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SCHISMELE ŞI SECTELE 
 

INCURSIUNE ISTORICA 
  
 

Schismele au fost cele mai frecvente cauze de scindări cu care s-a confruntat 
Biserica Creştină încă din perioada Mântuitorului Iisus Hristos. Primele rupturi din 
sânul Bisericii apar printr-un grup de foşti ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, care 
n-au înţeles cuvintele sale. Ioan nu şi-a asumat rolul de fondator al vreunei teorii, 
biserici sau vreunui mod de viaţă, ci a avut misiunea de a predica venirea 
Mântuitorului în lume. Aceşti ucenici nu l-au primit pe Hristos şi, contrar învăţăturii 
lui Ioan, au alunecat de la creştinism chiar în momentul de apariţie. 

După schisma „ioaneică”, din care mai apoi se nasc ereziile gnosticismului şi 
montanismului, următoarea schismă o fac chiar unii dintre Apostoli, care nu înţelesese 
cuvintele Lui Hristos de la început şi se retrăsese chiar după primele predici. Unii 
dintre ei s-au întors înapoi atunci când au meditat mai mult asupra subiectelor 
abordate. Nici spre sfârşitul propovăduirii, nu toţi Apostolii erau desăvârşiţi în 
pricepere, drept pentru care, văzând că Hristos are să fie arestat şi răstignit, s-au retras 
încă o dată şi iarăşi s-au întors înapoi. 

Vedem că Dumnezeu nu a dat verdict final asupra unor schisme, ci dimpotrivă, 
oricine s-a întors din nou, a fost primit de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Înţelegem 
această bunăvoinţă prin pilda rostită de Hristos lui Zaheu, căruia îi zice: „coboară-te 
degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân” (Ev. Luca, cap. 19, vers. 5). Oricine 
se coboară din înălţimea mândriei, conştientizează bunătatea Părintelui Creator şi 
revine în sânurile Sale. 

Una dintre ultimele schisme cu care se confruntă Biserica Apostolică, o dată cu 
trecerea la „Sobornicitate”, o constituie Sinodul din Arles, de la anul 314. Despre acest 
Sinod, scriitorul şi teologul Epifanie, Episcopul Salaminei, scrie spre sfârşitul 
secolului al IV-lea: „„biserica a fost aruncată în tulburare încă din timpul episcopilor 
tăiaţi împrejur”1. Tot el mai aminteşte: „Și au fost în total cincisprezece episcopi 
tăiaţi împrejur2. Și în acea vreme, când episcopii tăiați împrejur au fost hirotoniţi la 

                                                            
1 Eusebiu „Panarion” p. 9, s.p. 9 
2 Tăierea împrejur este „botezul” evreilor. Constantin a dorit ca toţi episcopii de la acest prim Sinod condus de el, din 
localitatea Arles, absolut toţi să fie evrei. 
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Ierusalim, era obligatoriu ca întreaga lume de jos și sărbătorită cu ei”3. Una dintre 
reformele acestui Sinod a fost menţionată de acelaşi Epifanie: „În vremea lui 
Constantin a fost abandonat ritualul pascal din dorinţa de a i se potrivi cu ziua 
împăratului”4. Temele abordate nu au fost legate numai de orgoliile imperiale, pentru 
că tulburarea persistă până în ziua de astăzi, ci mult mai multe reforme, drept pentru 
care, astăzi creştinismul nu mai seamănă aproape deloc cu creştinismul Apostolic. 
Puţini cunosc că în urma schismei Sinodului din Arles, ia fiinţă biserica imperială 
ariană, care devine oficială şi mai târziu cea pe care o vedem astăzi, ca o ruptură de la 
corpul integru al vechii Biserici lăsate de Hristos şi de Sfinţii Apostoli. 

