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Ecleziologia Bisericilor 
ortodoxe este o ecleziologie 
euharistic – sacramentală 
a Bisericilor locale, în care 
universalitatea Bisericii se 
realizează ca o comuniune 
dialogică de Biserici surori 
reale în cadrul unei ordini 
canonice sinodale stabilite 
de Sinoadele Ecumenice1. 
Bisericile ortodoxe locale nu 
trebuie văzute ca fiind izolate 
una de celalaltă. Fiecare Bi-
serică locală se recunoaşte pe 
ea însăşi în celelalte Biserici 
locale. Acelaşi Duh Sfânt 
care lucrează într-o Biserică 
lucrează şi în celelalte şi mij-
loceşte participarea la Trupul 
lui Hristos, la viaţa Sfintei 
Treimi. Unitatea Bisericii 
este asigurată în special, 
de funcţia episcopului care 
se îngrijeşte de legătura cu 
celelalte Biserici2. 

Încă din primele secole 
creştine, principiile de orga-
nizare bisericească au fost: 
principiul ierarhic (puterea 
bisericească cu care Mântu-
itorul a înzestrat Biserica, se 
exercită numai prin ierarhia 
de drept divin şi anume prin 
episcopi ca succesori în sfe-
ra de putere a Sf. Apostoli; 
principiul sinodal-colegial 
(puterea deplină bisericească 
într-o Biserică locală auto-
cefală se exercită prin toţi 
episcopii acestei Biserici 
întruniţi în sinod şi hotărând 
în mod colegial ca egali în 
puterea pe care au primit-o 
odată cu hirotonia în treap-
ta de arhiereu); principiul 
autonomiei (independenţa 
unei Biserici locale de orice 
altă organizaţie); principiul 
autocefaliei (independenţa 
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ierarhiei unei Biserici locale, 
organizate cu sinod propriu); 
principiul adaptării unităţi-
lor bisericeşti la împărţirea 
administrativ-politică a sta-
tului3.

Europei şi Bisericile orto-
doxe locale autocefale. S-a 
ajuns ca graniţele statelor 
independente să se identifice 
cu graniţele propriilor Bise-
rici ortodoxe4. Vorbim astăzi, 

cu un întâistătător în fruntea 
lor, patriarh sau arhiepiscop. 
Fiecare Biserică îşi rezolvă 
independent, problemele 
sale, şi nici o altă Biserică nu 
are dreptul să se amestece în 
chestiunile interne ale alteia5. 

Un număr însemnat al te-
ologilor ortodocşi provenind 
din Bisericile ortodoxe locale 
naţionale, care şi-au obţinut 
autocefalia în secolele XIX-
XX, pe fondul independenţei 
de stat, (mă voi referi în 
cele ce urmează la punctul 
de vedere al unor teologi 
ortodocşi români) reliefează 
semnificaţia principiului 
etnic (organizarea Bisericii 
unui neam cu episcopi şi 
preoţi din acel neam) în 
organizarea teritorială bise-
ricească, alături de celelalte 
principii fundamentale de 
organizare bisericească. Este 
invocat în acest sens, canonul 
34 apostolic: „Se cuvine ca 
episcopii fiecărui neam să 
aibă în cinste pe cel dintâi 
dintre ei şi să-l socotească 
drept căpetenie şi nimic mai 
însemnat să nu facă fără înţe-
legere cu acela; şi fiecare să 
facă cele ce se referă la epi-
scopia sa şi la localităţile din 
cuprinsul ei. Dar nici acela să 
nu facă nimic mai însemnat 
fără învoirea tuturor, fiindcă 
aşa va fi înţelegere şi se va 
slăvi Dumnezeu prin Domnul 
Hristos în Duhul Sfânt: Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh”. 

