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Sfântul şi Marele Sinod din Creta (iunie 2016) – întrebări şi răspunsuri 

Pr. Dr. Ioan Moga 

În luna iunie 2016 a avut loc în insula Creta un eveniment inedit, care a provocat reacţii diverse în rândul 

credincioşilor: „Sfântul şi Marele Sinod” al Bisericii Ortodoxe. Începem aici un ciclu de texte informative, scrise pe 

înţelesul tuturor, referitoare la acest Sinod şi documentele sale. 

Ce înseamnă „Biserică autocefală”?  

Biserica Ortodoxă este compusă în momentul de faţă din 14 Biserici autocefale (de la gr. autos: propriu, însuşi şi kephalé: 

cap; autocefal = „are cap propriu”), care îşi organizează în mod propriu viaţa pastorală şi administrativă, au un Sinod 

propriu care îşi alege făre imixtiuni externe propriul Întâistătător. Ele se află în deplină unitate dogmatică, liturgică şi 

canonică întreoalaltă. Unele dintre aceste Biserici au acest statut din primul mileniu (Patriarhia Constantinopolului, a 

Alexandriei, a Antiohiei şi a Ierusalimului, Biserica Ciprului), celelalte din al doilea. Elementul cel mai vizibil al 

comuniunii dintre Bisericile autocefale este comemorarea liturgică: de pildă, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

comemorează (pomeneşte) în Sf. Liturghie pe ceilalţi 13 Întâistătători ortodocşi.  

Numărul de 14 nu este unul fix. Biserica ortodoxă din Cehia şi Slovacia şi-a dobândit „autocefalia” în anii 1990. Există 

posibilitatea ca în viitor şi alte Biserici locale să dobândească acest statut. Acest lucru trebuie însă aprobat de către 

„Biserica mamă”. De pildă: Biserica Ortodoxă Rusă cuprinde pe creştinii ortodocşi din Rusia, Bielorusia, Ucraina, 

Moldova (o parte) etc.; pentru ca Biserica ortodoxă din Ucraină să devină „autocefală” ar trebui ca şi Patriarhia 

Moscovei să accepte acest lucru. Datorită istoriei foarte diferite de care au avut parte aceste Biserici (să ne gândim 

doar la faptul că ortodocşii din Siria trăiesc de aproape 1400 de ani într-un mediu majoritar musulman!), fiecare 

Biserică autocefală are o tradiţie culturală proprie, cu accente diferite, care însă nu contrazic unitatea de credinţă.  

De ce a fost (este) nevoie de un Sinod al tuturor Bisericilor Autocefale? 

În primul rând trebuie spus că Biserica Ortodoxă este constituită şi condusă sinodal. Conducerea o are mereu Sf. 

Sinod, format din toţi episcopii aflaţi în funcţie; Patriarhul (respectiv Arhiepiscopul sau Mitropolitul la acele Biserici 

autocefale care nu au rangul de „Patriarhie”) este preşedintele Sinodului, ca „primul dintre cei egali” (primus inter 

pares). Preafericitul Patriarh Daniel precizează în acest sens : « Ortodoxia este sinodală, atât la nivel local, național, cât și la 

nivel panortodox. Sinodul este întotdeauna instituția care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei 

credințe, a dreptei viețuiri în Hristos și a organizării pastorale la toate nivelurile. » (www.basilica.ro, 08.06.2016) 
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Dacă acest lucru este valabil la nivel regional (nivelul unei Biserici Autocefale), este de la sine înţeles că el trebuie să 

fie valabil şi la nivel universal (nivelul tuturor Bisericilor Autocefale care formează Biserica Ortodoxă cea Una).  