O altă schismă care a zguduit din temelii Biserica secolului al IV-lea, o constituie 
demisia Sfântului Ioan Gură de Aur şi părăsirea Bisericii Ortodoxe în anul 398. Acesta 
a fost caterisit şi declarat schismatic abia în anul 404, de către un Sinod condus de 
episcopii Teofil şi Flavian. În ciuda faptului că Sfântul Ioan nu a mai revenit niciodată 
în Biserica Ortodoxă, după moartea sa a fost reabilitat5, dar nu pe motivul caterisirii 
din 404, ci pe motivul separării sale de slujirea, împărtăşirea şi mărturisirea comună cu 
Biserica imperială. 

Mai târziu, are loc marea schismă de la anul 1054, când apare o separare 
cumplită între cele două Biserici mari, de Apus şi de Răsărit6. Până astăzi cele două 
structuri religioase îşi aruncă acuzaţii reciproc, nici un sinod nefiind capabil să rezolve 
conflictul. Desprinderea celor două tabere eclesiastice are loc pe fond de interese 
politice şi nu religioase. Abia după înfăptuirea schismei, au început să se caute şi să se 
invoce motive religioase. 

Cea din urmă schismă care a mai tulburat încă o dată creştinătatea, a fost 
desprinderea preotului Martin Lutter în anul 1517 din corpul Bisericii Catolice. Acesta 
sancţionează drastic afacerile Vaticanului cu indulgenţe, strategii meschine şi minuni 
false, care aveau ca scop principal îmbogăţirea cultului de pe urma naivităţii 
oamenilor. Schisma lui Martin Lutter nu mai poate fi rezolvată prea curând, întrucât în 
primele 3 secole de la apariţie, gruparea a dat naştere câtorva sute de structuri 
religioase total diferite între ele, care s-au acuzat reciproc de la începuturi. 

Nici Biserica Românească nu a fost lipsită de schismă. Cea mai veche ruptură are 
loc în vremea lui Ştefan cel Mare, când în Ţările Române nu rămăsese viu nici un 
Episcop. Biserica era separată de Scaunul de Constantinopol, pentru felul în care 
fusese anexată Bisericii din Grecia, care ocupase Ţara pe un ton totalitarist. Despre 
decursul acestei schisme, aflăm din „Istoria Bisericii Româneşti”: „„Această 
organizaţie religioasă era atârnată de biserica patriarhală din Ohrida. Dovadă ar fi 
într-o privinţă, scrisoarea lui Ştefan către arhiepiscopul Iustinian întâiul, al tuturor 
bulgarilor, al sârbilor şi al dariilor, sau al ţărilor de miazănoapte, prin care Dorotei 
                                                            
3 Panarion, cart. III, 10, 4. 
4 Epifanie de Salamina – „Panarion” cartea a III-a, p. 70, s.p. 9 
5 https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-
ioan-gura-de-aur-109176.html 
6 DOGMĂ ȘI ETHOS CREȘTIN ÎN RĂSĂRIT ȘI APUS. CONSIDERAȚII ISTORICE, DOCTRINARE ȘI MISIONAR-
ECUMENICE, pag. 12. 

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioan-gura-de-aur-109176.html
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioan-gura-de-aur-109176.html
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este rugat să trimită oamenii săi cu binecuvântare, pentru a hirotoni un nou 
mitropolit, în locul mitropolitului nostru Visarion, care s-a sfârşit (a murit), lucru pe 
care nu-l putea face patriarhul (Iustinian), şi acesta scuzându-se că nu poate veni el 
însuşi, arată şi că nu este în stare a trimite nici clerici din partea sa, ci îl 
împuterniceşte pe Ştefan a hirotonisi pe urmaşul lui Visarion”7. Schisma a atras după 
sine indiferenţa tuturor ierarhilor vecini, care n-au dorit să mai hirotonească episcopi 
pentru vreo comunitate românească. Mult mai târziu Biserica Română a fost reprimită 
de Constantinopol, dar, niciodată până astăzi nu s-a reparat lipsa succesiunii 
Apostolice, primul episcop nefiind hirotonit de ierarhi, ci de un domnitor politic, 
împotriva Canonului întâi Apostolic8. 

