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ABSTRACT. The Unity and Autocephaly of the Church in the Pan-Orthodox Pre-Council Dialogue. 
The starting point of any study regarding unity and autocephaly must be the study of the nature of the 
Church in general. That is to say, that ecclesiastical practice must reflect the doctrine of ecclesiology. 
The ecclesiological principle of unity constitutes the basis of church polity. According to this 
principle, the Church is one because her Head is one, the Lord Jesus Christ. This fact constitutes 
a basic tenet of our faith and refers to the spiritual unity, which permeates the Church. Although 
the Church is one, she is made up of numerous local churches whose boundaries usually coincide 
with those of the lands in which they exist. These same churches are administered independently 
of one another. Starting from this theological and canonical point of view, we analyzed the most 
important aspects of the Pan-Orthodox Pre-Council Dialogue on the topics of autocephaly. 
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1. Comuniunea dogmatic<, sacramental< şi canonic<, expresie a unit<Yii organice 

Punctul de plecare al cercet<rii privind unitatea 挙i autocefalia trebuie s< fie studiul naturii 
Bisericii în general, întrucât realit<虚ile organizatorice 挙i structurile admininistrative ecleziatice ar 
trebui s< reflecte principiile ecleziologice genuine.  

Din aceast< perspectiv< principiul ecleziologic al unit<虚ii organice constituie sau ar trebui 
s< constituie fundamentul oric<rei forme de organizare a Bisericii. În conformitate cu acest principiu, 
Biserica este una întrucât Capul ei este Unul, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ciprian este 
extrem de explicit în acest sens când afirm<: „Unul este Dumnezeu, unul este Hristos, una este 
Biserica, una e credinYa şi poporul este unul, formând prin înYelegere un singur corp unit şi puternic. 
Nu poate nici unitatea exista desp<rYit<, nici corpul, care este unul, nu poate exista descompus sau 
t<iat în buc<Yi, cu m<runtaiele scoase şi împr<ştiate. Cine a ieşit din sânul Bisericii nu poate tr<i 
sau respira şi îşi pierde îns<şi raYiunea mântuirii”1. 

De挙i Biserica este una, ea este alc<tuit< din numeroase Biserici locale, independente din punct 
de vedere administrativ. Îns<, în ciuda acestei independen虚e, unitatea fiin虚ial< a Bisericii r<mâne 
intact<2. Sfântul Apostol Pavel afirm< acest fapt când se raporteaz< la Biseric< definind-o ca trup 
tainic al lui Hristos 挙i la credincio挙i ca membri ai acestui trup afla虚i într-o leg<tur< perpetu< unii cu 
al虚ii 挙i cu capul Hristos cel nev<zut, dar perceptibil 挙i comunicabil în comuniunea eclezial<3. 

Înc< din primele secole de existen虚< institu虚ional< a eclesiei cre挙tine, unitatea a fost legat<, 
la cel mai profund nivel, de credin虚<, de via虚a liturgic< 挙i de activitatea misionar< a Bisericii. 
Evanghelia Sfântului Ioan exprim< acest deziderat atunci când prezint< unitatea Bisericii ca pe o 
cerere st<ruitoare din rug<ciunea Domnului4. Faptele Apostolilor ilustreaz< aceea挙i realitate când 

                                                 
* Pr. Lect. Dr., Facultatea de Teologie Ortodox< Cluj-Napoca, manager al Institutului de Istorie Ecleziastic< 

al Universit<スii Babeシ-Bolyai, Cluj-Napoca, ggardan@yahoo.com. 
1 Sfântul Ciprian, Despre unitatea Bisericii, XXIII, în Apologeスi de limb< latin<, Editura Institutului Biblic 挙i de 

Misiune al BOR, Bucure挙ti, 1981, pp. 450-451. 
2 Lewis J. Patsavos, Unity and Autocephaly: Mutually Exclusive?, accesat în format electronic în data de 
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4 Ioan 17, 11 挙i 20 挙.u. 
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subliniaz< categoric unitatea ca fiind elementul caracteristic al vie虚ii Bisericii în primii s<i ani5, în 
timp ce existen虚a unei „teologii a unit<虚ii” destul de bine articulat< în Epistolele pauline nu poate fi 
interpretat< decât ca o m<rturie a importan虚ei pe care Biserica a acordat-o unit<虚ii sale chiar de la 
început.  

A挙a cum este reflectat< în scrierile nou testamentare, multiplicitatea, pluralitatea 挙i 
diversitatea bisericilor locale poate fi urm<rit< pân< în perioada originilor institu虚ionale ale Bisericii 
cre挙tine. Investi虚i cu misiunea de a propov<dui Evanghelia mântuirii la toate popoarele6, Apostolii au 
înfiin虚at comunit<Yi/Biserici locale 挙i au instituit p<stori care s< continue în aceste comunit<虚i misiunea 
apostolic<. Ace挙ti succesori ai Apostolilor au fost, în acela挙i timp, investi虚i cu autoritatea necesar< în 
vederea gestion<rii vie虚ii interne a fiec<rei comunit<虚i în conformitate cu particularit<虚ile locale, 
diferen虚ele în chestiunile care nu erau esen虚iale din punct de vedere al credin虚ei mântuitoare f<cându-挙i 
practic imediat sim虚it< prezen虚a.  

Existen虚a a numeroase comunit<虚i/Biserici surori, administrate independent, vizeaz< numai 
aspectul extern al organiz<rii ecleziale, ea neafectând în nici un fel unitatea fiin虚ial< a Bisericii. 
Aceast< unitate intern<, spiritual<, î挙i g<se挙te forma de expresie în m<rturisirea acelea挙i credin虚e de 
c<tre întreaga Biseric<, în comuniunea realizat< prin p<rt<挙ia la acelea挙i Sfinte Taine 挙i în supunerea 
fa虚< de acelea挙i prescrip虚ii 挙i norme canonice. 

Exist< dou< aspecte ale temei generale a unit<Yii Bisericii. Primul se refer< la idealul 
sau la înv<Y<tura Bisericii primare privind unitatea sa. Al doilea aspect se refer< la ceea ce a 
experiat Biserica ca unitate. Prima tem< ar putea fi caracterizat< ca teologia unit<Yii, aşa cum a fost 
aceasta conceput< şi formulat< de Biserica primar<. A doua constituie istoria unit<Yii, aşa cum poate fi 
ea reconstruit< din studiul izvoarelor, cu ajutorul cercet<rii istorice obiective7. 