În primul mileniu, cele 7 Sinoade ecumenice (ca şi Sinoadele locale confirmate de acestea) au avut rolul de călăuze 

în clarificarea probemelor dogmatice şi canonice. În mileniul 2, după Schisma dintre Răsărit şi Apus, Biserica 

Ortodoxă a continuat să convoace Sinoade, dar sporadic, ca de pildă în sec. 14 (în apărarea isihaştilor) sau în sec. 17 

(în combaterea influenţelor protestante). Deciziile luate de aceste Sinoade sunt valabile pentru întreaga Ortodoxie, 

chiar dacă nu toţi episcopii din acea vreme au fost prezenţi la acele  Sinoade. 

În secolul 20 s-a simţit din ce în ce mai mult nevoia ca Bisericile autocefale să ia atitudine comună în faţa unor probleme 

care îi privesc pe toţi ortodocşii din lume (de pildă provocările lumii seculare moderne) sau să ajungă la un acord privind 

practici pastorale sau chestiuni administrative comune. Acest lucru a devenit absolut necesar mai ales odată cu creşterea 

migraţiei creştinilor ortodocşi în Europa şi America: după Revoluţia bolşevică în 1917, apoi după război (1945), un 

alt val în anii 1960-1970 (grecii şi sârbii veniţi la lucru în Occident) şi, desigur, după 1990. Treptat, „Occidentul” a 

devenit a doua patrie pentru milioane de ortodocşi. Bisericile respective au trimis preoţi si episcopi să îi 

păstorească. Acest lucru a dus însă la o suprapunere de structuri bisericeşti în toate ţările occidentale. Potrivit 

canoanelor, într-un loc (oraş) nu poate fi decât un episcop, pentru că în jurul lui se strânge Biserica locală. Prin 

venirea atâtor ruşi, greci, sârbi, români, bulgari, georgieni şi sirieni în Occident s-a ajuns la o anomalie canonică: toţi 

suntem membrii aceleiaşi Biserici Ortodoxe Universale, dar totuşi fiecare face parte din structuri diferite. Pentru a 

rezolva această problemă Bisericile Ortodoxe aveau diferite propuneri de soluţii. Aceasta a fost una din cauzele care a 

făcut necesară pregătirea şi convocarea unui Mare Sinod Ortodox.  

De când a început pregătirea pentru Sf. şi Marele Sinod? 

El a fost pregătit asiduu din anii 1960, dar de-abia în anul 2014 (!), Patriarhii ortodocşi au putut lua hotărârea unanimă 

să convoace Sinodul pentru anul 2016, de Rusalii. Documentele preliminarii au fost însă pregătite şi redactate de 

reprezentanţii oficiali ai tuturor Bisericilor ortodoxe încă din anii 1980, fiind publicate în nenumărate rânduri de 

atunci. Deci, nu se poate spune că acest Sinod a fost făcut în grabă sau documentele lui nu erau cunoscute. 

Care au fost temele care urmau să fie discutate la Sf. Sinod? 

Iniţial au existat 10 teme pe ordinea de zi, aprobată de Bisericile Ortodoxe în anul 1976: problema sus menţionată a 

„Diasporei”, problema felului în care se declară o Biserică „autocefală”, resp. „autonomă”, problema 

impedimentelor care pot exista în cazul căsătoriilor, problema postului (pt. că existau Biserici ortodoxe care au 

propus în anii 1970 să se atenueze prescripţiile referitoare la post), problema relaţiilor cu ceilalţi creştini (tratată în 

două documente), problema calendarului, problema ordinii onorifice a Bisericilor autocefale (dipticele) precum şi 

atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de provocările lumii moderne.  

Dintre acestea cele mai dificil de rezolvat (pb. autocefaliei, pb. dipticelor si pb. calendarului) au fost amânate pentru 

un Sinod ulterior, iar chestiunea relaţiei cu restul lumii creştine, planificată a fi tratată iniţial în două documente 

(unul privitor la dialogurile bilaterale, altul privitor la dialogurile multilaterale) a fost redusă la un document.  