Altă schismă care a avut loc în România, a fost pricinuită de reforma 
calendaristică din anul 1924. Fără a fi convocat un Sinod Pan-Ortodox, la care să fi 
participat toate Bisericile Ortodoxe din lume, Patriarhia de Constantinopol a trecut la 
Calendarul de Stil Nou împreună cu Grecia şi România. Până în anul 1945 nici 
Biserica Ierusalimului, Antiohiei sau Serbiei, dar nici Biserica Ortodoxă Rusă din 
Diaspora, nu au mai acceptat comuniunea cu aceste Biserici de Stil Noul. După anul 
1945 a rămas în opoziţie doar o parte a Bisericii din Grecia şi tot Sinodul Bisericii 
Ortodoxe Ruse din Diaspora. În România, structura vetero-calendaristică nu a avut nici 
un episcop susţinător, ci doar preoţi. Trei dintre aceştia sunt hirotoniţi episcopi în anul 
1955, de către fostul ierarh al Bisericii de Stil Nou, Galaction Cordun, care rămăsese 
fără eparhie după decretul lui Gheorghiu Dej, aplicat în 1950. Totuşi, şi Galaction 
fusese hirotonit în schismă, conform mărturisirii de credinţă a Bisericii de Stil Vechi, 
în anul 1935, de către 3 episcopi implicaţi în ecumenism încă din 1927. Nici el nu 
fusese străin de întruniri ecumenice, fiind duhovnicul casei regale a României, care era 
formată din catolici şi protestanţi, pe care Galaction era obligat să-i spovedească şi să-i 
împărtăşească, împotriva unui număr foarte mare de Canoane9. 

După hirotonia din 1955, schisma dintre cele două Biserici de Stil Nou şi de Stil 
Vechi, nu a mai fost rezolvată niciodată şi cine ştie dacă va mai fi rezolvată vreodată. 
Unele grupuri sunt formaliste şi ar putea ajunge la un înţeles comun cu celelalte 
Sinoade Ortodoxe; dar, altele s-au format pe principii fanatice, zelotiste şi greu de avut 
un dialog cu membrii lor. Prin urmare, rana Bisericii rămâne deschisă încă o dată, fără 
ca ierarhii să-şi asume greşelile proprii. 

 
I. FACTORII CARE GENEREAZĂ SCHISMELE 

 
În cazul schismei din secolul al XVI-lea, o dată cu apariţia protestantismului, 

vina a aparţinut în special ierarhiei catolice, care s-a orientat spre afaceri şi interese 

                                                            
7 Ibidem, „IBRVR” N. Iorga, vol. 1, pag. 85. 
8 Pidalionul lui Veniamin Costachi, 1841, pag. 21. 
9 Apostolic, can. 11, 12; Antiohia, can. 2; Cartagina, can. 9; Apostol: 65; Sobor 3: 2, 4; Laodic: 6, 9, 32, 33, 34, 37; 
Timo: 9; Apost: 47, 65, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6, 15; Apost: 7, 45, 71; 
Sobor 6: 11; Ant: 1; Lao: 6, 32, 33, 37, 38; 7, 65, 70; Sobor 6: 11; Ant: 1; Laod: 29, 37, 38; Cart: 59, 82, 123, etc. 
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băneşti, fără să pese cuiva că are să nască una dintre cele mai cumplite schisme din 
istorie. Categoric, schisma din 1517 a fost mult mai mare decât cea din 1054, prin 
gravitatea şi consecinţele care aveau să se vadă abia peste trei secole. Cu toate acestea, 
ierarhia catolică niciodată nu a fost capabilă să recunoască faptul că afacerile şi 
abuzurile propriilor episcopi, a dat naştere rupturii. Din această ruptură, ulterior s-a 
născut neo-protestantismul, aproape imposibil de greu de recuperat înapoi în sânul 
Bisericii. 