M<rturiile patristice 挙i practica vie虚ii Bisericii primare confirm<, f<r< echivoc, aceast< realitate. 
În veacul al II-lea, Sfântul Ignatie Teoforul traseaz< primele linii a ceea ce va deveni în timp teologia 
unit<虚ii Bisericii. Pentru el, episcopul devine punctul sensibil 挙i concret al unit<虚ii Bisericii locale. 
Leg<tura cu episcopul este premis< a unirii omului cu Dumnezeu şi, totodat<, dovada vizibil< a acestei 
uniri; dovada c< o persoan< aparYine Bisericii. Unirea credincioşilor cu episcopul (şi implicit cu clericii 
aflaYi în comuniune cu el) este condi虚ia fundamental< pentru existen虚a real< a „Biserici sobornice挙ti”: 
„Unde se vede episcopul, acolo s< fie şi mulYimea, dup< cum unde este Iisus Hristos, acolo este şi 
Biserica universal< (soborniceasc<)”8, declar< explicit el. Unitatea Bisericii se p<streaz<, în viziunea 
sa, prin supunerea şi ascultarea creştinilor faY< de episcop, care este centrul vieYii bisericeşti; prin 
p<strarea adev<ratei credinYe şi fuga de înv<Y<turile ereticilor; 挙i prin vieYuirea în Hristos9. 

Dac< Sfântul Ignatie fundamenteaz< unitatea Bisericii soborniceşti pe comuniunea dintre 
episcop şi credincioşi, în veacul al III-lea Sfântul Ciprian accentueaz< importanYa pentru unitate a 
comuniunii fr<Yeşti dintre episcopii Bisericii creştine. Într-una din epistolele sale el precizeaz< c< Hristos 
a întemeiat o singur< Biseric<, chiar dac< aceasta este divizat< peste tot cuprinsul lumii în mai multe 
p<r虚i. La fel este 挙i cu unitatea episcopilor care, de挙i sunt mul虚i, constituie o unitate datorit< identit<虚ii 
credin虚ei lor10. Într-o alt< scrisoare, el afirm< c< Biserica universal< este una, inseparabil< 挙i indivizibil< 

                                                 
5 Faptele Apostolilor  2, 42-44. 
6 Matei 28, 19. 
7 Ioannis Zizioulas, Euharistie, Episcop, Biseric<, traducere de pr. dr. Ioan Valentin Istrate şi Geanina Chiriac, 

Editura Basilica, Bucureşti, 2009, p. 17. 
8 Sf. Ignatie al Antiohiei, Epistola c<tre smirneni, VIII, 1, în Scrierile P<rinスilor Apostolici, traducere, note 挙i 

indici de pr. dr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic 挙i de Misiune al BOR, Bucure挙ti, 1995, p. 222. 
9 Sf. Ignatie al Antiohiei, Epistola c<tre efeseni, IV-V, p. 190; Epistola c<tre magnezieni, VI-VII, p. 200; Epistola 

c<tre tralieni, II-III, VII, 2 pp. 204-206;  Epistola c<tre filadelfieni, II, IV, pp. 214-215; Epistola c<tre 
smirneni, VI, 1, VII, IX, 1, pp. 221-222; Epistola c<tre Policarp, VI, 1, p. 227. 

10 Ciprian, Epistola 51, C<tre Antonianus, în Ante-Nicene Fathers, vol. 5, edited by Philip Schaff, 1885, pp. 
327-335. Vezi şi ediYia electronic< accesibil< la adresa http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf05.html. O analiz< 
ampl< a înv<虚<turii depre Biseric< la Sfântul Ciprian poate fi urm<rit< în studiul Gabriel-Viorel Gârdan, 
Accente eclesiologice la Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, în Unitatea Bisericii, accente eclesiologice 
pentru mileniul III, coordonatori: Ioan Vasile Leb şi Radu Preda, Editura Limes, 2005, pp. 98-137. 
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挙i din aceast< cauz< trebuie s< fie unit< într-un întreg prin angajamentul spiritual reciproc al 
episcopilor11.  

Pozi虚ii teologice similare înregistr<m, în aceea挙i epoc<, 挙i în cazul Sfântului Irineu12 sau 
a Sfântului Atanasie, ambii accentuând faptul c< episcopilor le revine misiunea de a p<stra atât 
unitatea credin虚ei, cât 挙i unitatea 挙i comuniunea dintre Bisericile locale, m<rturisind c< to虚i p<zesc una 
挙i aceea挙i credin虚<, c< to虚i recunosc acela挙i scop al iconomiei mântuitoare, c< to虚i se supun acelora挙i 
legi care guverneaz< via虚a intern< a Bisericii13. 

Unitatea Bisericii nu r<mâne îns< doar în registrul afirm<rii teoretice a credin虚ei. Ea este 
vizibil< 挙i se manifest< în rela虚iile dintre Bisericile locale surori. Scopul rela虚iilor dintre aceste comunit<虚i 
nu este numai acela de a se ajunge la un consens în probleme de interes local sau regional, ci mai 
degrab< de a promova consensul în probleme care vizeaz< Biserica în ansamblul ei. Aceste rela虚ii sunt 
importante mai ales atunci când apar probleme care vizeaz< înv<虚<tura de credin虚<. În astfel de 
circumstan虚e, când este nevoie ca glasul întregii Bisericii s< fie auzit 挙i ascultat, prin m<rturia comun< 
a episcopilor, unitatea Bisericii este vizibil< şi se manifest< în practica sinodal<.  

O alt< modalitate concret< de afirmare 挙i men虚inere a unit<虚ii Bisericii este dat< de recunoaşterea 
reciproc< între Bisericile locale a actelor sacramentale 挙i canonice. Din aceast< perspectiv<, dac< o 
persoan< este botez< într-o comunitate local< ea nu devine membr< numai a acelei comunit<虚i, ci 
a tuturor comunit<虚ilor 挙i a Bisericii universale. Pe de alt< parte, dac< o persoan< este scoas< din 
comuniunea unei Biserici locale, ea este simultan, excomunicat< din toate Bisericile locale. 

Pentru a p<stra unitatea organic< 挙i pentru a r<mâne în comuniunea Bisericii universale, 
fiecare comunitate eclezial< local< este chemat< s< p<streze intacte hot<rârile luate de întreaga 
Biseric<, precum 挙i tradi虚iile 挙i obiceiurile care s-au afirmat înc< din epoca primar<. Sunt vizate 
nu numai fundamentele doctrinare 挙i prescrip虚iile morale, ci 挙i aspectele care 虚in de disciplina 
bisericeasc<, de slujirea 挙i de cultul Bisericii.  

P<strarea comuniunii 挙i unit<虚ii dogmatice, liturgice 挙i canonice este singura formul< 
în care unitatea Bisericii poate fi p<strat< în ciuda f<rmi虚<rii jurisdic虚ionale. 

