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În timpul pregãtirii Conciliului al II-lea din Vatican, dar ºi în timpul lucrã-
rilor Conciliului, cardinalul Frings mi-a povestit de mai multe ori o întâmplare
scurtã, care, evident, îl impresionase foarte mult. Papa Ioan al XXIII-lea nu fi-
xase nici o temã anume pentru Conciliu, în schimb îi invitase pe episcopii lumii
sã propunã prioritãþile lor, astfel încât, din experienþele vii ale Bisericii univer-
sale, sã rezulte tematica de care ar fi trebuit sã se ocupe Conciliul. S-a discutat
ºi în Conferinþa Episcopalã Germanã problema temelor ce ar fi trebuit propuse
pentru adunarea Episcopilor. Nu numai în Germania, dar, practic, în toatã Bise-
rica Catolicã, circula ideea cã tema ar fi trebuit sã fie Biserica: întrerupt înainte
de vreme din cauza rãzboiului franco-german, Conciliul I din Vatican nu a reuºit
sã ducã la bun sfârºit sinteza sa ecleziologicã, dar a lãsat totuºi un capitol aparte
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despre ecleziologie. Preluarea firului de atunci ºi cãutarea în felul acesta a unei
viziuni globale despre Bisericã pãrea sã fie misiunea urgentã a iminentului
Conciliu al II-lea din Vatican.

Lucrul acesta era cumva în legãturã ºi cu atmosfera culturalã a epocii: sfâr-
ºitul primului rãzboi mondial adusese cu sine o profundã schimbare teologicã.
Teologia liberalã orientatã într-un mod cu totul individualist s-a stins de la sine,
o nouã sensibilitate faþã de Bisericã a apãrut iarãºi.

Nu doar Romano Guardini vorbea despre trezirea Bisericii în suflete; epis-
copul evanghelic Otto Dibelius inventase formula „secolul Bisericii”, iar Karl
Barth dãdea dogmaticii sale întemeiatã pe tradiþii reformate titlul programatic
de Kirchliche Dogmatik (Dogmatica eclezialã): dogmatica presupune Biserica,
aºa spune el; ea nu existã fãrã Bisericã. Printre membrii Conferinþei Episcopale
Germane de atunci era destul de precumpãnitor consensul în legãturã cu faptul
cã Biserica trebuia sã fie tema. Bãtrânul episcop Buchbergher de Regensburg,
iniþiator al celor zece volume Lexikon für Theologie und Kirche, astãzi la a treia
ediþie, stimat ºi renumit nu doar în dieceza lui, ceru cuvântul – aºa îmi povestea
arhiepiscopul de Köln – ºi spuse: „Dragi fraþi, la Conciliu voi trebuie sã vorbiþi
înainte de toate despre Dumnezeu. Aceasta este tema cea mai importantã”. E-
piscopii au rãmas uimiþi; nu se puteau ascunde în faþa gravitãþii acestui cuvânt.

În mod firesc, nu puteau hotãrî sã propunã pur ºi simplu tema lui Dumnezeu.
Dar cel puþin o neliniºte interioarã a rãmas în cardinalul Frings, care se întreba
mereu cum am putea realiza o asemenea necesitate.

Momentul acesta a revenit în mintea mea, când am citit textul conferinþei cu
care Johann Baptist Metz se retrãgea în 1993 de la catedra lui din Münster. Din
acest discurs important aº vrea sã citez cel puþin câteva propoziþii semnifica-
tive: „Criza, care a lovit creºtinismul european, nu mai este în mod primordial
sau cel puþin exclusiv o crizã eclezialã... Criza este mai adâncã: rãdãcinile sale
nu se aflã doar în situaþia Bisericii: criza a devenit o crizã de Dumnezeu”. „În
mod schematic s-ar putea spune: religia, da – Dumnezeu, nu; acest „nu” nu se
înþelege în sensul categoric al marilor ateisme. Nu mai existã mari ateisme.
Ateismul de astãzi poate, de fapt, sã reia vorbirea despre Dumnezeu – în mod
distrat sau liniºtit – fãrã sã-l înþeleagã cu adevãrat”. „ªi Biserica are o concepþie
proprie despre imunizare împotriva crizei de Dumnezeu. Ea nu mai vorbeºte
astãzi – ca, de exemplu, cum mai era la Conciliul I din Vatican – despre Dum-
nezeu, ci numai – ca, de exemplu, la ultimul Conciliu – despre Dumnezeul
vestit prin mijlocirea Bisericii. Criza de Dumnezeu este cifratã în mod eclezio-
logic”. Cuvinte de felul acesta rostite de creatorul teologiei politice trebuie sã
ne facã atenþi. Ele ne amintesc, înainte de toate, ºi pe bunã dreptate cã Conciliul
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al II-lea din Vatican nu a fost doar un conciliu ecleziologic, ci, în primul rând,
ºi, mai ales, o vorbire despre Dumnezeu, iar lucrul acesta nu are incidenþã doar
în interiorul creºtinismului, ci e îndreptat cãtre lume – despre acel Dumnezeu
care este Dumnezeul tuturor, care îi mântuieºte pe toþi ºi tuturor le este accesi-
bil. Oare Vatican al II-lea, aºa cum Metz pare sã spunã, a cules doar jumãtate
din moºtenirea precedentului Conciliu? O conferinþã, care este consacratã ecle-
ziologiei Conciliului, trebuie evident sã-ºi punã aceastã întrebare.