Pe fondul conţinutului 
acestui canon, teologii orto-
docşi mai sus menţionaţi ara-
tă că dintru început, Biserica 
creştină a luat în mod serios, 
în considerare, elementul 

Principiul etnic a jucat de 
asemenea, un rol important 
în organizarea Bisericilor 
locale. Odată cu constituirea 
statelor naţionale indepen-
dente, în secolele XIX-XX, 
s-au organizat în Răsăritul 

de 16 Biserici autocefale, 
respectiv autonome. Exact ca 
în primele secole creştine, fi-
ecare din aceste Biserici este 
independentă în propria ei 
administraţie şi jurisdicţie, cu 
sinoade bisericeşti proprii şi 

Adormitul întru fericire, Miron Cristea, Cel Dintâi Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române (1925–1939).
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etnic şi l-a pus la baza orga-
nizării ei administrative, de 
îndată ce s-a simţit nevoia 
unei reglementări în această 
privinţă6. Canonul 34 aposto-
lic – afirmă aceşti teologi – se 
referă la unităţi teritoriale 
bisericeşti, organizate după 
caracterul etnic. „Întotdeau-
na, grupurile creştine au fost 
etnice, încă din zorii creş-
tinismului. Iudaizanţii erau 
evrei, cei din diaspora erau 
greci sau evrei de cultură gre-
cească, asimilaţi prin limbă, 
şi ei s-au delimitat încă din 
timpul apostolilor ca atare”7. 

Sensul cuvântului etnos 
nu poate fi decât acela de 
neam, prin care se înţelege 
o grupare etnică, o unicitate 
distinctă, care are caracteris-
ticile unei naţiuni. În nici un 
caz, nu are înţeles de provin-
cie, sau de ţinut, indiferent de 
faptul că respectiva provincie 
ar fi populată de credincioşi 
cu aceeşi origine etnică sau 
aparţinând mai multor nea-
muri8.

În sprijinul aserţiunii lor, 
teologii români vorbesc şi 
despre identitatea etnică ca 
o realitate evidentă în Scrip-
tură, în tradiţie şi în viaţa de 
toate zilele, care nu se opune 
identităţii creştine despre 
care vorbeşte Sf. Apostol 
Pavel în Epistola către Ga-
lateni III, 28: „Nu mai este 
iudeu şi nici elin, nu mai 
este rob şi nici slobod, nu 
mai este parte bărbătească şi 
nici parte femeiască, căci voi 
toţi una sunteţi în Hristos”. 
Identitatea creştină vizează 
unitatea umană ontologică 
răscumpărată de Hristos prin 
lucrarea sa de mântuire9. Nu 
se poate face abstracţie de 
neamuri, ele neputând fi to-
pite în identitatea creştină10. 

Teologii amintiţi vorbesc 
şi despre un personalism 
etnic propriu unei Biserici 
ortodoxe naţionale locale, 
despre un anumit stil de viaţă 
religios-morală, distingân-

 1 Ioan I. Ică jr, Uniatismul – impas ecleziologic. Pe marginea celei 
de-a VIII-a Sesiuni plenare a Comisiei internaţionale mixte pentru 
dialog teologic între Bisericile Ortodoxe şi Biserica Romano-
Catolică, Baltimore, 9-19 iulie 2000, text manuscris,  p. 8;

 2 Jeremiasz Anchimiuk, Die communiale Aufgabe und die synodale 
Einbindung der Bischöfe und Erstbischöfe in Ortskirche, 
regionalem Kirchenverband und Gesamtkirche. Gesichtspunkte 
der orthodoxen Ekklesiologie, in „Ostkirchliche Studien“, 51 Band, 
September 2002, Heft 2,  p. 125;

 3 Iorgu D.Ivan, Etnosul – neamul – temei divin şi principiu 
fundamental canonic al autocefaliei bisericeşti, în vol. „Centenarul 
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985”, Edit. 
IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 193-194;

 4 Ernst Chr. Suttner, Die Ostkirchen. Ihre Traditionen, der Verlust 
unserer Einheit mit ihnen und die Suche nach Wiedererlangung der 
Communio, Verlag „Der Christliche Osten“, Würzburg, 2000, p. 
26;