În aceste condi虚ii, Biserica universal< recunoa挙te dreptul la existen虚< independent< a fiec<rei 
Biserici locale. Principiul ecleziologic al unit<虚ii organice are corespondent în tradi虚ia canonic< şi 
administrativ< principiul teritorial. Potrivit acestui principiu de organizare a Bisericii exist< sau, mai 
exact spus, ar trebui s< existe o singur< Biseric< 挙i un singur episcop într-un teritoriu bine delimitat.  

Principiul unit<虚ii episcopatului 挙i cel al unit<虚ii jurisdic虚ilor locale pleac< de la premisa 
c< to虚i membrii trupului lui Hristos dintr-un anumit loc, adic< to虚i membri Bisericii locale, constituie 
un singur trup, condus de un singur episcop, care aflându-se în comuniune cu ceilal虚i episcopi 
integreaz< pe to虚i membrii acelei Biserici în Biserica universal<. 

Canonul 12 al sinodului IV ecumenic se refer< direct la acest aspect. El interzice în mod 
explicit instituirea a doi mitropoli虚i în aceea挙i provincie bisericeasc<. Pe de alt< parte, o serie întreg< 
de canoane interzic imixtiunea unui episcop în jurisdic虚ia altui episcop14, afirmând în acest fel 
dreptul exclusiv al unui singur episcop de a s<vâr挙i acte sacramentale în teritoriul s<u canonic. În 
acest fel prescrip虚ia canonic< un singur episcop într-un loc reflect< principiul eclesiologic al unei 
singure Bisericii al c<rei cap este Iisus Hristos. 

Pornind de la aceste principii, Ortodoxia sau Biserica Ortodox< universal< se prezint< 
ast<zi ca fiind o comuniune de Biserici locale autocefale surori, egale între ele, libere unele fa虚< de 
altele în ceea ce prive挙te conducerea administrativ<, dar unite unele cu altele prin aceea挙i credin虚<, 

                                                 
11 Ciprian, Epistola 64, C<tre Rogatianus, în Ante-Nicene Fathers, vol. 5, edited by Philip Schaff, 1885, pp. 

365-366. Vezi şi ediYia electronic< accesibil< la adresa http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf05.html. 
12 Vezi lucrarea Adversus Haereses, P.G. 7, 437-1224.  
13 Vezi în special scrisorile despre sinoade. Sfântul Atanasie cel Mare, Epistole, traducere, introducere 挙i note 

de Pr. prof. Dumitru St<niloae, PSB vol. 16, Editura Institutului Biblic 挙i de Misiune al BOR, Bucure挙ti, 1988. 
14 Canoanele 2 II ec, 35 Ap, 13 Antiohia, 挙.a. 
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aceea挙i via虚< sacramental< 挙i aceea挙i structur< 挙i disciplin< canonic<15. Aşadar, specificul unit<Yii 
bisericeşti a Ortodoxiei universale este afirmarea, în baza ecleziologiei organice, a principiului 
egalit<Yii şi coresponsabilit<Yii Bisericilor surori.  

 
2. Autocefalia, form< de organizare a Bisericii 

Prin autocefalie se înYelege în sens canonic ortodox independenYa administrativ jurisdicYional< 
a unei unit<Yi bisericeşti constituit< pe baz< sinodal<, faY< de alt< unitate constituit< în acelaşi fel, 
în cadrul ortodoxiei universale sau ecumenice16. Aceasta înseamn< c< nici una dintre unit<Yile 
bisericeşti care se bucur< de statutul autocefal nu se afl< într-un raport de subordonarea faY< de o 
alt< instituYie eclezial<. Din perspectiv< rela虚ional<, autocefalia reprezint< expresia particular< a 
rela虚iilor dintre Biserici17. 

PoziYia unei Biserici autocefale este comparabil< cu statutul de suveranitate care reglementeaz< 
relaYiile interstatale. Cu toate acestea, autocefalia nu este identic< cu suveranitatea, întrucât suveranitatea 
presupune o independenY< principial nelimitat<, pe când autocefalia reprezint< o independenY< 
limitat< prin norme cu caracter dogmatic, ceremonial-liturgic şi canonic-disciplinar, obligatorii îns< 
pentru toate Bisericile autocefale18.   

Principiul autocefaliei, chiar dac< nu apare sub acest nume19, a fost reglementat prin canoanele 
sinoadelor ecumenice. Prin aceste canoane ceea ce a fost respectat ca form< tradiYional< de organizare 
înc< din epoca Bisericii primare a fost investit cu forYa şi prestigiul hot<rârilor celei mai înalte autorit<Yi 
ecleziale.  

Principiul autocefaliei se reg<seşte într-o form< embrionar< în canonul 34 apostolic, canonul 
17 al sinodului IV ecumenic şi canonul 38 al sinodului quinisext. Dac< primul canon invocat precizeaz< 
dreptul episcopilor fiec<rei naYiuni de a avea un conduc<tor din rândul acestei naYiuni – mitropolitul 
fiind conduc<torul provinciei bisericeşti, canoanele 17 IV ecumenic şi 38 quinisext subliniaz< importanYa 
acomod<rii jurisdicYiilor ecleziale la diviziunile politice ale regiunii în care ele subzist<. 

Pe lâng< aceste canoane deja menYionate, alte canoane ale sinoadelor ecumenice certific< 
practica recunoaşterii statutului de independenY< pentru anumite Biserici locale20.  

                                                 
15 PF Daniel, Autocefalia bisericeasc<: unitate de credinY< şi libertate de conducere, p. 1, accesibil în format 

electronic la adresa http://www.basilica.ro/ro/2010_anul_crezului_si_al_autocefaliei/biautocefalia_bisericeasca_ 
unitate_de_credinta_si_libertate_de_conducereib_6154.html, articol accesat la 27 octombrie 2010. Ulterior textul 
a fost publicat sub acela挙i nume în volumul Autocefalia. Libertate シi demnitate, Editura Basilica, Bucure挙ti, 
2010, pp. 11-17.  

16 Pr. prof. Liviu Stan, Despre autocefalie, în Ortodoxia, VIII, 1956, nr. 3, p. 373. O problematic< similar< a 
fost abordat< de pr. prof. Liviu Stan 挙i în urm<toarele studii: Despre autonomia bisericeasc<, în Studii 
Teologice, X, seria a II-a, 1958, nr. 5-6, pp. 376-393; Obârシia autocefaliei シi autonomiei, în Mitropolia 
Olteniei, XIII, 1961, nr. 1-4, pp. 80-113; Autocefalia シi autonomia în Ortodoxie, în Mitropolia Olteniei, 
XIII, 1961, nr. 5-6, pp. 278-316; Autocefalia シi autonomia în Biserica Ortodox<, în Mitropolia Moldovei シi 
Sucevei, XXXVIII, 1962, nr. 7-8, pp. 567-579. 