Aº vrea sã anticip imediat teza mea de fond: Vatican al II-lea voia, în mod
clar, sã introducã ºi sã subordoneze discursul despre Bisericã discursului despre
Dumnezeu, voia sã propunã o ecleziologie în sens propriu-zis teo-logic, dar re-
ceptarea Conciliului pânã acum a neglijat aceastã caracteristicã calificantã fa-
vorizând alte afirmaþii ecleziologice izolate, s-a concentrat asupra unor cuvinte
cu un ecou imediat ºi astfel a rãmas în spatele marilor perspective ale pãrinþilor
conciliari. Ceva asemãnãtor se poate spune în legãturã cu primul text, pe care
Vatican al II-lea l-a elaborat: Constituþia despre sacra liturgie. Faptul cã era si-
tuatã la început, în principiu, avea motive pragmatice. Dar privind acum retro-
spectiv, trebuie spus cã, în arhitectura Conciliului, lucrul acesta are un sens pre-
cis: la început se aflã adoraþia. ªi deci Dumnezeu. Acest început corespunde
cuvântului din Regula benedictinã: „Operi Dei nihil praeponatur”. Constituþia
despre Bisericã, care vine dupã, este al doilea text al Conciliului ºi trebuie con-
siderat ca fiind legat în mod intim de primul. Biserica se lasã cãlãuzitã de rugã-
ciune, de misiunea de a-l slãvi pe Dumnezeu. Ecleziologia are de-a face prin
natura sa cu liturgia. ªi apoi este chiar logic ca a treia Constituþie sã vorbeascã
despre Cuvântul lui Dumnezeu, care adunã Biserica ºi o reînnoieºte în toate
timpurile. A patra Constituþie aratã cum slãvirea lui Dumnezeu se propune în
viaþa activã, cum lumina primitã de la Dumnezeu este dusã în lume ºi numai
astfel devine în întregime slãvirea lui Dumnezeu. În istoria postconciliarã, cu
siguranþã Constituþia despre liturgie nu a mai fost înþeleasã pornind de la aceastã
prioritate fundamentalã a adoraþiei, ci, mai degrabã, ca o carte de reþete despre
ceea ce putem face cu liturgia. Între timp, creatorilor de liturgie pare-se cã le-a
ieºit din cap faptul cã, ocupaþi cum sunt sub presiunea lipsei de timp, trebuie
sã reflecteze asupra modalitãþilor prin care liturgia poate fi fãcutã mai atrãgã-
toare, mai comunicativã, implicând activ mai multã lume, faptul cã liturgia este
„fãcutã” pentru Dumnezeu ºi nu pentru noi înºine. Cu cât o facem mai mult
pentru noi înºine, cu atât mai puþin atrage, fiindcã toþi vãd clar cã esenþialul se
pierde tot mai mult.

Cât priveºte ecleziologia din Lumen gentium, au rãmas înainte de toate în
conºtiinþã câteva cuvinte cheie: ideea de Popor al lui Dumnezeu, colegialitatea
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episcopilor ca reevaluare a slujirii Episcopului în raport cu primatul papei,
reevaluarea Bisericilor locale în raport cu Biserica universalã, deschiderea
ecumenicã a conceptului de Bisericã ºi deschiderea faþã de alte religii; în fine
chestiunea statutului specific al Bisericii Catolice, care se exprimã în formula
dupã care Biserica una, sfântã, catolicã ºi apostolicã, despre care vorbeºte Crezul,
„subsistit in Ecclesia catholica”: deocamdatã nu traduc aceastã formulã renu-
mitã, pentru cã ea – dupã cum era de prevãzut – a fost explicatã în modalitãþi
foarte contradictorii – de la ideea cã exprimã unicitatea Bisericii Catolice unitã
în jurul papei pânã la ideea cã desemneazã o echivalare cu toate celelalte Bi-
serici creºtine, iar Biserica Catolicã ar fi abandonat pretenþia ei de ceva specific.
Într-o primã fazã de receptare a Conciliului, împreunã cu tema Colegialitãþii,
dominant a fost conceptul de popor al lui Dumnezeu care, fiind înþeles în grabã
ºi global, pornindu-se de la uzul lingvistic al cuvântului popor din ºtiinþele poli-
tice în general, s-a ajuns sã fie folosit de teologia eliberãrii în sens marxist, adicã
poporul este ceea ce se opune claselor dominante ºi, mai în general sau mai
global, poporul este suveran, iar acum trebuie aplicat ºi în Bisericã. Lucrul
acesta a dat naºtere la dezbateri vii cât priveºte structurile în cadrul cãrora con-
ceptul a fost interpretat în funcþie de situaþiile date din occident ca „democra-
tizare” sau din orient ca „democraþii populare”. Treptat, acest „foc de artificii
al cuvintelor” (N. Lohfink) care înconjura conceptul de popor al lui Dumnezeu
s-a stins, în principal fiindcã aceste jocuri de putere s-au golit de la sine ºi tre-
buiau sã lase locul muncii obiºnuite în consiliile parohiale pe de o parte, iar pe
de alta, fiindcã o solidã muncã teologicã a arãtat în mod incontestabil lipsa de
temei a unor asemenea politicizãri ale unui concept care provine dintr-un do-
meniu complet diferit. De exemplu, în urma unor analize exegetice atente, bi-
blistul de la Bochum, Werner Berg afirmã: „În ciuda numãrului mic de locuri,
care conþin expresia popor al lui Dumnezeu – din acest punct de vedere popor
al lui Dumnezeu este un concept biblic destul de rar – se poate vedea totuºi ceva
comun: expresia popor al lui Dumnezeu exprimã rudenia cu Dumnezeu, relaþia
cu Dumnezeu, legãtura dintre Dumnezeu ºi acela care este desemnat drept popor
al lui Dumnezeu, deci o direcþie verticalã”.