 5  Dietmar W. Winkler, Klaus Augustin, Die Ostkirchen. Ein 
Leitfaden, Andreas Schnider – Verlagsatelier, Graz, 1997, p.24-25;

 6 Antonie Plămădeală, Zece teze despre catolicitate şi etnicitate, în 
vol. „Ca toţi să fie una”, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p.120;

 7  Ibidem;
 8 Ioan N.Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, 

Sibiu, 1993, p.27;
 9 Mântuitorul Hristos aminteşte de persoane dar şi de neamuri: 

„Mergând învăţaţi toate neamurile” (Matei 28,19). Ele sunt 
chemate să intre în componenţa Bisericii, să adere la unitatea 
creştină ca neamuri, cu identitatea lor distinctă, diferită, specifică: 
„Dumnezeu cel viu care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate 
cele ce sunt într-ânsa, a îngăduit din timpurile trecute ca toate 
neamurile să meargă pe căile lor” (Fapte 14, 15-16). Sf. Ioan 
Evanghelistul ne spune că „toate neamurile vor aduce măreţia şi 
slava lor înaintea lui Dumnezeu, Dreptul Judecător” (Apocalipsă, 
XXI, 26). Evanghelistul Matei spune că „se vor aduna înintea Lui 
toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte 
păstorul oile de capre” (Matei 25,32). Vezi la Antonie Plămădeală, 
op.cit, p. 117;

10 Ibidem, p. Autorul specifică în mod clar: „Factorul etnic e prezent 
în organizarea Bisericilor ortodoxe de la început şi până în zilele 
noastre. El a fost impus de către viaţa însăşi în desfăşurarea 
ei istorică. Creştinismul s-a născut şi există în condiţii date, şi 
el nu poate exista în condiţii de normalitate decât respectând 
datele esenţiale ale vieţii. Dacă le-ar contrazice, creştinismul s-ar 
contrazice pe sine, s-ar izola şi ar dispare”;

11  Ilie Moldovan, Etnicitate şi autonomie bisericească. Consideraţii 
de ordin teologic-moral,  în vol. „Centenarul Autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Române 1885-1985”, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1987,  
p.240;

12 Ion Bria, Destinul Ortodoxiei,  Ed IBMBOR, Bucureşti, 1989, 
p.363;

13  Iorgu D. Ivan, op.cit., p.200;
14 Antonie Plămădeală, op.cit., p.127;
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care harismatică, după felul 
în care cugetul şi simţirea 
noastră s-au însufleţit de 
duhul lui Hristos, potrivit 
particularităţilor noastre de 
origine şi grai, de vocaţie şi 
destin”11.

Alţi teologi români în-
cearcă să dezavueze critica 
adusă structurării etnice a 
Bisericilor ortodoxe locale, 
arătând că azi nu se poate 
face abstracţie de un anumit 
context istoric care a influen-
ţat evoluţia ulterioară a Orto-
doxiei şi pe care ni-l asumăm 
aşa cum a fost el. În secolul 
al XIX-lea, când s-au orga-
nizat cele mai multe Biserici 
locale, principiul teritorial 
a coincis cu cel naţional. În 
această perioadă, autocefalia 
nu putea să fie concepută ca 
separare a Bisericilor orto-
doxe de naţiunile lor, care se 
organizau independent. Era 
vorba nu numai de recunoaş-
terea unui teritoriu creştin, 
ci de recunoaşterea şi a unui 
popor concret, a unei culturi 
specifice transfigurate de cre-
dinţă. Astfel, Biserica recu-
noaşte că ia rădăcini în orice 
sol cultural al umanităţii. Prin 
urmare, Biserica nu este doar 
o noţiune administrativă sau 
naţionalistă. Ortodoxia afir-
mă natura catolică a Bisericii 
locale şi nu vorbeşte de vreo 
universalitate teritorială. Ar-
gumentul etnic sau naţional 
care a justificat obţinerea au-
tocefaliei în epoca modernă, 
de către numeroase Biserici 
locale, n-a contravenit disci-
plinei canonice recunoscute 
unanim, de obţinere a acestui 
statut, deoarece n-a alunecat 
pe panta filetismului, forma 
abuzivă a acestei argumen-
tări12.