17 Alexander Schmemann, A meaningful storm. Some reflection on Autocephaly, Tradition and Ecclesiology, 
în Autocephaly. The Orthodox Church in America, St. Vladimir’s Seminary Press, 1971, p.7. 

18 Pr. prof. Liviu Stan, Despre autocefalie, p. 373. 
19 Pentru prima dat< termenul tehnic de autocefalie în sensul de autoguvernare sau de independen虚< a unei 

Biserici locale apare în Istoria Bisericeasc< a lui Teodor Lectorul, în jurul anului 540. Teodor Lectorul, 
Excerpta ex ecclesiatica historia, 2.2, în PG 86, col. 183-184. Pentru detalii vezi John H. Erickson, 
Autocephaly in Orthodox Canonical Literature to the thirteenth century, în Autocephaly. The Orthodox 
Church in America, St. Vladimir’s Seminary Press, 1971, p. 29. 

20 Vezi canoanele 6 şi 7 I ec, canoanele 8 III ec, 3 II ec,  28 IV ec. Pentru o analiz< a prevederilor acestor 
canoane vezi Pr. prof. Liviu Stan, Despre autocefalie, pp. 385-388. Vezi 挙i P. L’Huillier, Problems concerning 
Autocephaliy, în The Greek Orthodox Theological Review, 24, 1979, pp. 165-191; Idem, Accesion to 
Autocephaliy, în Saint Vladimir Theological Quarterly, 37, 1993, pp. 267-304; Dr. Georgic< Grigori虚<, 
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Canoanele care reglementeaz< instituYia autocefaliei circumscriu ca drepturi fundamentale 
pentru o Biseric< autocefal< urm<toarele: dreptul de a-şi reglementa toate problemele interne f<r< 
intervenYia unei alte jurisdicYii eleziastice şi dreptul de a-şi alege ierarhia. 

Pornind de la aceste fundamente canonice putem defini Biserica autocefal< ca fiind o Biseric< 
ce se bucur< de o autonomie maxim<, care are conducere proprie, de sine st<t<toare, ale c<rei decizii 
nu au nevoie de o aprobare sau confirmare din partea unei autorit<虚i biserice挙ti superioare. Organul 
suprem de conducere al unei Biserici autocefale este Sfântul Sinod, prezidat de întâist<t<torul acelei 
Biserici.  

Autocefalia unei Biserici implic< în acelaşi timp drepturi, libert<Yi şi responsabilit<Yi. În 
virtutea acestora, în practica Bisericii s-au statornicit printr-un consens al practicii vieYii bisericeşti 
autocefale, printre drepturile unei Biserici autocefale urm<toarele21: 

1. Dreptul de a avea propriul sinod al episcopilor, prezidat de un patriarh, mitropolit sau 
arhiepiscop; acest sinod fiind singura autoritate canonic< îndrept<Yit< s< ia decizii cu 
privire la organizarea vieYii bisericeşti, deciziile sale sunt defintive şi nu au nevoie s< 
fie confirmate de vreo autoritate eclesial< extern<. 

2. Dreptul de a alege proprii episcopi, inclusiv pe întâist<t<torul ei, f<r< s< fie necesar< 
confirmarea acestora de c<tre o autoritate bisericeasc< extern<. 

3. Dreptul de a înfiinYa şi organiza eparhii sau mitropolii, sinoade mitropolitane şi adun<ri 
bisericeşti eparhiale care privesc comunit<Yile din jurisdicYia sa canonic<. 

4. Dreptul de alc<tui şi promulga legi sau regulamente şi reguli bisericeşti cu valabilitate 
pentru toate comunit<Yile bisericeşti din jurisdicYia sa. 

5. Dreptul de a înfiinYa instanYe canonice de judecat< sau tribunale bisericeşti în vederea 
soluYion<rii cauzelor disciplinare. 

6. Dreptul de a sfinYi Sfântul şi Marele Mir. 
7. Dreptul de a canoniza sfinYi locali. 
8. Dreptul de p<stori propria sa diaspor<, 挙.a.. 
 
3. ConvergenYe şi divergenYe în dialogul panortodox presinodal 

La începutul anilor ‘50 din secolul trecut, Patriarhia Ecumenic< a reluat o idee vehiculat< 
înc< înainte de primul r<zboi mondial şi a adresat un apel c<tre celelalte Biserici ortodoxe locale, 
lansând propunerea convoc<rii cât mai urgente a unui Sfânt şi Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe22. 
ReacYia a fost imediat< şi plin< de entuziasm, mai ales c< discuYiile preg<titoare se purtau sub 
impactul convoc<rii conciliului II Vatican.  

Astfel, prima ConferinY< Panortodox< s-a întrunit la Rodos în 1961 şi a hot<rât în unanimitate 
convocarea Sinodului, alc<tuind, în acelaşi timp, o agend< extrem de bogat< şi ambiYioas< pentru 
acest sinod: 42 de teme şi 43 de subteme au fost grupate în 8 capitole23. 

                                                                                                                            
Autocefalia în Biserica Ortodox<. Studiu Canonic, în volumul Autocefalia. Libertate シi demnitate, Editura 
Basilica, Bucure挙ti, 2010, pp. 65-82; Idem, Autonomie et synodalite dans L’Eglise orthodoxe, în Studii 
Teologice, anul V, serie nou<, nr. 1/2009, pp. 141-214; Protos. dr. Veniamin Goreanu, Autocefalia în Biserica 
Ortodox<. Consideraスii istorico-canonice, în volumul Autocefalia. Libertate シi demnitate, Editura Basilica, 
Bucure挙ti, 2010, pp. 50-64; Emilian-Iustinian Roman, Miscellanea juris, Editura Performatica, 2008, pp. 52-54. 

21 PF Daniel, art. cit., p. 3. 
22 Cea mai recent< sintez< privind istoricul 挙i evolu虚ia preg<tirilor lucr<rilor Sfântului 挙i Marelui Sinod Panortodox 

a fost publicat< de consilierul patriarhal de la Sectorul rela虚ii biserice挙ti 挙i interreligioase al Patriarhiei 
Române pr. dr. Michael Ti虚a, Preg<tirea Sfântului シi Marelui Sinod Panortodox, în Autocefalie シi comuniune, 
Editura Basilica, Bucure挙ti, 2010, pp. 247-271. Vezi, de asemenea, † Antonie Pl<m<deal<, Opinii asupra 
preg<tirii Sfântului シi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, în Ortodoxia, XXIX, 1977, nr. 2, pp. 232-257. 