Expresia nu prea poate fi folositã în descrierea structurii ierarhice a acestei
comunitãþi, mai ales când „poporul lui Dumnezeu” este prezentat ca „partea
opusã” slujitorilor constituiþi ierarhic... Pornind de la semnificaþia sa biblicã,
expresia nu poate fi folositã nici pentru a exprima un strigãt de protest împo-
triva slujitorilor ierarhici: „Noi suntem poporul lui Dumnezeu”. Profesorul de
teologie fundamentalã de la Paderborn, Joseph Meyer zu Schlochtern, încheie
rezumatul discuþiei despre conceptul de popor al lui Dumnezeu arãtând cã
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sfârºitul capitolului pe aceastã temã din Constituþia despre Bisericã a Conci-
liului al II-lea din Vatican „pune în luminã structura trinitarã ca temei al deter-
minãrii ultime a Bisericii”. Astfel, discuþia ajunge la esenþial: Biserica nu existã
prin sine, ci ar trebui sã fie instrumentul lui Dumnezeu, pentru a-i aduce pe oa-
meni la el, pentru a pregãti momentul în care „Dumnezeu va fi totul în toþi”
(1Cor 15,28).

Tocmai conceptul de Dumnezeu a fost lãsat deoparte în „focul de artificii”
din jurul acestei expresii ºi în felul acesta ºi-a pierdut semnificaþia. De fapt, o
Bisericã, care existã numai prin sine, este de prisos. Iar lumea observã imediat
lucrul acesta. Criza Bisericii, aºa dupã cum se oglindeºte în conceptul de popor
al lui Dumnezeu, este „criza de Dumnezeu”; ea rezultã din abandonarea esenþi-
alului. Ceea ce rãmâne este doar o luptã pentru putere. Aºa ceva existã din belºug
în altã parte în lume, pentru aºa ceva nu este nevoie de Bisericã.

Cu siguranþã, se poate spune cã începând cu Sinodul extraordinar din 1985,
care trebuia sã facã un fel de bilanþ ai celor douãzeci de ani postconciliari, o
nouã încercare îºi face loc ºi care vrea sã rezume ansamblul ecleziologiei conci-
liare într-un concept de bazã: ecleziologia de comuniune. Am salutat cu bucurie
aceastã nouã recentrare a ecleziologiei ºi am încercat de asemenea dupã puterile
mele sã o pregãtesc. Oricum, trebuie sã recunoaºtem întâi de toate cã termenul
communio în Conciliu nu are o poziþie centralã. Totuºi, dacã este înþeles corect,
el poate servi ca sintezã a elementelor esenþiale ale ecleziologiei conciliare.
Toate elementele esenþiale ale conceptului creºtin de communio le gãsim în pa-
sajul cunoscut din 1In 1,3, care poate fi considerat criteriul de referinþã pentru
corecta înþelegere creºtinã a cuvântului communio: „Ceea ce am vãzut ºi am
auzit, vã vestim ºi vouã, ca ºi voi sã fiþi în împãrtãºire cu noi. Iar împãrtãºirea
noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul sãu în Isus Cristos. Acestea dar vi le scriem ca
bucuria voastrã sã fie deplinã”. Aici se vede de unde porneºte communio: întâl-
nirea cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care în vestirea Bisericii vine la oa-
meni. Astfel, ia naºtere acea comuniune dintre oameni care se întemeiazã pe
comuniunea cu Dumnezeul unu ºi întreit.

La comuniunea cu Dumnezeu se poate ajunge prin acea realizare a comuni-
unii lui Dumnezeu cu oamenii, care este Cristos în persoanã; întâlnirea cu
Cristos creeazã comuniune cu el însuºi ºi deci cu Tatãl în Duhul Sfânt; pornind
de aici, el îi uneºte pe oameni între ei. Toate acestea au ca finalitate bucuria de-
plinã: Biserica poartã în sine o dinamicã escatologicã. În expresia bucurie
deplinã se observã referinþa la discursul de rãmas bun al lui Isus, deci la misterul
pascal ºi la revenirea Domnului în apariþiile pascale, care se îndreaptã cãtre re-
venirea lui finalã în lumea cea nouã: „Voi vã veþi întrista, dar întristarea voastrã
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se va preface în bucurie... vã voi revedea ºi vi se va bucura inima... Cereþi, ºi
veþi primi, ca bucuria voastrã sã fie deplinã” (In 16,20.22.24). Dacã se comparã
ultima propoziþie citatã cu textul din Lc 11,13 – invitaþia la rugãciune –, e clar
cã „bucuria” ºi „Duhul Sfânt” sunt echivalente ºi cã în spatele cuvântului bucu-
rie din 1In 1,3 se ascunde Duhul Sfânt care aici nu este menþionat în mod ex-
pres. Aºadar, pornind de la acest ambient biblic, cuvântul communio are un ca-
racter teologic, cristologic, istorico-salvific ºi ecleziologic. Deci, poartã în sine
ºi dimensiunea sacramentalã, care în Paul apare în mod foarte clar: „Nu este
oare potirul binecuvântat, pe care-l binecuvântãm, împãrtãºirea cu sângele lui
Cristos? Pâinea ce o rupem, nu este oare împãrtãºirea cu corpul lui Cristos?
Deoarece una este pâinea, noi toþi suntem un singur corp, cãci toþi suntem pãr-
taºi la aceastã singurã pâine” (1Cor 10,16º.u.). Pornind din interiorul ei, ecle-
ziologia de comuniune este o ecleziologie euharisticã. Astfel, ea se situeazã
destul de aproape de ecleziologia euharisticã, pe care teologii ortodocºi au dez-
voltat-o într-un mod convingãtor în secolul nostru. În ea, ecleziologia devine
mai concretã ºi, în acelaºi timp, rãmâne totuºi complet spiritualã, transcendentã
ºi escatologicã.

