Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române s-au întâlnit la Palatul Patriarhiei
Marius Nedelcu, Vineri, 5 iulie 2013
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit ieri la Palatul Patriarhiei
din Bucureşti în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel. Ierarhii au participat înainte de lucrările sinodale la Sfânta Liturghie şi la
slujba Te Deum-ului săvârşite în Catedrala patriarhală de Preasfinţitul Macarie,
Episcopul ortodox român al Europei de Nord.
În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, Înaltpreasfinţitul Irineu,
Arhiepiscop al Alba Iuliei, a citit meditaţia duhovnicească „Arhiereul părtaş la starea
de jertfă a lui Hristos“. „Hristos arhiereul veşnic îşi menţine permanent prezentă
jertfa sa în faţa Tatălui, dorind să fim şi noi asociaţi la aceasta, să ne
aducem şi noi jertfă Tatălui şi să fim bineplăcuţi Lui. De aceea Hristos
Domnul ni se împărtăşeşte în Euharistie ca să ni se comunice starea de jertfă,
pornirea sa de jertfă către Tatăl. Pentru ca să se realizeze aceasta, Domnul are
nevoie de chipuri văzute de episcopi şi preoţi. Îndeplinind o lucrare sfântă şi
sfinţitoare prin care se transmite harul dumnezeiesc, arhiereul trebuie să fie
asemenea lui Hristos. El trebuie să fie o oglindă nepătată a lui Dumnezeu şi a celor
dumnezeieşti, aşa cum zice Sfântul Grigorie Teologul: «Ridicat la o înaltă
demnitate, episcopul trebuie să trăiască numai pentru Hristos, nefiind
loc pentru vreo inconsecvenţă între ceea ce săvârşeşte şi ceea ce este»“, a
spus Înaltpreasfinţia Sa.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat în continuare că jertfa
slujitorului lui Dumnezeu este exprimată uneori sub forma unei griji şi
a unei lucrări de a căuta înţelegerea şi voia lui Dumnezeu, şi nu de a
umbla după duhul secular al lumii.
„Cea mai puternică expresie a stării de jertfă a creştinului în general, nu numai
a arhiereului, este exprimată de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani,
capitolul 12, unde spune: «Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu,
să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine-plăcută lui Dumnezeu, ca
închinarea voastră cea duhovnicească. Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să
vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui
Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit».
Când noi rezistăm la secularizare, ne aflăm în starea de jertfă şi
considerăm că această stare de jertfă se vede mai întâi în interior, dar şi
în exterior, printr-o lucrare multă“, a spus Preafericirea Sa.
În prima parte a zilei de ieri, lucrările Sfântului Sinod s-au desfăşurat în cadrul
comisiilor sinodale, care au analizat teme ce vizează lucrarea pastoral-misionară, socialfilantropică, educaţional-teologică, canonico-juridică, viaţa monahală, relaţiile cu alte culte,
precum şi relaţiile interortodoxe şi intercreştine ale Patriarhiei Române. După-amiază,
lucrările Sfântului Sinod s-au desfăşurat în plen.
Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate
domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din Patriarh, toţi mitropoliţii,
arhiepiscopii, episcopii eparhioţi, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereiivicari în funcţiune. Sfântul Sinod se întruneşte anual în cel puţin două şedinţe de lucru, iar în
şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
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