23 Lista complet< la Mitropolitul Damaskinos Papandreou, Sfântul シi marele sinod al ortodoxiei. Tematic< シi 
lucr<ri preg<titoare, traducere de Nicolae Dasc<lul, Editura Trinitas, Ia挙i, 1998, pp. 36-43. 
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Capitolul al patrulea era rezervat relaYiilor dintre Bisericile Ortodoxe, iar temele care urmau 
s< fie discutate în acest sens vizau reglementarea relaYiilor între Bisericile Ortodoxe, relaYiile acestora 
cu Patriarhia Ecumenic< şi soluYionarea modului de proclamare a autocefaliei şi autonomiei 
bisericeşti24. 

Urm<toarele dou< ConferinYe Panortodoxe care şi-au desf<şurat lucr<rile în anii 1963 挙i 
1964 au lucrat în acelaşi duh şi au înYeles Sinodul ca fiind expresia unit<Yii profunde a m<rturiei 
ortodoxe în faYa problemelor contemporane şi în planul raporturilor faY< de ansamblul lumii creştine.  

Cea de-a patra ConferinY< Panortodox<, reunit< la Chambesy în anul 1968, a demarat 
acYiunile de sistematizare a efortului preconciliar stabilind modalit<Yile practice de derulare a dialogului 
tematic presinodal: înfiinYarea Secretariatului pentru preg<tirea Sfântului şi Marelui Sinod, instituirea 
unei comisii interortodoxe preg<titoare şi colaborarea tuturor Bisericilor locale la preg<tirea tematicii 
sinodale. Cu aceasta s-a intrat într-o nou< etap< a dialogului preconciliar. 

Prima ConferinY< Panortodox< Presinodal< întrunit< la Chambesy în anul 1976 a procedat 
la revizuirea tematicii sinodale, reYinând doar 10 teme care au fost trecute pe agenda Sfântului şi 
Marelui Sinod. Printre acestea se reg<seşte şi problema autocefaliei şi a modului ei de proclamare.  

ReYinerea acestei teme pe agenda Sfântului şi Marelui Sinod era pe deplin justificat< de 
lipsa evident< a consensului panortodox în aceast< problem<, diversitatea tipurilor de existenY< 
instituYional< bisericeasc< fiind un argument suficient de conving<tor25. Aceast< lips< de consens era 
mai acut< decât oricând în contextul acord<rii, în mod unilateral, de c<tre Biserica Ortodox< Rus< a 
statutului de autocefalie Bisericii Ortodoxe din America26. SituaYia era complicat< şi mai mult de 
faptul c< în timp ce majoritatea scaunelor patriarhale nu recunoşteau acest statut autocefal, dar prin 
iconomie p<strau comuniunea cu Biserica Ortodox< din America, Bisericile din Georgia, Bulgaria, 
Polonia, Cehia şi Slovacia au recunoscut autocefalia acestei structuri ecleziale27.  

Tema autocefaliei a fost abordat< sistematic în discuYiile Comisiei Interortodoxe Preg<titoare 
din anul 1993. DiscuYiile au fost reluate în decembrie 2009 挙i continuate în februarie 2011, f<r< s< se 
ajung< la o solu虚ie unanim acceptat<.  

DiscuYiile privind autocefalia şi modul proclam<rii ei28 au plecat de la urm<toarele premise: 
autocefalia se întemeiaz< pe înv<Y<tura ecleziologic< referitoare la Biserica local<, aşa cum a fost ea 

                                                 
24 Ibidem, pp. 39-40.  
25 Din punct de vedere instituYional situaYia actual< a Bisericii Ortodoxe se prezint< astfel: 9 patriarhate 

(Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Moscova, Serbia, România, Bulgaria, Georgia), 5 biserici 
autocefale, f<r< titlu patriarhal (Grecia, Polonia, Albania, Cehia şi Slovacia), 5 biserici autonome (Cipru, 
Muntele Sinai, Finlanda, Japonia şi China), 6 Biserici funcYionând sub jurisdicYia Patriarhiei Ecumenice 
(Biserica Ortodox< Greac< Ruso-Carpatic< din America, Arhiepiscopia Ortodox< Rus< din Europa 
Occidental<, Biserica Ortodox< Ucrainian< din America, Sinodul Bielorus al Bisericilor Ortodoxe din 
America de Nord, Biserica Ortodox< Ucrainian< din Canada) şi multe altele cu o situaYie canonic< incert< 
sau confuz<. Radu Preda, De la autonomie シi autocefalie la unitatea canonic< シi etic<, în Studia UBB Theol. 
Orth., LV, nr. 1/2010, p. 101. 

26 Pentru reperele fundamentale ale evolu虚iei istorice a ortodoxiei americane vezi Gabriel-Viorel Gârdan, 
Ortodoxia în America. Radiografia unei probleme complexe, în Studia UBB Theol. Orth., L, nr. 2/2005, pp. 
217-239.  

27 Vezi Autocephaly. The Orthodox Church in America, St. Vladimir’s Seminary Press, 1971; Russian 
Autocephaly and Orthodox America, The Orthodox Observer Press, 1972. 

28 Analizând istoricul autocefaliei 挙i textele canonice pe care se fundamenteaz< aceast< form< de organizare,  
Pr. prof. Liviu Stan constat< c<, în decursul timpului, diversele unit<虚i biserice挙ti 挙i-au dobândit autocefalia dup< 
cum urmeaz<: 1. prin înfiin虚area lor de c<tre Sfin虚ii Apostoli; 2. prin p<strarea autocefaliei Bisericilor locale 
mo挙tenite de la Apostoli 挙i prin recunoa挙terea aceleia挙i independen虚e sau autocefalii 挙i episcopiilor neînfiin虚ate 
direct de Apostoli, în toat< vremea epocii apostolice 挙i post-apostolice; 3. prin introducerea sistemului 
mitropolitan, ajungându-se ca autocefaliile s< fie determinate de faptul organiz<rii mitropoliilor în cuprinsul 
unit<虚ilor administrative ale imperiului romano-bizantin, numite provincii sau eparhii; 4. prin organizarea 
unor unit<虚i mai mari biserice挙ti în cadrul na虚ional, pe temelia canoanelor apostolice (34 挙i 37), unit<虚i de 
propor虚iile celor mitropolitane 挙i mai mari decât acestea; 5. prin organizarea exarhatelor biserice挙ti autocefale în 
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p<strat< în tradiYia canonic< şi în viaYa Bisericii din timpurile apostolice pân< în zilele noastre. Aşadar, 
ansamblul tradiYiei apostolice şi patristice despre Biserica local< constituie principiul eclesiologic 
fundamental al autocefaliei: conform acestui principiu, Biserica local< este realizarea trupului istoric 
al lui Hristos într-un loc şi timp29.  