În Euharistie, Cristos prezent în pâine ºi în vin ºi dãruindu-se mereu din nou,
zideºte Biserica ca trup al sãu, ºi prin mijlocirea trupului sãu de înviere ne
uneºte cu Dumnezeu unul ºi întreit ºi între noi. Euharistia se celebreazã în dife-
rite locuri ºi totuºi este în acelaºi timp mereu universalã, pentru cã existã un
singur Cristos ºi un singur trup al lui Cristos. Euharistia include slujirea sacer-
dotalã a ceea ce se numeºte repraesentatio Christi ºi, prin urmare, cuvântul
communio pune în luminã legãtura slujirii, sinteza dintre unu ºi multiplu.
Astfel, se poate spune fãrã îndoialã cã acest concept poartã în sine o sintezã
ecleziologicã, care uneºte discursul despre Bisericã cu discursul despre Dumne-
zeu ºi cu viaþa din Dumnezeu ºi cu Dumnezeu, o sintezã, care reia toate inten-
þiile esenþiale ale ecleziologiei Conciliului al II-lea din Vatican ºi le leagã între
ele într-un mod justificat.

Datoritã acestor motive eram recunoscãtor ºi mulþumit când Sinodul din
1985 a adus în centrul reflecþiei conceptul de communio. Dar anii urmãtori au
arãtat cã nici un cuvânt nu este protejat de înþelegeri rãuvoitoare, chiar nici cel
mai bun ºi cel mai adânc. În mãsura în care communio a devenit un slogan ief-
tin, cuvântul a fost aplatizat ºi deformat. Ca ºi în cazul conceptului de „popor
al lui Dumnezeu” ºi aici trebuia semnalatã o progresivã orizontalizare, pãrãsirea
conceptului de Dumnezeu. Ecleziologia comuniunii a început sã fie redusã la
tema relaþiei dintre Biserica localã ºi Biserica universalã care, la rândul ei, a
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cãzut din nou ºi mai mult în problema distribuirii competenþelor care revin
uneia sau alteia.

În mod natural, s-a rãspândit din nou tema egalitãþii, dupã care numai în
communio ar putea sã fie egalitate deplinã. În felul acesta, s-a ajuns iarãºi la
discuþia ucenicilor în legãturã cu cel care sã fie mai mare, care, evident, în nici
o generaþie nu vrea sã se potoleascã. Marcu se referã la ea cu mai multã insis-
tenþã. În drumul spre Ierusalim, Isus le-a vorbit pentru a treia oarã ucenicilor
despre apropiata lui pãtimire. Ajunºi la Cafarnaum, i-a întrebat despre ce discu-
tau între ei pe drum. „Dar ei tãceau”, pentru cã vorbiserã despre cine sã fie mai
mare – un fel de discuþie despre primat (Mc 9,33-37). Nu este la fel ºi astãzi?
În timp ce Domnul se îndreaptã spre pãtimirea sa, în timp ce Biserica suferã ºi,
în ea, el însuºi suferã, noi ne oprim la tema noastrã dragã, discutând despre
drepturile noastre de întâietate. ªi dacã el ar veni printre noi ºi ne-ar întreba
despre ce am vorbit, cât ar trebui sã roºim ºi sã tãcem.

Lucrul acesta nu înseamnã cã în Bisericã nu trebuie sã vorbim despre orân-
duirea justã cu privire la încredinþarea responsabilitãþilor. ªi, cu siguranþã, vor
exista mereu dezechilibre, care necesitã corectãri. În mod natural, se poate veri-
fica un centralism roman exorbitant, care trebuie indicat ca atare ºi apoi purificat.
Dar asemenea chestiuni nu pot distrage atenþia de la misiunea adevãratã ºi spe-
cificã a Bisericii: Biserica nu trebuie sã vorbeascã în primul rând despre ea
însãºi, ci despre Dumnezeu; ca lucrul acesta sã aibã loc aºa cum se cuvine, în
interiorul Bisericii existã ºi reproºuri ce trebuie orientate în direcþia corelãrii
discursului despre Dumnezeu cu cel despre slujirea comunã. În concluzie, nu
la întâmplare revine în tradiþia evanghelicã în diferite contexte cuvântul lui Isus
dupã care cel din urmã va fi cel dintâi ºi cel dintâi cel din urmã – ca o oglindã,
care îi priveºte pe toþi.

În faþa reducþionismului, care s-a verificat dupã 1985 cu privire la conceptul
de communio, Congregaþia pentru Doctrina Credinþei a considerat necesar sã
pregãteascã o „Scrisoare cãtre Episcopii Bisericii Catolice despre unele aspecte
ale Bisericii înþeleasã ca ºi comuniune”, ce a fost publicatã cu data de 28 iunie
1992. Deoarece pentru unii teologi, care þin sã se facã remarcaþi cu orice preþ,
pare sã fi devenit o datorie aprecierea negativã a documentelor Congregaþiei
pentru Doctrina Credinþei, peste acest text a cãzut o ploaie grea de critici, de
care s-a putut feri într-o mãsurã foarte micã. În mod deosebit a fost criticatã
afirmaþia cã Biserica universalã ar fi, în misterul ei esenþial, o realitate care, din
punct de vedere ontologic ºi temporal, precede Bisericile particulare. Acest as-
pect în text era fundamentat pe scurt prin invocarea faptului cã, pentru Sfinþii
Pãrinþi, Biserica una ºi unicã precede crearea ºi dã naºtere Bisericilor
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particulare (9). Sfinþii Pãrinþi continuã în felul acesta o teologie rabinicã, care
îºi reprezenta ca preexistente Tora ºi Israelul: creaþia ar fi fost conceputã ca sã
existe în ea un spaþiu pentru voinþa lui Dumnezeu; însã aceastã voinþã avea
nevoie de un popor care sã trãiascã voinþa lui Dumnezeu ºi sã facã din ea lu-
mina lumii. Deoarece Sfinþii Pãrinþi erau convinºi de identitatea definitivã din-
tre Bisericã ºi Israel, ei nu puteau sã vadã în Bisericã ceva de domeniul întâm-
plãrii apãrut în ultimul moment, ci recunoºteau în aceastã reunificare a popoa-
relor sub voinþa lui Dumnezeu teleologia interioarã a creaþiei. Începând de la
cristologie, imaginea se lãrgeºte ºi se adânceºte: istoria – iarãºi în legãturã cu
Vechiul Testament – este explicatã ca istorie a iubirii dintre Dumnezeu ºi om.