Aceeaşi lipsă de responsabilitate o întâlnim şi în Biserica Ortodoxă, în cazul 
schismei neo-calendariste. Atunci, o parte a ierarhiei Bisericii, prin intermediul 
prieteniilor cu Biserica Romano Catolică, adoptă noul calendar alcătuit de Papa 
Grigorie în anul 1582. Fără ca Biserica Catolică să fi adoptat ceva din Biserica 
Ortodoxă, ierarhii ortodocşi sunt primii care renunţă la propria tradiţie, în timp ce 
catolicii nu au împrumutat nici un obicei sau detaliu din Ortodoxie. De la evenimentul 
din 1924 şi până astăzi a mai trecut încă aproape un secol, timp în care Ortodoxia a 
primit şi alte modificări de la catolici, dar nu şi catolicii de la ortodocşi.  

Constatăm că ambele schisme, protestantismul şi apariţia noului calendar 
gregorian sunt datate din acelaşi secol al XVI-lea. Poate că ambele scopuri au fost 
generarea de schisme, secte şi rupturi, din care să apară şi mai multe confesiuni. 
Teoretic, nimeni nu a consemnat în istorie acest adevăr; însă, la patru secole distanţă, 
vedem consecinţele şi cât de grav au progresat. 

O dată plecat din sânul Bisericii, unde cât de cât omul mergea în paralel cu 
ierarhia, în dogmă, tradiţie şi învăţături, devenind independent şi fără raţiune 
creştinească, ajunge ca din schismă să cadă în erezie şi ridicarea lui, devine cu mult 
mai imposibilă. O dată înrădăcinat într-o erezie, el niciodată cât va trăi nu-şi va mai 
îndrepta atenţia să vadă dacă greşeşte cu ceva, ci înspre căutarea argumentelor biblice 
şi istorice, care să argumenteze teoriile acelei doctrine. Abia după câteva generaţii, 
urmaşii ar putea deveni formalişti, o dată că desăvârşirea ereziei şi epuizarea 
argumentelor şi nici atunci nu poate fi vorba de o revenire uşoară în sânul Bisericii. 

 
II. ABUZURILE IERARHILOR GENEREAZĂ SCHISME 

 
La ora actuală, toate Ţările lumii unde există Biserici Ortodoxe cu un ierarh sau 

un Sinod, avem de a face şi cu apariţia ideilor de superioritate, supremaţie, îndreptăţire 
se umilirea celor mai mici în rang şi asumarea unei josnice infailibilităţi de a 
întreprinde orice măsură vrea ierarhul, fără ca cineva să aibă dreptul să-l corecteze. În 
cele mai multe cazuri, cei ce au cutezat să respingă o aberaţie episcopală, o formă de 
organizare defectuoasă sau o gândire totalitaristă a ierarhului, a fost caterisit. 

O mare parte dintre ierarhi, ajunşi în fruntea unei Eparhii şi văzându-se un fel de 
şefi, încep să-şi impună propriile reguli, fără a le păsa dacă membrii Episcopiei, 
clerici, monahi şi creştini, au vreun cuvânt de spus, sau dacă felul în care erau 
familiarizaţi să se organizeze în vremea fostului ierarh, vor fi uşor de implementat. 
Aici intervine orgoliul şi prostia unui ierarh, limitat ca orice om, care îşi confundă 
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statutul de episcop în Eparhie, cu acela de Dumnezeul suprem al clerului, cinului 
monahal şi poporului. 

Totdeauna, gândirile totalitariste au generat probleme în Biserică şi totuşi, nici un 
Sinod din istorie nu a căutat să rezume statutul episcopului, de la orgolii şi mândrie a 
superiorităţii infailibile, la smerenia şi discernământul cu care Apostolii au condus 
clerul şi poporul creştin. Nici măcar Hristos nu s-a arătat a fi un şef al Apostolilor, 
precum însuşi zice: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să 
şi-l pună pentru prietenii săi” (Ev. Ioan, cap. 15, vers. 13). Vedem că se adresează 
Apostolilor şi le zice această pildă, ca mai apoi, când vor rămâne episcopii Bisericii, 
să-i considere pe toţi prieteni şi din comportamentul lor să nu lipsească dragostea faţă 
de restul creştinilor. În asentimentul acestei învăţături, Hristos mai adaugă: „cel ce este 
mai mic între voi toţi, acesta este mare” (Ev. Luca, cap. 9, vers. 48). Episcopul are 
obligaţia să fie exemplu celorlalţi şi nu şef, pentru că „nimeni nu ne-a aşezat stăpâni 
peste Biserica Lui Hristos”, ci fii ai acesteia. În acelaşi timp, episcopi, preoţi sau 
diaconi, toţi suntem slujitori ai Bisericii şi nu Biserica dimpreună cu ceilalţi sunt 
slujitorii episcopului de la palat. 