Organizarea Bisericilor 
neamurilor ca Biserici auto-
cefale n-a primejduit unitatea 
Bisericii şi caracterul ei uni-
versal, fiindcă această unitate 
se realizează şi se păstrează 
prin legătura permanentă din-
tre Bisericile ortodoxe auto-

du-se astfel de al celorlalte 
popoare de aceeaşi tradiţie 
răsăriteană: „E vorba des-
pre un mod de manifestare 
spirituală care nu rezultă 
dintr-o viziune particulară în 
ce priveşte adevărul de cre-
dinţă sau dintr-o interpretare 
diferită a tezaurului liturgic 
şi canonic, ci reprezintă doar 
forma specifică de diversifi-

cefale, ca mădulare egale ale 
trupului tainic al Domnului13. 
Cultura şi tradiţiile neamului 
îmbogăţesc Biserica în ge-
neral, dau un conţinut variat 
catolicităţii şi nu o reduc14.

Pr. Prof. Dr. Mihai 
Săsăujan

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian 

Patriahul” – Bucureşti

NOTE



La începutul anului 2010, proclamat de 
Sfântul Sinod ca Anul omagial al Crezului 
Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în 
Patriarhia Română, în contextul aniversării 
a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Ro-
mână a devenit autocefală şi a 85 de ani de 
la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii 
Sfântului Sinod adresează un Apel de suflet 
către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români 
din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără bine-
cuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori 
sau în structuri bisericeşti necanonice, de 
a reveni în comuniune directă cu Biserica 
Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Realizarea acestui deziderat reprezintă 
împlinirea prevederilor din Statutul pentru 
organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto-
doxe Române, care menţionează faptul că 
Biserica Ortodoxă Română este Biserica 
neamului românesc şi îi cuprinde pe creştinii 
ortodocşi din ţară şi pe creştinii ortodocşi 
români din afara graniţelor ţării (art. 5), iar 
organizarea canonică şi pastorală a credin-
cioşilor ortodocşi români din afara graniţelor 
României se asigură de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române (art. 8). Acest 
principiu este în deplină concordanţă cu ho-
tărârea Conferinţei Presinodale Panortodoxe 
de la Chambésy-Elveţia (6-13 iunie 2009), 
care precizează că fiecare Biserică autocefa-
lă are dreptul de a păstori propria sa diasporă.

Prevederile statutare menţionate expri-
mă datoria Bisericii Ortodoxe Române şi 
se bazează pe canonul 16 de la Sinodul I 
Ecumenic (325), care afirmă principiul că 

Apel la Unitate şi Demnitate Românească

nu este îngăduit unei eparhii să primească în 
jurisdicţia sa clerici şi credincioşi ortodocşi, 
fără binecuvântarea Bisericii (eparhiei) 
căreia aceştia aparţin.

În acest sens, amintim şi faptul că proce-
sul de revenire a clerului şi credincioşilor 
ortodocşi de diferite naţionalităţi la Biseri-
cile Mame (de exemplu în Patriarhia Rusă 
şi în Patriarhia Sârbă) a început deja în urmă 
cu mai mult timp şi a arătat că, prin cores-
ponsabilitate şi solidaritate etnică ortodoxă, 
se pot depăşi dezbinări istorice conjunctu-
rale, motivate în trecut pe criterii politice.