Dumnezeu gãseºte ºi pregãteºte mireasa Fiului, unica mireasã, care este unica
Bisericã. Pornind de la cuvântul Genezei, dupã care bãrbatul ºi femeia vor de-
veni „doi într-un singur trup” (Gen 2,24), imaginea miresei a fuzionat cu ideea
Bisericii ca trup al lui Cristos, metaforã care, la rândul ei, provine din liturgia
euharisticã. Unicul trup al lui Cristos este pregãtit; Cristos ºi Biserica vor fi
„doi într-un singur trup”, un trup, ºi astfel „Dumnezeu va fi totul în toþi”.
Aceastã întâietate ontologicã a Bisericii universale, a Bisericii unice ºi a trupului
unic, a miresei unice, în raport cu înfãptuirile empirice concrete în fiecare Bise-
ricã particularã mi se pare atât de evidentã, încât cu greu pot înþelege obiecþiile
la adresa ei. Mi se pare cã ele sunt posibile numai dacã nu se vrea ºi nu se
reuºeºte nicidecum sã se vadã marea Bisericã gânditã de Dumnezeu – probabil
din disperare, din cauza insuficienþei sale pãmânteºti –; ea apare acum drept o
fantezie teologicã, rãmânând în consecinþã doar imaginea empiricã a Bisericilor
în relaþia lor reciprocã ºi în tensiunile lor. Dar lucrul acesta înseamnã cã Bise-
rica ca temã teologicã este ºtearsã. Dacã de acum înainte Biserica este vãzutã
numai cu structurile ei umane, atunci, într-adevãr, nu rãmâne decât dezolarea.
Dar, în cazul acesta, nu se pãrãseºte doar ecleziologia Sfinþilor Pãrinþi, ci ºi
aceea a Noului Testament ºi concepþia despre Israel din Vechiul Testament. Cât
priveºte Noul Testament, nu trebuie sã aºteptãm epistolele deutero-pauline ºi
Apocalipsul pentru a descoperi prioritatea ontologicã a Bisericii universale –
afirmatã din nou de Congregaþia pentru Doctrina Credinþei – în raport cu Bise-
ricile particulare. În inima marilor Scrisori pauline, în Scrisoarea cãtre Gala-
teni, Apostolul ne vorbeºte despre Ierusalimul ceresc ºi nu ca ºi cum ar fi o mã-
reþie escatologicã, ci ca o realitate ce ne precede. „Ierusalimul de sus... este
mama noastrã” (Gal 4,26). În privinþa aceasta, H. Schlier subliniazã faptul cã
pentru Paul, ca ºi pentru tradiþia iudaicã din care se inspirã, Ierusalimul de sus
este noul eon. Dar pentru Apostol, acest eon nou este deja prezent „în Biserica
creºtinã. Pentru el, aceasta este Ierusalimul ceresc în fiii ei”.
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Dacã prioritatea ontologicã a Bisericii unice nu poate fi negatã în mod serios,
nu la fel stau lucrurile referitor la precedenþa ei temporalã care, fãrã îndoialã,
este mai grea. Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei face trimitere
aici la imaginea sfântului Luca despre naºterea Bisericii în ziua de Rusalii prin
lucrarea Duhului Sfânt. Nu discutãm aici chestiunea istoricitãþii acestei relatãri.

Ceea ce conteazã este afirmaþia teologicã, care îi este dragã sfântului Luca.
Congregaþia pentru Doctrina Credinþei atrage atenþia asupra faptului cã Biserica
îºi aflã începutul în comunitatea celor 120 adunaþi în jurul Mariei, îndeosebi în
comunitatea reînnoitã a celor 12, care nu sunt membrii unei Biserici locale, ci
sunt apostolii ce vor duce Evanghelia pânã la marginile lumii. Pentru mai multã
claritate, se poate adãuga faptul cã ei fiind în numãr de 12 reprezintã în acelaºi
timp Israelul cel vechi ºi cel nou, Israel unic al lui Dumnezeu, care în momentul
de faþã – dar încã de la început era conþinut în mod fundamental în conceptul
de popor al lui Dumnezeu – se rãspândeºte la toate naþiunile ºi întemeiazã în
toate popoarele un popor unic al lui Dumnezeu.