Confundarea rolului episcopului în Eparhie, cu Dumnezeu în univers, inevitabil 
naşte reticenţe ale clericilor. Printre unii teologi circulă şi expresia „capul plecat prea 
multă vreme, va începe să pască”. Apostolul Pavel zice: „Pentru că n-aţi primit iarăşi 
un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii” (Ep. Romani, cap. 8, vers. 
15).  Tot el zice încă o dată: „Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut 
liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei” (Ep. Galateni, cap. 5, vers. 1). În ziua de 
astăzi creştinismul a suferit atât de multe reforme, dorite de episcopi, care au devenit 
conflictuale chiar şi cu invăţăturile Noului Testament, care ar fi trebuit să fie temelia 
teologiei; însă, constatăm că părerile şi mofturile episcopale au devenit prioritare, 
indiferent dacă încalcă principiile predicate de Sfinţii Apostoli, sau mai rău, pe cele 
lăsate de Însuşi Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. 

Este evident faptul că rolul episcopului este acela de coordonator, întâistătător, 
pentru că şi Apostolul Ignatie Teoforul zice acest lucru: „4. Am fost învrednicit să 
primesc veşti de la voi prin Damas, Episcopul vostru, vrednic de Dumnezeu şi prin 
vrednicii preoţi Vas şi Apolonie şi prin cel împreună cu dânşii, diaconul Zotion. Se 
cuvine, dar, ca voi să vă folosiţi de vârsta înaintată a episcopului vostru, dându-i tot 
respectul potrivit Darului Lui Dumnezeu care este asupra lui. 5. Ştiu că şi sfinţiţii 
preoţi nu se uită că a fost hirotonit episcop de curând, ci, ca nişte oameni înţelepţi în 
Dumnezeu, îl urmează; dar nu-l urmează pre el, ci pre Tatăl Lui Iisus Hristos, 
Episcopul tuturor”10. De la coordonatorul Eparhiei în Duhul Lui Dumnezeu, până la 
suveranitatea actuală cu duhul mândriei, este cale lungă şi diferenţă radicală. 

Episcopul care-și ia rolul prea în serios și schimbă drepturile și obligațiile sale, 
doar cu drepturi personale, din toate timpurile istoriei a născut schisme. Ne amintim de 
„schisma ioaneică”, una dintre cele mai puţin discutate probleme din Biserica secolului 

                                                            
10 Epistola către Magnesieni a Sf. Ignatie Teoforul, „Părinţi şi scriitori bisericeşti” (PSB), Părinţi Apostolici vol 1. 
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al IV-lea, când Sfântul Ioan Gură de Aur a părăsit scaunul patriarhal în anul 399 şi 
comuniunea cu ierarhia Bisericii de atunci. O parte dintre ierarhi l-au urmat şi aşa a 
luat naştere numita „schismă a ioaniţilor”. El nu s-a mai întors niciodată în 
comuniunea cu Sinodul oficial, fiind caterisit abia în 404 pentru schismă, de un Sinod 
condus de Flavian al Antiohiei şi Teofil al Alexandriei. După moartea lui, în anul 413 
a fost „reabilitat post-mortem din schismă, deşi voinţa lui a fost de a nu se mai întoarce 
niciodată în comuniunea cu această ierarhie, sau cel puţin în aşa fel a plecat din această 
lume, ne împărtăşindu-se în comun cu episcopii oficiali11. 

