
Canonul Sinodului al şaptelea local de la Constantinopol (394)
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CATERISIREA 
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EPISCOPI POT 
CATERISI PE ALTUL; 
NICI DOI, NICI TREI NU 
POT CATERISI PE 
ALTUL

Aravian, episcopul Ancirei, zise: „Nu pentru pricina de faţă, ci temându-
mă pentru întreaga viaţă viitoare, rog Sfântul Sinod să se pronunţe ori de 
pot doi episcopi să caterisească sau nu? Şi ori de se poate face aceasta în 
absenţa mitropolitului sau nu? Pricinei prezente nu se va aduce nici un 
prejudiciu; mă tem însă ca unii, luând putere din cele zise, să nu 
îndrăznească unele ca acestea; deci vă rog să răspundeţi". Nectariu, 
episcopul Constantinopolului, zise: „Lăudabilă este propunerea 
preacucernicuIui episcop Aravian; dar ca în viitor să nu se mai poată 
întâmpla asemenea lucru, fără a osândi cele trecute, vom hotărî pentru 
viitor". Aravian, episcopul Ancirei, zise: „Pe cele trecute le osândeşte 
sinodul fericiţilor Părinţi de la Niceea, care orânduieşte ca cei ce 
hirotonesc să nu poată fi mai puţin decât trei episcopi, şi nici mitropolitul 
să nu fie absent; eu însă am pus întrebarea temându-mă în privinţa celor 
viitoare. Eu doresc deci ca voi să vă pronunţaţi lămurit, dar 
necondiţionat şi fără îndoială, că urmând sinodului de la Niceea, două 
persoane nu pot nici să hirotonească, nici să caterisească pe un episcop". 
Apoi, după altele, Teofil, episcopul Alexandriei, zise: „împotriva celor ce 
nu mai sunt nu se poate aduce hotărâre de reprobare, mai ales dacă 
fiind în viaţă nu au fost osândiţi; dacă insă cineva are în vedere pe cei ce 
vor trebui să se caterisească în viitor, mi se pare că nu numai trei 
episcopi trebuie să fie de faţă, ci dacă se poate, toţi episcopii eparhioţi, 
pentru ca condamnarea celui ce este vrednic de caterisire sa fie mai 
temeinică prin votul mai multora. Fiind de faţă şi cel judecat". Nectarie, 
episcopul Constantinopolului, zise: „Deliberându-se asupra unor 
propuneri şi orânduiri legale, acestea se hotărăsc fără să se ţină seama 
de vreo pricină personală. Aşadar, precum a propus preasfinţitul episcop 
Aravian, voind să se hotărască în privinţa celor din vii-tor, precum logic şi 
în chip uman şi-a fixat părerea preasfinţii ui episcop Teofil, se hotărăşte 
ca în viitor cel supus judecăţii să nu se caterisească nici de trei şi mai 
vârtos nici de doi episcopi; ci cu votul unui sinod mal mare şi adică al 
celor din eparhie, precum au orânduit şi canoanele apostolice". Flavian, 
episcopul Antiohiei, zise: „Lămurite sunt cele ce le-a propus preasfinţitul 
şl preacucernicul episcop Nectarie, şi preasfinţitul şi preacucernicul 
episcop Teofil; şi toţi ai Bisericii le întărim".
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