Aceastã referinþã este întãritã de douã elemente ulterioare: Biserica în mo-
mentul naºterii sale vorbeºte deja în toate limbile. Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii au
interpretat corect aceastã relatare a minunii limbilor ca o anticipare a catolici-
tãþii – Biserica chiar din prima clipã este orientatã kath’olon – cuprinde univer-
sul întreg. Acestui aspect îi corespunde faptul cã sfântul Luca descrie mulþimea
ascultãtorilor ca pe niºte pelerini ce provin din toate pãrþile pãmântului, având
la bazã lista celor douãsprezece popoare, a cãrei semnificaþie e aceea de a face
aluzie la totalitatea auditoriului; Luca a îmbogãþit aceastã listã a popoarelor
elene cu un al treisprezecelea nume: romanii, prin care voia sã sublinieze încã
o datã ideea de Orbis. Nu se redã întru totul exact sensul textului Congregaþiei
pentru Doctrina Credinþei, când, în privinþa aceasta, Walter Kasper spune cã,
în realitate, comunitatea originarã de la Ierusalim ar fi fost Biserica universalã
ºi Biserica localã în acelaºi timp ºi apoi continuã: „Cu siguranþã acest lucru re-
prezintã o elaborare lucanianã; într-adevãr, din punct de vedere istoric existau
probabil încã de la început mai multe comunitãþi, în afarã de comunitatea de la
Ierusalim, erau comunitãþi ºi în Galileea”. Aici nu este vorba de problema, care
pentru noi, în cele din urmã, nu poate fi rezolvatã, când exact ºi unde pentru
prima datã au apãrut primele comunitãþi creºtine, ci de începutul interior al Bi-
sericii în timp, pe care Luca vrea sã-l descrie ºi pe care el, depãºind aspectul
empiric, îl pune în legãturã cu puterea Duhului Sfânt. Dar într-un chip deosebit
nu se face dreptate relatãrii lucaniene, dacã se spune cã acea „comunitate origi-
narã de la Ierusalim” ar fi fost în acelaºi timp Biserica universalã ºi Biserica
localã. Realitatea primordialã în relatarea sfântului Luca nu este o comunitate
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originarã ierusalimiteanã, ci realitatea primordialã este faptul cã în cei doispre-
zece Israelul cel vechi, care este unic, devine cel nou, iar acum, acest Israel unic
al lui Dumnezeu prin intermediul minunii limbilor, ºi înainte de a deveni repre-
zentarea unei Biserici locale ierusalimitene, se prezintã ca unitate ce cuprinde
toate timpurile ºi toate locurile. În pelerinii prezenþi, care provin din toate po-
poarele, ea implicã imediat toate popoarele lumii. Poate nu trebuie sã supraeva-
luãm chestiunea precedenþei temporale a Bisericii universale pe care Luca în
relatarea lui o propune cu claritate. Totuºi, este important faptul cã Biserica în
cei doisprezece se naºte din Duhul unic chiar de la început pentru toate popoa-
rele ºi, în consecinþã, chiar din prima clipã este orientatã sã se exprime în toate
culturile ºi în felul acesta sã fie popor unic al lui Dumnezeu: nu o comunitate
localã se lãrgeºte lent, ci aluatul este orientat mereu spre întreg, având în sine
caracterul universal chiar din prima clipã.

Opoziþia faþã de afirmaþiile precedenþei Bisericii universale în raport cu Bi-
sericile particulare este din punct de vedere teologic greu de înþeles sau chiar
de neînþeles. Se poate înþelege numai plecând de la o suspiciune care în rezumat
a fost formulatã astfel: „Formula devine total problematicã, dacã unica Bisericã
universalã se identificã tacit cu Biserica Romanã, de facto cu papa ºi curia. Dacã
se întâmplã aºa ceva, atunci Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
nu poate fi înþeleasã ca ajutor de clarificare a ecleziologiei comuniunii, ci trebuie
înþeleasã ca pãrãsire a ei ºi ca încercare de restaurare a centralismului roman”.
În textul acesta, identificarea Bisericii universale cu papa ºi curia este mai întâi
introdusã ca ipotezã, ca pericol, iar apoi pare într-adevãr sã fie atribuitã Scrisorii
Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei, care, în felul acesta, se prezintã ca
restauraþie teologicã ºi deci îndepãrtare de Conciliul al II-lea din Vatican.

Acest salt de interpretare surprinde, dar reprezintã, fãrã îndoialã, o suspiciune
larg rãspânditã; ea dã glas unei acuze ce se aude peste tot în jur, ºi exprimã bine
ºi o crescândã neputinþã de a-ºi imagina ceva concret în spatele Bisericii uni-
versale, în spatele Bisericii una, sfântã, catolicã. Ca unic element de configuraþie
rãmân papa ºi curia, ºi dacã acestora li se acordã o treaptã prea înaltã din punct
de vedere teologic, atunci apare sentimentul de ameninþare.