Vedem că atunci, ierarhia a preferat să-l reabiliteze după moarte, pentru că n-a 
dorit niciodată să îndrepte ereziile şi greşelile cu care Ioan nu mai era de acord. 
Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi, când ierarhii, în marea lor majoritate boieri 
autoritari şi încununaţi de propriile vicii şi interese, preferă să nu ia în seamă nici o 
opoziţie, nici dacă ea este conformă Sfintei Evanghelii sau Sfintelor Canoane ale 
Bisericii Ortodoxe. 

În urmă cu 1600 de ani Sfântul Ioan Gură de Aur era caterisit pentru schismă de 
doi patriarhi compromişi ai ierarhiei vremii. Să nu creadă cineva că astăzi Sinoadele 
sunt pline numai cu Sfinţi şi toţi aceşti episcopi iau cele mai echilibrate hotărâri. 
Dimpotrivă, fiecare caută interesele lui, se practică „bisericuţe”, unii prietenii cutărui 
ierarh mai în etate sau mai influent, contrar învăţăturii Apostolului Pavel din capitolul 
al 3-lea al Epistolei întâi către Corinteni: „4. Căci, când zice unul: Eu sunt al lui 
Pavel, iar altul: Eu sunt al lui Apollo, au nu sunteţi oameni trupeşti? 5. Dar ce este 
Apollo? Şi ce este Pavel? Slujitori prin care aţi crezut voi şi după cum i-a dat Domnul 
fiecăruia. 6. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 7. Astfel 
nici cel ce sădeşte nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să 
crească”. El sfârşeşte astfel capitolul: „21. Aşa că nimeni să nu se laude cu oameni. 
Căci toate sunt ale voastre: 22. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie 
moartea, fie cele de faţă, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. 23. Iar voi sunteţi ai 
lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu”. 

Prin cuvintele amintite, Apostolul Pavel încearcă să dizolve „bisericuţele” 
apărute între Apostoli şi Ucenici; dar, pentru traficul de influenţă din ziua de astăzi, de 
la nivel ierarhic, este imposibil de destructurat prin citate scripturistice. Se pare că 
„triburile” fidele unora sau altora, sunt încurajate chiar de ierarhii bătrâni, care nu de 
puţine ori îşi aleg propriii prieteni la candidatura pentru episcopie. Oamenii vrednici, 
rugători sau iubitori de Biserică, „după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe 
Sine pentru ea” (Efeseni, cap. 5, vers. 25), rămân anonimi şi nu ajung episcopii de 
care Biserica are nevoie. Dacă lucrurile acestea tot se petrec, cum le recunoaşte şi 
Epifanie de Salamina în Panarion, la capitolul despre ierarhul eminent spre care s-a 
îndreptat Sfântul Ioan Gură de Aur după înfăptuirea aşa-numitei „schisme ioaneice”: : 
„Audius era un om eminent, din părinţi mesopotamieni. Casa lui era lăcaşul purităţii 

                                                            
11 https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioan-
gura-de-aur-109176.html 

https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioan-gura-de-aur-109176.html
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/reabilitarea-post-mortem-a-sfantului-ioan-gura-de-aur-109176.html
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vieţii sale, plin de râvnă dumnezeiască şi credinţă. De multe ori, când vede lucrurile 
care au continuat să se petreacă în biserici, sub nasul episcopilor şi preoţilor, el se 
opune unui astfel de comportament, spunând cu mustrare: „aceasta nu este aşa cum 
ar trebui să fie” sau „acest lucru nu ar trebui să fie aşa”. El este întocmai unui 
povestitor de adevăruri şi se potriveşte cu persoanele care vorbesc deschis din respect 
pentru adevăr, mai ales când propriile lor vieţi sunt exemplare” 12. Tulburările de 
atunci sunt aceleaşi cu cele de astăzi, iar faptele cu mult mai greu de discutat. Într-un 
secol întreg, doar patru ierarhi au condamnat unele fapte petrecute prin Sinoade, Vasile 
cel Mare, Audius din Mesopotamia, Ioan Gură de Aur şi Epifanie de Salamina. Astăzi, 
nimeni nu mai are curajul lor, nu care cumva să deranjeze vreun episcop orgolios. 