Astfel, în ianuarie 2016, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale au aprobat cele 6 documente sinodale în 

forma lor preliminară. Ele urmau să fie dezbătute încă o dată în cadrul Sf. Sinod din Creta şi aprobate.  

Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană 

Diaspora Ortodoxă 

Autonomia şi modul proclamării acesteia 

Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la căsătorie 

Importanţa postului şi a respectării acestuia astăzi 

Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine 

  (Va urma) 



 
 

 

 

     

Din luna octombrie 2016, joia la ora 18, Fratele Bartolomeu (Ungureanu) reîncepe 

Atelierul de studiu biblic, de data aceasta cu tema „Faptele Apostolilor” (a se 

vedea în programul lunar). Prezentăm în cele ce urmează impresiile uneia din 

participantele la acest atelier în anul 2015/2016.  

 

Impresii la sfârşitul cursului de un an al studiului biblic 
 

Iată că s-a incheiat anul studiului biblic la Parohia noastra si de roadele acestuia se 

bucură un număr mai restrâns de cursanţi faţă de numărul celor care au început 

cursul. Motivele de prezenţă neregulată a unora la acest curs presupun ca sunt 

diferite; poate din lipsă de timp sau de interes în înţelegerea Sfintei Scripturi.  

Ca prim punct si cel mai ideal ar fi râvna în căutarea interesului de cunoaştere a 

Sfintei Scripturi, care este ansamblul carţilor biblice considerate ca revelate de 

Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe autorii Sfintelor Scripturi. 

Teologul Claudiu Ungureanu, actualul Frate Bartolomeu de la Mănăstirea Ortodoxă 

din Austria, care este coordonatorul acestui atelier de studiu biblic si-a dat tot 

interesul în a ne face sa înţelegem cât mai corect textul Sfintei Scripturi, a 

profunzimii si complexităţii ei. 

Tema dezbătută în cadrul acestui studiu biblic a fost “Epistola către Romani” a Sf. 

Apostol Pavel. Fratele Bartolomeu a întocmit mai multe schiţe cu împarţirea 

tematică a Epistolei, pe capitole de la 1 la 16. Schiţe care sunt foarte instructive atât 

pentru tineri cât si pentru cei mai in vârsta, fixând punctele principale ale Epistolei. 

Aceasta pentru a ne face să înţelegem mai uşor conţinutul Epistolei, care pare a fi 

nesemnificativă pentru aşa zisul credincios modern. 

Mântuitorul Hristos l-a chemat pe Apostolul Pavel la apostolie si l-a rânduit pentru 

vestirea Evangheliei (Vestea cea buna) lui Dumnezeu, la propovăduirea Cuvântului 

lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos, care este “Puterea lui Dumnezeu spre 

mântuire a tot celui care crede, întâi a iudeului, apoi a elinului”, Rom 1,16.  

Tema centrală a Epistolei Sfântului Ap. Pavel către Romani este “mântuirea”, adică 

scăparea de orice pericol, protecţie de un rău, răscumpărare, biruinţă asupra morţii, 

şi  în cele din urmă, viaţă. Apostolul Pavel a primit Harul de la Dumnezeu“ ca să fie 

slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, slujind Evanghelia lui Dumnezeu pentru ca 

prinosul neamurilor fiind sfințit în Duhul Sfânt, să fie bine primit” , Rom 15,16. 

Epistola către Romani este una dintre cele mai mari și mai bogate în idei epistole a 

lui Pavel. Împărțită pe capitole după schița făcută de Fratele Bartolomeu arată astfel: 