Dupã ceea ce doar în aparenþã este un excursus, ne gãsim acum în mod con-
cret în faþa chestiunii de interpretare a Conciliului. Întrebarea care ni se pune
acum este urmãtoarea: care este ideea propriu-zisã a Conciliului despre Biserica
universalã? Nu se poate spune, într-adevãr, cã Scrisoarea Congregaþiei pentru
Doctrina Credinþei „identificã tacit Biserica universalã cu Biserica romanã, de
facto cu papa ºi curia”. Aceastã ispitã apare dacã mai întâi se identificã deja
Biserica localã de la Ierusalim cu Biserica universalã, dacã se reduce conceptul
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de Bisericã la comunitãþile ce apar empiric ºi dacã se pierde din vedere pro-
funzimea ei teologicã. Meritã sã revenim cu aceste întrebãri la textul propriu-
zis al Conciliului. Îndatã prima frazã a Constituþiei despre Bisericã lãmureºte
faptul cã, pentru Conciliu, Biserica nu este o realitate închisã în ea însãºi, ci
este vãzutã pornind de la Cristos: „Cristos este lumina neamurilor; de aceea
Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreºte... sã lumineze pe toþi oamenii cu lu-
mina lui Cristos, care strãluceºte pe chipul Bisericii”. În planul îndepãrtat recu-
noaºtem imaginea prezentã în teologia Sfinþilor Pãrinþi, care vede Biserica ase-
menea lunii, ce nu are de la sine lumina proprie, ci face trimitere la lumina
soarelui Cristos. Ecleziologia aratã cã depinde de cristologie, este legatã de ea.
Însã, fiindcã nimeni nu poate vorbi corect despre Cristos, despre Fiul, fãrã ca
în acelaºi timp sã vorbeascã despre Tatãl ºi fiindcã nu se poate vorbi corect
despre Tatãl ºi Fiul fãrã a fi gata de a-l asculta pe Duhul Sfânt, viziunea cristo-
logicã a Bisericii se amplificã în mod necesar într-o ecleziologie trinitarã (LG
2-4). Discursul despre Bisericã este un discurs despre Dumnezeu, ºi numai în
felul acesta este corect. În aceastã uverturã trinitarã, care oferã cheia de lecturã
corectã a textului întreg, noi aflãm ce este Biserica una, sfântã pornind de la ºi
în toate realizãrile concrete istorice, ce înseamnã „Biserica universalã”. Lucrul
acesta se clarificã ceva mai departe când se prezintã dinamismul interior al
Bisericii cãtre împãrãþia lui Dumnezeu. Tocmai fiindcã Biserica trebuie perce-
putã teo-logic, ea se autotranscende mereu pe sine; ea este adunare în vederea
împãrãþiei, erupþie în interiorul ei. Apoi, sunt prezentate pe scurt diverse imagini
ale Bisericii, toate reprezentând unica Bisericã, fie cã se vorbeºte în termeni de
mireasã, casa lui Dumnezeu, familia lui, templu, cetatea sfântã, mama noastrã,
Ierusalimul de sus, fie turma lui Dumnezeu etc. La sfârºit, lucrul acesta se con-
cretizeazã mai mult. Primim un rãspuns foarte practic la întrebarea: ce este
aceasta? Ce este aceastã unicã Bisericã universalã care precede ontologic ºi
temporal Bisericile locale? Unde este? Unde se poate vedea cã lucreazã? Con-
stituþia rãspunde vorbindu-ne despre sacramente. Înainte de orice este Botezul:
el este un eveniment trinitar, adicã total teologic, mult mai mult decât o legãturã
socialã cu Biserica localã, aºa dupã cum astãzi din pãcate este atât de des fal-
sificat. Botezul nu derivã dintr-o singurã comunitate, ci în el ni se deschide
poarta cãtre unica Bisericã, el este prezenþa Bisericii-una, ºi poate sã izvorascã
numai pornind de la ea – de la Ierusalimul de sus, de la mama cea nouã. În pri-
vinþa aceasta, renumitul teolog ecumenic Vinzenz Pfnür a fãcut recent urmã-
toarea afirmaþie: botezul înseamnã inserarea „în unicul trup al lui Cristos des-
chis pentru noi pe cruce (cf. Ef 2,16), în care ei... sunt botezaþi prin mijlocirea
unicului Duh (1Cor 12,13), adicã ceea ce este în mod esenþial mai mult decât
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non-vestirea baptismalã în uz în multe locuri: am primit în comunitatea
noastrã”.

Prin Botez noi devenim membre ale acestui trup unic, „ceea ce nu se înlo-
cuieºte cu apartenenþa la o Bisericã localã. Face parte din el mireasa unicã ºi
episcopatul unic..., la care, dupã Ciprian, se participã numai prin comuniunea
episcopilor”. Prin Botez, Biserica universalã precede mereu Biserica localã ºi
o constituie. Pornind de aici, Scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
despre communio poate sã spunã cã în Bisericã nu existã strãini: fiecare este
pretutindeni acasã la el ºi nu doar oaspete. Mereu este Biserica unicã, unicã ºi
aceeaºi. Cine este botezat la Berlin, este în Biserica de la Roma, de la New York,
de la Kinshasa, de la Bengalore sau din oricare alt loc ca la el acasã, ca în Bise-
rica unde a fost botezat. Nu trebuie sã se înregistreze din nou, Biserica este unicã.
Botezul vine de la ea ºi dã naºtere în ea. Cine vorbeºte despre botez, vorbeºte
ºi despre cuvântul lui Dumnezeu, care pentru Biserica întreagã este unul singur
ºi mereu o precede în toate locurile, o convoacã ºi o zideºte. Acest cuvânt este
deasupra Bisericii, dar nu mai puþin în ea, încredinþat ei ca subiect viu. Pentru
a fi prezent în mod eficient în istorie, cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de acest
subiect, însã, la rândul lui, acest subiect nu subzistã fãrã puterea dãtãtoare de
viaþã a cuvântului, care, înainte de orice, face din el un subiect. Când vorbim
despre cuvântul lui Dumnezeu, ne referim ºi la Crez, care se aflã în centrul eve-
nimentului baptismal; el este modalitatea, prin care Biserica primeºte cuvântul,
ºi-l însuºeºte, într-un anumit fel, cuvânt ºi rãspuns în acelaºi timp. ªi aici Bise-
rica universalã este prezentã, Biserica unicã, într-un mod destul de concret ºi
perceptibilã în acest loc.