 
III. CARACTERELE OAMENILOR CARE PĂRĂSESC BISERICA. 

  
În istorie, apariţia unor schisme au condus la îndreptarea unor greşeli, ierarhii 

ajungând să-şi asume faptele sau defectuoasa administrare bisericească. Unele 
presupuse-schisme sunt încurajate în acest sens chiar de Sfintele Canoane, după cum 
scrie: „Cele rânduite pentru prezbiteri, episcopi, şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos 
pentru patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau episcop, sau 
mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către patriarhul său, şi n-ar 
pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca mistagoghie, ci 
mai înainte de sinodiceasca înfăţoşare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, 
aceasta a hotărât sfântul sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia (preoţia), dacă 
numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât 
acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi 
şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sineşi de 
împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele 
sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi 
cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt 
supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de 
sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor 
învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi 
nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de 
împărţiri” (Canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol)13. 

Mai multe Canoane ale Bisericii Ortodoxe nu declară schismatică separarea unor 
clerici raţionali şi devotaţi adevărului, în detrimentul ierarhilor iubitori de sine şi 
ignoranţi cu dogmele şi părţile eclesiologice ale Bisericii 14. Aceste fenomene sunt 
legale din punct de vedere bisericesc sau de drept canonic, numai în cazul în care 

                                                            
12 Epifanie Episcopul Salaminei (310 – 403), Panarion, 70, p. 1, s.p. 2. 
13 Pidalionul Mitropolitului Veniamin Costachi de la anul 1844, pagina 268, rev. Protosinghel Neofit Scriban. 
14 Canonul Apostolic 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 14; Gangra, can. 6; 
Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5. 
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persoana clericală se opune cu dreptate unor reforme care periclitează bunul mers al 
Bisericii, se abat de la gomă sau aduc modificări problematice tradiţiilor bisericeşti. 

În cazul celor ce optează să se separe de Biserică fără nici un motiv, canonul al 
13-lea al aceluiaşi Sinod (I-II) din Constantinopol, interzice şi condamnă fracţiunea. 
Dacă fiecare s-ar fi separat de Biserică din orice motiv banal, iar despărţirea sa ar fi 
fost canonică, încă din vremea Apostolilor ar fi existat zeci de Bisericuţe în lumea 
creştină; dar, vedem că sunt foarte puţine schismele apărute în primele 4 secole de 
creştinism, spre deosebire de mulţimea lor din zilele noastre. Unul dintre aceste cazuri 
este situaţia Bisericii din Ucraina, care odinioară era numită schismatică de toate 
Patriarhiile, precum este şi cazul Bisericii Ortodoxe a Macedoniei, care nu slujeşte în 
comuniune cu nimeni. 

După anul 2018, printr-o hotărâre scrisă de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al 
Constantinopolului, Biserica de Kiev din schismatică devine Biserică Ortodoxă 
Canonică, iar fosta Biserică Ucraineană canonică, a devenit schismatică. Acest caz are 
la bază interese politice şi deloc ce ţin de ordinea şi administraţia bisericească. Cazul 
este unic în istoria creştinismului, când două Patriarhii (Constantinopol-Moscova), 
întrerup comuniunea şi se acuză una pe cealaltă de schismă, fără ca vreunul dintre cei 
doi Patriarhi să se gândească la sufletele a câtorva zeci de milioane de creştini, care 
stau nepăsători şi nici de ar dori să facă ceva, nimeni nu-i ia în considerare. Este 
situaţia despre care vorbeam, în care un ierarh îşi întrece limitele sale rezumate, de 
simplu om slujitor al Bisericii, în stăpânul Bisericii, gata oricând să creioneze într-o 
hotărâre proprie cine se mântuieşte şi cine se duce în iad. Uneori ne ducem prea 
departe cu exagerările mândriei şi ale încrederii prea mari în propriile concepţii. 