Trebuie precizat îns< faptul c< subiectul de dezbatere în cadrul comisiei nu l-a reprezentat 
nici problema unit<Yii Bisericii şi nici cea a legitimit<Yii şi a conYinutului principiului autocefaliei. 
DiscuYiile s-au purtat în jurul a dou< chestiuni principale: ce se întâmpl< cu Bisericile care se 
autoproclam< autocefale împotriva voinYei Bisericii-Mame? şi cum se proclam< canonic o autocefalie 
cu care o Biseric<-Mam< este de acord? Imediat au fost puse în discuYie dou< noi chestiuni: cine 
este Biserica-Mam<? şi dac< în lumea ortodox<, Bisericile pot s< acYioneze şi f<r< consimY<mântul 
Patriarhiei ecumenice?  

DiscuYiile au fost v<dit tensionate de situaYia creat< de complicaYiile canonice şi ecleziologice 
generate, dup< c<derea blocului comunist de crizele din Ucraina şi Estonia unde Moscova şi 
Constantinopolul se înfrunt< direct, sau de cea din Moldova unde disputa se poart< între Moscova şi 
Bucureşti. 

Principalele teme de divergenY< între participanYii la dialog au vizat: 

1. competenYa canonic< pentru proclamarea autocefaliei unei Biserici: Cine are dreptul 
s< acorde autocefalia? Sinodul ecumenic, respectiv sinodul panortodox (poziYie susYinut< 
de Patriarhia Ecumenic<, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Ierusalimului şi Biserica Greciei) 
sau orice Biseric< autocefal< din care se separ< partea proclamat< autocefal< (poziYie 
susYinut< de Patriarhiile Rus<, Român<, Bulgar< şi de Biserica Poloniei). 

2. procedura canonic< de proclamare a autocefaliei şi de obYinere a consensului ortodox: 
Cui i se solicit< proclamarea autocefaliei? Cui îi revine responsabilitatea evalu<rii îndeplinirii 
tuturor condiYiilor canonice pentru acordarea autocefaliei? Ce caracter are consim虚<mântul 
panortodox: decisiv sau simplu ratificativ? 

Pornind de la aceste aspecte fundamentale fiecare Biseric< participant< la dialog şi-a expus 
viziunea, reliefând clar punctele în care exist< un consens, dar şi pe cele divergente30. Tezele expunse în 
contribuYiile Bisericilor Ortodoxe fac s< reias< clar c< principalele puncte de divergenY< nu se refer< la 
substanYa instituYiei autocefaliei, ci mai ales la modul de proclamare a acesteia, la procedura care trebuie 
urmat< şi la autoritatea bisericeasc< competent< s< declanşeze 挙i s< gestioneze porocedura31.  

                                                                                                                            
cadrul unit<虚ilor administrative de stat numite dieceze (Roma, Alexandria); 6. prin organizarea de c<tre unele 
sinoade locale, în temeiul canoanelor apostolice, a unor unit<虚i mitropolitane autocefale sau chiar a unor 
unit<虚i biserice挙ti mai mari (can. 9, 12, 14, 19 Antiohia; can. 3 挙i 5 Sardica; can. 95 Cartagina, etc.); 7. prin 
consacrarea 挙i organizarea autocefaliilor de c<tre sinoadele ecumenice (can. 4, 6 挙i 7 I ec., 2 挙i 3 II ec., 8 III 
ec., 12, 17 挙i 28 IV ec., 36 挙i 39 V-VI ec., etc.); 8. prin organizarea patriarhatelor, fie în cadrul diecezelor, fie 
cuprinzând mai multe dieceze; 9. prin interven虚ia direct< a puterii de stat; 10. prin hot<rârea conducerilor 
biserice挙ti 挙i de stat ale unor popoare sau na虚iuni care 挙i-au reclamat, ba chiar 挙i-au proclamat independen虚a 
bisericeasc< sau autocefalia: cazul Bisericii armene, georgiene, apoi a celei bulgare, sârbe, ruse, române, etc.; 
11. prin hot<rârea bisericilor autocefale mai vechi, din care s-au desprins cele ulterioare – Patriarhia 
Constantinopolului, în cazul Bisericilor autocefale bulgare, sârbe, române, etc., apoi Biserica Rus<, în cazul 
Bisericilor din Georgia 挙i Cehoslovacia, etc.; 12. prin consim虚<mântul tacit sau expres al tuturor celorlalte 
Biserici autocefale, cu ocazia creerii sau recunoa挙terii unei noi autocefalii – cazul autocefaliilor mitropolitane 挙i 
a celor diecezane-exarhale, ca 挙i al Bisericii din Cipru, recunoascute prin canoanele sinoadelor I, II, III 挙i IV 
ecumenice; apoi cazul Bisericii Ortodoxe Ruse, a celei bulgare, etc., a c<ror autocefalii s-au recunoscut 
de c<tre toate Bisericile Ortodoxe. Pr. prof. Liviu Stan, Despre autocefalie, p. 381. 

29 Damaskinos Papandreou, op. cit., p. 152. 
30 Pentru detalii vezi al<turi de lucrarea Mitropolitului Damaskinos 挙i Mitropolitul Antonie, A doua comisie 

preg<titoare a lucr<rilor celei de a IV-a conferinスe presinodale, în Ortodoxia, XLVI, nr. 1, 1994, pp. 162-170.  
31 Damaskinos Papandreou, op. cit., p. 160. 
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Ca urmare a discuYiilor purtate s-a reuşit s< se ajung< la un acord cu privire la faptul c< 
proclamarea unei autocefalii trebuie s< fie perihoretic<: s-o fac< Biserica-Mam< în unire cu 
celelalte Biserici şi cu Patriarhia Ecumenic<. 

Documentul final, adoptat prin consens în anul 1993, a stabilit urm<toarea procedur< în 
vederea acord<rii autocefaliei: 

a. Biserica-Mam<, care primeşte o cerere de autocefalie din partea unei regiuni bisericeşti 
dependent< canonic de ea evaluaez< dac< sunt îndeplinite condiYiile ecleziologice, 
canonice şi pastorale pentru obYinerea autocefaliei. În cazul în care Sinodul local al 
Bisericii-Mame, organismul s<u bisericesc suprem, îşi d< consimY<mântul faY< de cerere, 
supune apoi propunerea sa Patriarhiei Ecumenice pentru obYinerea consensului ortodox. 
Patriarhia Ecumenic< informeaz< şi celelalte Biserici autocefale locale. 

b. Patriarhia Ecumenic<, potrivit practicii panorotodoxe, comunic< prin scrisoare patriarhal< 
toate am<nuntele referitoare la respectiva cerere şi caut< expresia consensului panortodox. 
Consensul panortodox se exprim< prin hot<rârea unanim< a sinoadelor Bisericilor 
autocefale. 

c. Exprimând consimY<mântul Bisericii-Mame şi consensul panortodox, Patriarhul ecumenic 
proclam< oficial autocefalia cerut< prin publicarea unui Tomos patriarhal. Tomosul este 
semnat de Patriarhul ecumenic. Este de dorit ca s< fie co-semnat de întâist<t<torii Bisericilor 
autocefale, îns< în orice caz trebuie s< fie semnat de întâist<t<torul Bisericii-mame32.  