Acum, la 20 de ani de la căderea regi-
mului comunist în Europa Răsăriteană, când 
România este membră a Uniunii Europene 
şi a NATO şi în condiţiile în care Biserica 
Ortodoxă Română dezvoltă o activitate 
fără precedent în afara graniţelor ţării prin 
reorganizarea şi înfiinţarea de numeroase 
eparhii în întreaga lume, apreciem că nu 
mai sunt motive întemeiate de a respinge 
chemarea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române la unitate şi comuniune 
ortodoxă românească.

Suntem încredinţaţi că această atitudine 
de reînviere şi reconciliere ortodoxă româ-
nească va consolida şi va intensifica lucra-
rea pastoral-misionară, social-filantropică şi 
cultural-educaţională a Bisericii Ortodoxe 
Române de pretutindeni, întărind în acelaşi 
timp demnitatea ortodoxă românească, prin 
eliberarea unora dintre românii ortodocşi 
de complexul de a fi „căutători de umbrele 
canonice” la străini.

Regretăm că din motive multiple, unii 
dintre fraţii noştri ortodocşi români s-au 
îndreptat spre alte jurisdicţii ortodoxe, în 
timpul comunismului, însă ceea ce a fost 
scuzabil în trecut a devenit nejustificabil 
şi chiar regretabil în prezent, adică în-
străinarea românilor unii de alţii, până la 
dezbinarea lor bisericească.

Încredinţaţi fiind că apelul nostru la uni-
tate şi demnitate ortodoxă românească va fi 
receptat cu bucurie şi responsabilitate, ca 
dorinţă de comuniune şi cooperare frăţeas-
că, vă împărtăşim tuturor aleasă preţuire şi 
părintească binecuvântare. 

† Teofan Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei
† Laurenţiu Arhiepiscopul Sibiului şi Mitro-
politul Ardealului 
† Bartolomeu Arhiepiscopul Vadului, Felea-
cului şi Clujului Mitropolitul Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului
† Irineu Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei
† Nicolae Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitro-
politul Banatului
† Petru Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul 
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
† Serafim Arhiepiscopul Ortodox Român al 
Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitro-
politul Ortodox Român al Germaniei, Europei 
Centrale şi de Nord
† Iosif Arhiepiscopul Ortodox Român al Euro-
pei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român 
al Europei Occidentale şi Meridionale
† Nifon Mitropolit onorific, Arhiepiscop al 
Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
† Teodosie Arhiepiscopul Tomisului
† Pimen Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
† Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei
† Gherasim Arhiepiscopul Râmnicului
† Eftimie Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
† Epifanie Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
† Calinic Arhiepiscopul Argeşului şi Musce-
lului
† Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos

PF Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
† DANIEL

Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

† Timotei Arhiepiscopul Aradului
† Nicolae Arhiepiscopul Ortodox Român al 
celor două Americi
† Justinian Arhiepiscop onorific, Episcopul 
Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului
† Ioan Arhiepiscop onorific, Episcopul Covas-
nei şi Harghitei
† Corneliu Episcopul Huşilor
† Lucian Episcopul Caransebeşului
† Sofronie Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei
† Vincenţiu Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
† Galaction Episcopul Alexandriei şi Teleor-
manului 
† Ambrozie Episcopul Giurgiului
† Sebastian Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
† Visarion Episcopul Tulcii
† Petroniu Episcopul Sălajului
† Gurie Episcopul Devei şi Hunedoarei
† Daniil  Episcop-locţiitor (Administrator) al 
Episcopiei Daciei Felix
† Siluan Episcopul Ortodox Român al Ungariei
† Siluan Episcopul Ortodox Român al Italiei
† Timotei Episcopul Ortodox Român al Spaniei 
şi Portugaliei
† Macarie Episcopul Ortodox Român al Eu-
ropei de Nord
† Mihail Episcopul Ortodox Român al Austra-
liei şi Noii Zeelande
† Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar pa-
triarhal

