul 17 se vorbește în documentul final despre contribuția Bisericii 

Ortodoxe în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor la 
„promovarea coexitenței pașnice și a colaborării cu privire la principalele 

provocări socio-politice”, 
pe când în documentul pregătitor se vorbea despre contribuția Bisericii 

Ortodoxe 
20  Holy and Great Council focuses on relation with other christians in fifth day of discussions https://
www.orthodoxcouncil.org/-/holy-and-great-council-focuses-on-relations-with-other-christians-in-
fifth-day-of-discussions (accesat în 23.09.2019)
21  Pre-Conciliar Documents, Relations of the Ortodox Church with the rest of the Christian World  
https://www.holycouncil.org/-/preconciliar-relations (accesat în 23.09.2019)
22  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod..., pag. 102
23  Propunere de schimbare venită din partea delegației Bisericii Ortodoxe Române https://doxologia.
ro/documentar/epistola-intaistatatorului-manastirii-stavronichita-catre-sfanta-chinotita-sfantului 
(accesat în 01.10.2019)
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„la mărturisirea adevărului și la promovarea unității creștinilor”;
- la sfârșitul punctului al 19-lea se completează în documentul final citatul 

din Declarația de la Toronto din anul 1950, iar completarea este aceasta: 
„Nicio biserică nu este obligată să îți modifice eclesiologia, după accederea 

la Consiliu [...]. Mai mult, din includerea în Consiliu nu rezultă că fiecare 
Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul și 
deplinul sens al cuvântului”;

- termenii 
„alte Biserici și Confesiuni creștine” 
de la punctul 20 au fost schimbați cu expresia din titlu 
„ansamblul lumii creștine”;
- punctul 21 a suferit și el modificări, în sensul în care expresia 
„apropierea dintre Biserici” 
a fost înlocuită cu 
„apropierea dintre creștini”; 
același punct a fost completat cu următorul text: 
„bisericile și confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credință 

a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”;
- la punctul 23 a fost introdusă și „uniația” 24 ca acțiune împotriva înțelegerii 

și iubirii în cadrul dialogului intercreștin. 25

Un rol foarte important în discutarea acestui document asupra căruia s-au 
concentrat mult mai tare toți participanții, a fost cel al Prea Fericitului Patriarh 
Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, care „cu o îndemânare teologică 
consistentă și cu dinamism duhovnicesc, a contribuit substanțial la rezultatul 
favorabil al lucrărilor Marelui Sinod” 26. Spre exemplu, în momentul discutării 
punctului 6 al acestui document, Biserica Ortodoxă Română a susținut 
eliminarea denumirii de Biserici pentru celelalte confesiuni creștine, această 
părere fiind susținută printr-o reacție mai vehementă din partea Patriarhului 
Daniel, în momentul în care mitropolitul Ioan de Pergam a susținut faptul că 
nu trebuie adusă nicio modificare acestui text și, implicit, nu trebuie formată 
nicio comisie pentru o astfel de discuție. 27

24  Aceasta a fost propunerea Bisericii Ortodoxe a Greciei https://doxologia.ro/documentar/epistola-
intaistatatorului-manastirii-stavronichita-catre-sfanta-chinotita-sfantului (accesat în 01.10.2019)
25  Documentele oficiale ale Sfântului și Marelui Sinod...; Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță, Sfântul și Marele 
Sinod...”; Pre-Conciliar Documents, Relations of the Ortodox Church with the rest of the Christian 
World  https://www.holycouncil.org/-/preconciliar-relations (accesat în 23.09.2019); Relations of 
the Orthodox Church with the Rest of the Christian World https://www.holycouncil.org/-/rest-of-
christian-world (accesat în 23.09.2019)
26  „Epistola Întâistătătorului Mănăstirii Stavronichita către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte 
despre Sfântul și Marele Sinod” https://doxologia.ro/documentar/epistola-intaistatatorului-manas-
tirii-stavronichita-catre-sfanta-chinotita-sfantului (accesat în 01.10.2019)
27  Ibidem