1. Cap. 1-4: Descoperirea dreptății lui Dumnezeu prin credință 

2. Cap. 5-8: Roadele împărțirii prin credință 

3. Cap. 9-11: Pericolul reîntoarcerii la îndreptățirea prin fapte 

4. Cap.12-16: Faptele dreptății lui Dumnezeu 

Toate aceste capitole au fost dezbătute amănunțit în cadrul studiului biblic (17 

septembrie 2015 -14 iulie 2016). Dacă urmărim cu mare atenție citirea Apostolului 

de la Sfintele Liturghii de duminică, vom putea observa că începând cu a 2-a 

duminică după Rusalii pâna în duminica a 7-a după Rusalii se citește consecutiv 

Apostolul din epistola după Romani. 
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Cea mai recentă citire din Epistola după Romani pe care am ascultat-o la Sf. Liturghie a fost cea din a 3-a duminică 

după Rusalii, la 10 iulie 2016, și anume: “Roadele îndreptării prin credință” Rom. 5,1-10. 

Prima roadă este pacea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este Păstorul cel bun, care își paște bine 

oile lui: “Eu sunt ușa oilor”, Ioan 10, 7. El spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu 

decât prin Mine”, Ioan 14,6.  

A doua  roadă este nădejdea slavei lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Prin jertfa Mântuitorului este clădită nădejdea 

noastră că ne vom mântui. 

Apostolul Pavel se lauda și în suferință: “Căci când sunt slab, atunci sunt tare”, 2 Cor. 12, 10. Suferința aduce 

răbdare, răbdarea încercare si încercarea nădejde ,“care nu rușineaza, nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu 

a fost dăruită nouă prin Duhul Sfânt”, Rom 5,5. 

Împacarea fiecărei ființe umane cu Dumnezeu o subliniază limpede Sf. Pavel în textul acestei Epistole: “Căci dacă 

pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind, ne 

vom mândri prin viața lui”, Rom 5,10. 

Auzind citindu-se această Evanghelie la Sf. Liturghie am făcut imediat legătura cu ceea ce s-a învățat la Studiul 

biblic și am înțeles mult mai ușor textul Epistolei. 

Socotesc a fi necesar ca fiecare dintre noi să-și dea interesul de a cunoaște cât de puțin textele biblice și astfel ne vom apropia 

mai mult de Biserică, care este Trupul lui Hristos. 

Eu, personal, îi mulțumesc Fratelui Bartolomeu pentru osteneală, aș zice chiar pentru jertfa de a se deplasa de la 

câțiva zeci de km pentru noi, cu scopul de a ne întari în credință, explicându-ne amănunțit textul Sfintei Scripturi. 

Implicit, mulțumim Părintelui Ioan pentru inițiativă și susținerea duhovnicească de a-i da viață acestui atelier de 

studiu biblic de la parohia Sf. Antonie cel Mare, la care împlinește trebuințele spirituale și săvârșește Sfintele Slujbe 

cu multă răbdare, dragoste și bucurie. 

Doamne ajută! 

Ana Toth 

----------------- 

 

---- 

 

Duminică, 11 septembrie 2016, la Biserica Sf. 
Antonie din Viena a avut loc un concert inedit de 
muzică clasică sacră închinată Maicii Domnului. 
Toate ariile şi duetele interpretate (Händel, 
Durand, Gounod, Dvorak, Schubert etc.) au 
cuprins rugăciuni adresate Fecioarei Maria. 
Concertul s-a încheiat cu binecunoscutul « Ave 
Maria » de Schubert. 

Solista de seamă a concertului a fost renumita 
mezzosoprană română Mihaela Binder-
Ungureanu, binecunoscută publicului austriac, 
dar şi român. Alături de ea au mai cântat 
mezzosopranele Eva Pintereva din Slovacia şi 
Tatiana Gonzalez din Ecuador. La pian a cântat 
Eliana Morretti din Italia. 

                       

 

------- + ------- 

Contact:  

Pr. dr.  Ioan Moga, Email: pr.moga@rumkirche.at, Tel: 0676 7728190 

Pr. Viorel Ghera, Tel: 0681 105 67 853 

 

Pentru detalii privind programul liturgic și activitățile parohiale, vizitați noul site al Bisericii Sf. 

Atonie: www.sfantonie.at 
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