† Varlaam Ploieşteanul Episcop-vicar Pa-
triarhal
† Varsanufie Prahoveanul Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor
† Calinic Botoşăneanul Episcop-vicar al Ar-
hiepiscopiei Iaşilor
† Andrei Făgărăşeanul Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Sibiului
† Irineu Bistriţeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
† Vasile Someşeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
† Paisie Lugojeanul Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Timişoarei
† Emilian Lovişteanul Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Râmnicului
† Ioachim Băcăuanul Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului şi Bacăului
† Sofian Braşoveanul Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Ortodoxe a Germaniei, Austriei şi 
Luxemburgului
† Marc Nemţeanul Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Ortodoxe Române a Europei Occi-
dentale
† Ioan Casian de Vicina Episcop-vicar Arhiepi-
scopiei Ortodoxe Române a celor două Americi
† Iustin Sigheteanul Arhiereu-vicar al Epi-
scopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului

Biroul de Presă al Patriarhiei Române



                           – Periodic lunar al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Editor responsabil: Prot. Pavel Ardelean, vicar episco-
pal. Redactor responsabil: Pr. Cosmin Pop. Redacþia: 5700 Giula, Parcul Sf. Nicolae nr. 2. Internet: www.atruroman.hu. Telefon: 66/361-281, 
66/463-880. Fax: 66/463-867.  Tiparul: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, str. Luther nr. 4/B. Director: Garai György. Apariþia publicaþiei 
este asiguratã ºi de Fundaţia Publică „Pentru Minorităţile Naţionale şi Etnice din Ungaria”. A havilap megjelenését a „Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány” támogatja.

Bartolomeu, prin mila lui 
Dumnezeu Arhiepiscop al Con-
stantinopolului – Noua Romă – şi 
Patriarh Ecumenic, către plină-
tatea Bisericii, har şi pace de la 
Domnul şi Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos!

Sfânta noastră Biserică îşi săr-
bătoreşte astăzi propria prăznuire 
şi – din acest Tron istoric şi marti-
ric al Patriarhiei Ecumenice – Bi-
serica Mamă a Constantinopolului 
transmite binecuvântarea, dragos-
tea şi grija tuturor credincioşilor, 
fiii şi fiicele sale duhovniceşti 
din întreaga lume, chemându-i să 
slujească împreună, în rugăciune.

Binecuvântat fie numele Dom-
nului! Cei care au încercat, de-a 
lungul secolelor, să oprime Bise-
rica prin diferite persecuţii vizibile 
şi invizibile; cei care au căutat să 
falsifice Biserica prin învăţăturile 
lor eretice; cei care au dorit să 
reducă Biserica la tăcere, lipsind-o 
de glasul şi mărturia sa, toţi aceş-
tia au eşuat. Aurele mucenicilor, 
lacrimile asceţilor şi rugăciunile 
sfinţilor apără spiritualitatea Bi-
sericii, iar Mângâietorul şi Duhul 
Adevărului ne duce la plinătatea 
adevărului.

Cu simţul datoriei şi al respon-
sabilităţii, în ciuda obstacolelor 
şi a problemelor întâlnite, Întâiul 
Tron al Bisericii Ortodoxe, Pa-
triarhia Ecumenică, se îngrijeşte 
de apărarea şi menţinerea unităţii 
Bisericii Ortodoxe, pentru ca noi 
să putem mărturisi, într-un glas şi 
într-un cuget, credinţa ortodoxă 
a Părinţilor noştri, în orice epocă 
şi chiar în zilele noastre. Aceasta 
fiindcă Ortodoxia nu este un te-
zaur de muzeu ce trebuie păstrat; 
ea este suflarea vieţii care trebuie 
transmisă pentru a învigora oa-
menii. Ortodoxia este întotdeauna 
contemporană, atât timp cât o 
promovăm cu smerenie şi o inter-
pretăm în lumina căutărilor şi a 
nevoilor existenţiale ale umanităţii 
din oricare perioadă istorică şi 
mediu cultural.