Dacă unele situaţii sunt controversate şi au fiecare argumente de adus, numai un 
Sinod internaţional, poate să mai restabilească pacea; însă, la cât de multe schisme 
sunt în secolul XXI, nici măcar un Sinod Ecumenic nu ar putea să rezolve problema cu 
uşurinţă. Dincolo de cazurile argumentate, schismele cele mai frecvente apar din 
interesele unor clerici sau ierarhi de a-şi înfiinţa propriile lor confesiuni, ierarhii sau 
Biserici. Ele nu pleacă de la polemici teologice sau de la argumente aduse împotriva 
unor situaţii necanonice ce s-ar petrece în sânul Bisericii, ci pur şi simplu din mândria 
unora de a întemeia ceva al lor. 

Chiar şi în Mitropolia Ortodoxă Autonomă de Bergamo şi Europa, au încercat 
mulţi clerici să se afilieze, marea lor majoritate fiind caterisiţi de alte Biserici 
Ortodoxe, din diferite motive. Unii au fost acceptaţi, dar după puţin timp, au preferat 
să plece iarăşi şi de la noi, ducându-se la alte structuri,sau chiar unii, reintorcindu-se 
inapoi. Nici acolo nu au fost statornici. 

Schismele care se bazează pe interesele personale ale unui om, caută să găsească 
un Sinod, care să le accepte orice dorinţe. În momentul în care Biserica respectivă îşi 
expune o dorinţă proprie, aceşti oameni văd un interes şi se pregătesc să plece din nou. 
Din nefericire, trăim într-un secol în care mulţi preoţi ajunşi schismatici, şi-ar dori să 
găsească un Sinod, care să nu aibă nevoie de nimic, ei să nu îndeplinească nici o 
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obligaţie sau ascultare, ci ei sa aiba  numai drepturi, iar acea Biserică, să fie încununată 
numai cu obligaţii faţă de ei. 

Din cauza multelor cazuri de preoţi plecaţi din Bisericile care i-a caterisit, ce se 
bazează pe un interes personal şi care nu mai văd nimic altceva, Mitropolia Ortodoxă 
din Bergamo, a evitat, să mai accepte vreo cerere de afiliere, a vreunui cleric caterisit. 
Sunt şi cazuri de oameni nedreptăţiţi; dar, aceşti clerici sunt foarte rari. Majoritatea îşi 
invocă nedreptăţiri; însă, după câteva săptămâni, se dovedeşte că acţiunea episcopului 
de a-i caterisi, nu a fost deloc o hotărâre pripită,ci chiar una buna si argumentata! 

 
IV. FACTORII FINALI CARE ALIMENTEAZĂ SCHISMELE. 

 
După ce apar schisme în sânul Bisericii, clericii sau ierarhii care au părăsit 

comuniunea din diferite motive, chiar şi argumentate canonic şi dogmatic, încep să fie 
discreditaţi, jigniţi şi trataţi cu dispreţ de clericii rămaşi într-o anumită Biserică. În 
încercarea lor de a combate schisma în sine, ajung să agite şi mai mult spiritele prin 
jignirea unor oameni. 

Să ne amintim de zicala Mântuitorului: „Iar Ioan, răspunzând, a zis: 
Învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, 
pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci 
cine nu este împotriva voastră este pentru voi” (Ev. Luca, cap. 9, vers. 49-50). El nu a 
acuzat pe nimeni de schismă, de fapt nu a acuzat pe nimeni pentru nimic. Unii, din 
exces de zel, prin astfel de acţiuni necontrolate, determină schisma să nu se rezolve, ci 
mai tare să înrăutăţească situaţia. 

Singura modalitate de a rezolva problema unei schisme, nu este aceea de a te 
arăta pe tine mai îndreptăţit decât cel ce a plecat, pentru că astfel îl înrăieşti. Ci felul în 
care lăsăm lucrurile să se aşeze, cu pace şi cu linişte, fără a răspunde acuzaţiilor tot cu 
acuzaţii, cum zice Apostolul: „Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău” (Ep. Romani, cap. 
12, vers. 17).  

 
 

Dr. ONUFRIE POP – Arhiepiscop de Bergamo si Mitropolit al Mitropoliei  
Autonome Crestin Ortodoxe (dupa calendar patristic)de Bergamo si Europa 