Ultimul pasaj a suscitat aprinse dispute în cadrul comisiei de dialog, asupra lui nereuşindu-se 
s< se ajung< înc< la un consens. Acest fapt se datoreaz< dorinYei unor Biserici de a da Tomosului 
de autocefalie un caracter panortodox spre a nu fi un act al Patriarhului Ecumenic, pe de o parte, 
iar pe de alt< parte dorin虚ei Patriarhiei Ecumenice de a face din evenimentul acord<rii statutului 
autocefal unei Biserici un prilej de afirmare a pozi虚iei speciale a Patriarhului Ecumenic.  

DiscuYiile asupra problemei legate de semnarea Tomosului s-au reluat în luna decembrie a 
anului 2009, cu ocazia celei de a V-a întâlniri a Comisiei Interortodoxe Preg<titoare. În ciuda apelului 
la flexibilitate adresat tuturor delega虚ilor în cuvântul de deschidere rostit de c<tre pre挙edintele 
Comisiei, mitropolitul Ioan Zizioulas, pentru a evita impasul deliber<rilor33, rezultatele ob虚inute 
nu s-au ridicat la în<l虚inea a挙tept<rilor. 

Pe parcursul îndelungilor discu虚ii referitoare la semnarea Tomosului patriarhal de autocefalie 
s-au conturat dou< pozi虚ii clare: reprezentan虚ii Patriarhiei Ecumenice au pledat pentru semnarea 
actului numai de c<tre Patriarhiul Ecumenic, iar delega虚ia reprezentând Patriarhia Rus< au sus虚inut 
semnarea actului de c<tre to虚i prima虚ii Bisericilor Ortodoxe Autocefale surori. Ca o solu虚ie de 
compromis a fost invocat< 挙i posibilitatea ca în mod excep虚ional Tomosul de autocefalie s< fie 
semnat de c<tre Patriarhul Ecumenic 挙i de c<tre primatul Bisericii-mame din care se desprinde 
noua Biseric< Autocefal<. Practic, cele 14 delega虚ii participante la aceast< întrunire s-au raliat 
acestor pozi虚ii inflexibile.  

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfin虚itul Ciprian Câmpineanu, a supus 
aten虚iei Comisiei punctul de vedere formulat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române înc< 
din anul 199434 cu privire la actul de proclamare a autocefaliei35. Membrii Sfântului Sinod, analizând 
documentul din 1993, au amendat prevederile acestuia considerând c< actul în cauz< nu trebuie numit 
Tomos patriarhal, ci Tomos de autocefalie 挙i el trebuie semnat de c<tre to虚i prima虚ii Bisericilor 

                                                 
32 Ibidem, p. 174. 
33 Pr. dr. Michael Ti虚a, art. cit., p. 266. Având în vedere faptul c< nu exist< documente publice cu privire la 

discu虚iile purtate în cadrul comisiei de dialog, prezentarea noastr< este tributar< informa虚iilor care r<zbat din 
comunicatele oficiale, din declara虚iile personale ale participan虚ilor la dialog 挙i, mai ales, a celor publicate de 
p<rintele consilier Ti虚a în articolul citat, redactat pe baza documentelor aflate în arhiva Sectorului rela虚ii 
biserice挙ti 挙i interreligioase al Administra虚iei Patriarhale.   

34 Sfântul Sinod a luat în discu虚ie hot<rârile celei de a II-a Comisii Interortodoxe Preg<titoare de la Chambesy, 
7-13 noiembrie 1993 în 挙edin虚a din 12-14 ianuarie 1994. 

35 Pr. dr. Michael Ti虚a, art. cit., p. 262 挙i 266. 
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Ortodoxe Autocefale surori, considerând c< „prin aceasta se exprim< 挙i, totodat<, se confirm< comuniunea 
liturgic< 挙i specificul Ortodoxiei, cu privire la locul 挙i rolul „celui dintâi” (protosul), care nu poate fi 
în虚eles izolat de ceilal虚i patriarhi, ci împreun< cu ei, în sinodalitate”. Preasfin虚itul Ciprian a accentuat 
faptul c< o astfel de abordare se impune 挙i mai pregnant acum, când, în cadrul dialogului teologic cu 
Biserica Romano-Catolic<, aceasta a acceptat, prin textul de la Ravenna36, c< episcopul Romei 
îndeplinea un rol special în primul mileniu cre挙tin doar în interiorul sinodalit<虚ii. Ca modalitate concret< 
de semnare a Tomosului de autocefalie 挙i de proclamare a autocefaliei, reprezentantul Bisericii 
Ortodoxe Române a propus ca Patriarhul ecumenic s< invite pe to虚i întâist<t<torii Bisericilor Ortodoxe 
Autocefale surori într-o Synax< la Constantinopol 挙i, în cadrul Sfintei Liturghii, s< aib< loc proclamarea 
oficial< a autocefaliei noii Biserici, prin citirea Tomosului semnat de to虚i Prima虚ii37. 

Pentru a se dep<挙i impasul Comisia a desemnat un comitet de redactare care a prezentat 
plenului, din nou, o solu虚ie de compromis: „Tomosul se semneaz< de c<tre Patriarhul Ecumenic, dând 
împreun< m<rturie în el, prin semn<tura lor, Preaferici虚ii Întâist<t<tori ai Bisericilor Ortodoxe, care 
sunt invita虚i pentru aceasta de c<tre Patriarhul Ecumenic”38. Dup< dezbateri aprinse 挙i sub rezerva 
relu<rii discu虚iilor asupra acestui text la urm<toarea întâlnire a Comisiei, reformularea aceasta a 
fost aprobat< de c<tre comisie. 