Din această cauză, Ortodoxia 
trebuie să se afle într-un dialog 
permanent cu lumea. Biserica Or-
todoxă nu se teme de dialog, fiind-
că adevărul nu se teme de dialog. 
Dimpotrivă, dacă Ortodoxia s-ar 
închide în sine şi nu ar menţine di-
alogul cu cei din afară, misiunea sa 
ar eşua, iar ea nu ar mai fi Biserica 

Enciclică patriarhală şi sinodală la Duminica Ortodoxiei
cea „sobornicească” şi „ecumeni-
că“. Ea ar deveni, în schimb, un 
grup introverit, un „ghetou” de la 
marginea istoriei. De aceea, marii 
Părinţi ai Bisericii nu s-au temut 
niciodată de dialogul cu cultura 
spirituală a epocii lor – chiar şi cu 
idolatrii păgâni şi filosofii lumii 
lor – influenţând prin aceasta şi 
transformând civilizaţia timpului 
lor şi dăruindu-ne, cu adevărat, o 
Biserică ecumenică.

Astăzi, Ortodoxia este chemată 

să continue acest dialog cu lumea 
exterioară pentru a oferi o mărtu-
rie şi o suflare de viaţă dătătoare 
credinţei sale. Totuşi, acest dialog 
nu poate ajunge la lumea din afară 
dacă nu trece mai întâi prin toţi 
cei care poartă numele „creştini”. 
Astfel, trebuie să discutăm între 
noi mai întâi, în calitate de creştini, 
pentru ca mărturia noastră faţă de 
lumea din afară să fie credibilă. 
Străduinţele noastre de unire a 
tuturor creştinilor sunt voinţa şi 
porunca Domnului nostru, care 
înainte de Patimile Sale S-a rugat 
Tatălui Său „ca ei (ucenicii Săi) să 
fie una, pentru ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21). 
Nu se poate ca Domnul să sufere 
pentru unitatea ucenicilor Săi, iar 
noi să rămânem indiferenţi faţă de 
unitatea tuturor creştinilor. Ar fi o 
trădare criminală şi o încălcare a 
poruncii Sale divine.

Scopul dialogurilor teologice 
panortodoxe

Exact pentru aceste motive, cu 
acordul şi participarea reciprocă a 
tuturor Bisericilor Ortodoxe loca-
le, Patriarhia Ecumenică a iniţiat, 
timp de multe decenii, dialoguri 
teologice oficiale panortodoxe cu 
Bisericile şi confesiunile creştine 

mai numeroase. Scopul acestor 
dialoguri este să se discute, în 
spiritul dragostei, tot ceea ce îi 
desparte pe creştini atât în ce pri-
veşte credinţa, cât şi organizarea 
şi viaţa Bisericii.

Aceste dialoguri, împreună cu 
alte eforturi ale Bisericii Ortodoxe 
de stabilire a relaţiilor de pace 
şi frăţietate cu alţi creştini, sunt, 
din păcate, puse în discuţie astăzi 
într-un mod fanatic şi inacceptabil 
– cel puţin conform standardelor 

unui etos cu adevărat ortodox 
– de unele cercuri care pretind 
exclusiv pentru ele titlul de zeloţi 
şi apărători ai Ortodoxiei. Ca şi 
când toţi Patriarhii şi toate Sfintele 
Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe 
din întreaga lume, care au decis în 
unanimitate şi continuă să sprijine 
aceste dialoguri, nu ar fi ortodocşi. 
Totuşi, aceşti adversari ai tuturor 
eforturilor de restabilire a unităţii 
între creştini se consideră mai 
presus de Sinoadele Ecumenice 
ale Bisericii, până la un punct 
primejdios care ar putea duce la 
schisme în cadrul Bisericii.