Cum era de a挙teptat, aceast< solu虚ie nu a fost agreat< de Sfintele Sinoade ale Bisericilor 
participante la dialog, înregistrându-se noi propuneri cu privire la chestiunea în cauz<. Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a analizat con虚inutul discu虚iilor 挙i al deciziilor luate la cea de-a V-a 
întâlniri a Comisiei Interortodoxe Preg<titoare în 挙edin虚a din 11 februarie 2010 prilej cu care s-a 
subliniat necesitatea ca, în abordarea acestor, s< se respecte întotdeauna principiile ecleziologiei 
trinitare, inclusiv în ceea ce prive挙te acordarea statutului de autocefalie unei Biserici 挙i modalit<虚ii de 
semnare a Tomosului de proclamare a autocefaliei. Egalitatea tuturor prima虚ilor este evident< prin 
împreun< slujirea 挙i împ<rt<挙irea la Sfânta Liturghie. În acest sens, din punct de vedere al Bisericii 
Ortodoxe Române, o Biseric< Ortodox< Autocefal< care dore挙te s< acorde autocefalie unei p<r虚i din 
jurisdic虚ia sa se va adresa tuturor celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale, fie acestora separat, 
fie prima虚ilor aduna虚i în Synax<. Se accentueaz< astfel caracterul de egalitate 挙i fr<虚ietate între 
to虚i prima虚ii Bisericilor Ortodoxe. Consubstan虚ialitatea persoanelor divine, distincte, prezidate de 
Dumnezeu-Tat<l reprezint< modelul pe care se fundamenteaz< egalitatea dintre Bisericile Ortodoxe 
surori. De aceea, în opinia membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este necesar s< 
se p<streze eclesiologia sinoadelor ecumenice39. 

Pornind de la aceste premise, Sfântul Sinod al BOR a hot<rât amendarea textului adoptat la 
Chambesy în 1993 挙i a modific<rilor sale ulterioare cu urm<toarea formulare care urma s< fie supus< 
aten虚iei participan虚ilor la lucr<rile comisiei preg<titoare: „Sfântul Sinod al Bisericii-mam< este 
autoritatea canonic< ce poate acorda autocefalia unei Biserici-fiic< printr-un Tomos sinodal semnat 
de întâist<t<torul Bisericii-mam< împreun< cu to虚i episcopiii acelui Sfânt Sinod. Recunoa挙terea noii 
autocefalii apar虚ine întregii Biserici Ortodoxe, realizat< printr-un Tomos de recunoa挙tere al autocefaliei 
semnat de to虚i întâist<t<torii Bisericilor Ortodoxe Autocefale, în ordinea dipticelor, în cadrul Sinaxei 
întâist<t<torilor Bisericilor Ortodoxe; Synaxa se întrune挙te ca urmare a solicit<rii Bisericii-mame 
care acord< autocefalia, adresat< patriarhului ecumenic, care va invita pe întâist<t<torii celorlalte 
Biserici Ortodoxe surori s< se reuneasc< în Synax<”40. 

                                                 
36 Documentul este prezentat 挙i analizat de Ioan I Ic< jr., Important acord teologic ortodox-catolic pe tema 

sinodalit<スii シi autorit<スii. Pe marginea celei de-a X-a Sesiuni plenare a Comisiei mixte de dialog teologic, 
Ravenna 8-15 octombrie 2007, în Tabor, I, nr. 9, decembrie, 2007, pp. 5-30. 

37 Pr. dr. Michael Ti虚a, art. cit., p. 267. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, p. 268. 
40 Ibidem, pp. 268-269. 
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Comisia Interortodox< Preg<titoare a reluat discu虚iile cu primive la modalitatea semn<rii 
Tomosului de recunoa挙tere la întâlnirea din 22-26 februarie 2011, îns<, nici de aceast< dat<, nu s-a 
reu挙it dep<挙irea impasului în care a ajuns dialogului pe aceast< tem<. 

Aşadar, dup< abord<ri divergente şi discuYii tensionate nu numai de abord<ri diferite, ci 
şi de situaYii concrete ap<rute sau accentuate în viaYa Bisericii în perioada dialogului, s-a ajuns la 
un punct de vedere comun în ceea ce priveşte modalitatea perihoretic< de acordare a autocefaliei. 
Aceast< modalitate presupune existenYa unui consens panortodox exprimat prin decizii sinodale 
ale fiec<rei Biserici autocefale. Acest consens ar putea fi asumat prin semn<tura Tomosului de 
recunoaştere nu numai de c<tre Patriarhul Ecumenic şi întâist<t<torul Bisericii-mame, ci de toYi întâi 
st<t<torii Bisericilor autocefale. Oricum, chestiunea tehnic< a semn<rii Tomosului, a formulelor care se 
reg<sesc în el 挙i a semnatarilor lui, r<mâne înc< deschis<. 

 
 
4. Concluzii  

În urma analizei principalelor aspecte pe care le presupune dialogul presionodal pe tema 
autocefaliei reYinem urm<toarele: 

Principiul ecleziologic al unit<虚ii organice constituie sau ar trebui s< constituie fundamentul 
oric<rei forme de organizare a Bisericii. 

Pentru a p<stra unitatea organic< 挙i pentru a r<mâne în comuniunea Bisericii universale, 
fiecare comunitate eclezial< local< este chemat< s< p<streze intacte hot<rârile luate de întreaga 
Biseric<, precum 挙i tradi虚iile 挙i obiceiurile care s-au afirmat înc< din epoca primar<. 

Ortodoxia sau Biserica Ortodox< universal< se prezint< ast<zi ca fiind o comuniune de 
Biserici locale autocefale surori, egale între ele, libere unele fa虚< de altele în ceea ce prive挙te conducerea 
administrativ<, dar unite unele cu altele prin aceea挙i credin虚<, aceea挙i via虚< sacramental< 挙i aceea挙i 
structur< 挙i disciplin< canonic<. 

Drepturile fundamentale ale unei Biserici autocefale sunt urm<toarele: dreptul de a-şi 
reglementa toate problemele interne f<r< intervenYia unei alte jurisdicYii eleziastice şi dreptul de a-şi 
alege ierarhia. 

Principalele puncte de divergenY< înregistrate în dialogul panortodox nu se refer< la 
substanYa instituYiei autocefaliei, ci mai ales la modul de proclamare a acesteia, la procedura care 
trebuie urmat< şi la autoritatea bisericeasc< competent< s< declanşeze 挙i s< implementeze porocedura. 

Elementele care întreYin lipsa consensului în privinYa autocefaliei nu au fundamente 
doctrinare, ci Yin mai degrab< de un imperialism eclesiologic şi de strategii de geopolitic<. 

CondiYia primordial< a recunoaşterii autocefaliei unei Biserici este „conservarea unit<Yii 
indisolubile a credinYei în leg<tura dragostei”. 

Procedura perihoretic< de acordarea a autocefaliei trebuie s< fie expresia concret<, 
vizibil< a unit<Yii Bisericii, expresie a principiilor ecleziologiei trinitare. 

VocaYia primordial< şi esenYial< a Bisericii este comuniunea oamenilor cu Sfânta Treime 
prin predicarea Sfintei Evanghelii, prin p<rt<şia aceloraşi Sfinte Taine s<vârşite de o ierarhie 
sacramental< instituit< canonic, astfel încât viaYa Bisericii s< fie o icoan< fidel< a comuniunii Sfintei 
Treimi dup< postulatul hristic „ca toYi s< fie una, precum noi Una suntem” (Ioan 17,21). 
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