În argumentaţia lor polemică, 
aceşti critici ai restabilirii unităţii 
între creştini nu ezită să denatu-
reze realitatea, pentru a înşela şi 
a incita credincioşii. Astfel, ei 
nu spun nimic despre faptul că 
dialogurile teologice sunt purtate 
în urma deciziei unanime a tuturor 
Bisericilor Ortodoxe, atacând, în 
schimb, numai Patriarhia Ecume-
nică. Ei răspândesc zvonuri false 
că unirea dintre romano-catolici şi 
ortodocşi ar fi iminentă, deşi ştiu 
foarte bine că deosebirile discutate 
în dialogurile teologice sunt destul 
de numeroase şi că necesită o dez-
batere lărgită; în plus, unirea nu 

este decisă de comisiile teologice, 
ci de Sinoadele Bisericilor. Ei 
afirmă că, după toate presupozi-
ţiile, Papa va subjuga ortodocşii, 
deoarece aceştia sunt de acord să 
dialogheze cu romano-catolicii. 
Ei îi condamnă pe cei care conduc 
aceste dialoguri, considerându-i 
„eretici” şi „trădători” ai Ortodo-
xiei, doar pentru că ei discută cu 
cei care nu sunt ortodocşi, cu cei 
care nu împărtăşesc tezaurul şi 
adevărul credinţei noastre orto-
doxe. Aceştia vorbesc cu dispreţ 
despre orice efort de reconciliere 
între creştinii divizaţi cât şi des-
pre restabilirea unităţii dintre ei, 
considerând că toate acestea ar 
constitui „panerezia ecumenismu-
lui“, fără a aduce nici cea mai mică 
dovadă că, în contactele sale cu 
cei ce nu sunt ortodocşi, Biserica 
Ortodoxă ar fi abandonat sau negat 
doctrina Sinoadelor Ecumenice şi 
a Părinţilor Bisericii.

„Ortodoxia nu are nevoie de 
fanatism pentru a se apăra”.

Iubiţi fii întru Domnul, Orto-
doxia nu are nevoie de fanatism 
sau de bigotism pentru a se apăra. 
Oricine crede că Ortodoxia deţine 
adevărul nu se teme de dialog, 
deoarece adevărul nu a fost pus 
în primejdie niciodată de dialog. 
Dimpotrivă, atunci când, în zilele 
noastre, toţi oamenii se străduiesc 
să-şi rezolve toate disensiunile 
prin dialog, Ortodoxia nu poate ac-
ţiona cu intoleranţă şi extremism. 
Trebuie să aveţi cea mai mare 
încredere în Biserica Mamă. Şi 
aceasta deoarece Biserica Mamă 
a păstrat şi a transmis Ortodoxia 
de-a lungul veacurilor, chiar în 
rândurile altor naţiuni. Iar astăzi, 
Biserica Mamă se luptă în circum-
stanţe dificile pentru a menţine 
Ortodoxia vie şi respectabilă în 
întreaga lume.

Vă îmbrăţişăm pe toţi cu dra-
goste şi binecuvântare părintească 
de la Patriarhia Ecumenică, acest 
sfânt centru al Ortodoxiei, ru-
gându-ne să înaintaţi cu sănătate 
prin sfânta perioadă de pocăinţă 
şi asceză, cunoscută ca perioada 
Postului Mare, pentru a deveni 
vrednici să sărbătoriţi Sfintele Pa-
timi şi slăvita Înviere a Domnului 
şi Mântuitorului nostru, împreună 
cu toţi credincioşii creştini orto-
docşi din întreaga lume.

† Constantin de Derkon
† Evangelos de Perge
† Kallinikos de Lystra

Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, care se roagă cu ardoare la Dumnezeu pentru toţi, împreună cu Preasfinţiţii ierarhi:

† Mihail al Austriei
† Alexios al Atlantei
† Joseph de Proikonnisos

† Demetrios al Sevastiei
† Irineos de Myriophyton şi Peristasis
† Chrysostom de Myra

† Emmanuel al Franţei
† Makarios de Gortyna şi Arkadia
† Amphilochios al Noii Zeelande