Textul conciliar trece de la Botez la Euharistie, în care Cristos îºi dãruieºte
trupul ºi, în felul acesta, ne face trupul lui. Acest trup este unic; astfel, din nou,
Euharistia este pentru fiecare Bisericã localã locul inserãrii în unicul Cristos,
devenirea într-unul singur a tuturor acelora care se împãrtãºesc în communio
universalã care uneºte cerul ºi pãmântul, pe cei vii ºi pe cei morþi, trecut, pre-
zent ºi viitor ºi deschide veºnicia. Euharistia nu se naºte din Biserica localã ºi
nu se terminã la ea. Ea manifestã mereu faptul cã din afarã Cristos vine la noi
prin uºile închise; ea vine mereu la noi pornind din afarã, de la întreg, de la tru-
pul unic al lui Cristos ºi ne conduce în interiorul lui. Acest extra nos al sacra-
mentului se reveleazã ºi în slujirea episcopului ºi a preotului: afirmaþia cã Eu-
haristia are nevoie de sacramentul slujirii sacerdotale se bazeazã tocmai pe
faptul cã nici o comunitate nu-ºi poate dãrui ea singurã Euharistia; ea trebuie
sã o primeascã pornind de la Domnul prin mijlocirea Bisericii unice. Succesi-
unea apostolicã, care constituie slujirea sacerdotalã, implicã în acelaºi timp
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aspectul sincronic ºi cel diacronic al conceptului de Bisericã: apartenenþa la
ansamblul istoriei credinþei începând de la apostoli ºi rãmânerea în comuniune
cu toþi aceia care acceptã sã fie adunaþi de Domnul în trupul lui. Dupã cum se
ºtie, constituþia despre Bisericã a analizat slujirea episcopalã în capitolul al
treilea ºi a clarificat semnificaþia ei pornind de la conceptul fundamental de
collegium. Acest concept care apare doar sporadic în tradiþie serveºte la ilustra-
rea unitãþii interioare a slujirii episcopale. Episcop nu e cineva în mod izolat,
ci prin apartenenþa la un trup, la un colegiu, care, la rândul lui, reprezintã colle-
gium apostolorum în continuitatea lui istoricã. În sensul acesta, slujirea episco-
palã derivã din Biserica unicã ºi introduce în ea. Tocmai aici, se poate vedea
cã nu existã, teologic vorbind, nici un fel de opoziþie între Biserica localã ºi Bi-
serica universalã. Episcopul reprezintã în Biserica localã Biserica unicã, ºi el
zideºte Biserica unicã zidind Biserica localã ºi activeazã darurile ei particulare
pentru binele trupului întreg. Slujirea urmaºului lui Petru este un caz particular
al slujirii episcopale ºi este legatã în mod deosebit de responsabilitatea faþã de
unitatea Bisericii întregi. Dar aceastã slujire a lui Petru ºi rãspunderea lui nu ar
putea sã existe, dacã nu ar exista mai întâi Biserica universalã. Într-adevãr, s-ar
miºca în gol ºi ar reprezenta o pretenþie absurdã. Fãrã îndoialã, corelarea justã
a episcopatului ºi a primatului trebuie sã fie redescoperitã continuu, chiar cu
preþul oboselii ºi al suferinþelor. Însã aceastã cãutare este începutã bine numai
când este luatã în seamã primordialitatea misiunii specifice a Bisericii ºi este
mereu orientatã spre ea ºi subordonatã ei: adicã misiunea de a-l duce pe Dum-
nezeu la oameni, iar pe oameni la Dumnezeu. Scopul Bisericii este Evanghelia
ºi în jurul ei trebuie sã se miºte.

Ajuns aici, aº vrea sã întrerup analiza conceptului de communio ºi sã iau din
nou poziþie, pe scurt, faþã de punctul cel mai discutat din Lumen gentium: sem-
nificaþia frazei deja menþionate din Lumen gentium 8, dupã care unica Bisericã
a lui Cristos, pe care o mãrturisim în Simbol ca una, sfântã, catolicã ºi aposto-
licã, „subzistã” în Biserica Catolicã, ºi este pãstoritã de Petru ºi de episcopii în
comuniune cu el. Congregaþia pentru Doctrina Credinþei s-a simþit obligatã în
1985 sã ia poziþie faþã de acest text foarte discutat din cauza unei cãrþi a lui
Leonardo Boff, în care autorul susþinea teza conform cãreia Biserica unicã a lui
Cristos subzistã în cea Catolico-romanã ºi tot la fel ºi în alte Biserici creºtine.
Nu are rost sã mai spun cã precizãrile Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
au fost sufocate de critici înþepãtoare ºi apoi puse deoparte. În încercarea de a
reflecta asupra locului unde ne aflãm astãzi cu privire la receptarea ecleziolo-
giei conciliare, chestiunea interpretãrii lui subsistit este inevitabilã; de aseme-
nea, în legãturã cu aceastã chestiune, singura poziþie oficialã a magisteriului
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dupã Conciliu, adicã amintita Notificare, nu poate fi trecutã sub tãcere. Acum,
dupã 15 ani, reiese cu mai multã claritate, ceea ce atunci nu se vedea, cã nu era
vorba doar de un singur autor de teologie, ci de o viziune despre Bisericã care
circulã cu diverse variaþiuni ºi care ºi astãzi este foarte actualã. Clarificarea din
1985 a prezentat exact contextul tezei lui Boff la care ne-am referit deja pe
scurt. Aceste aspecte particulare nu trebuie sã le mai adâncim, pentru cã altceva
mai fundamental ne intereseazã. Teza al cãrei reprezentant pe atunci era Boff
s-ar putea caracteriza ca relativism ecleziologic. Ea îºi aflã justificarea în teoria
conform cãreia „Isus istoric” de unul singur nu s-ar fi gândit la o Bisericã, ºi
deci cu atât mai puþin sã o întemeieze. Biserica drept realitate istoricã ar fi apãrut
numai dupã înviere, în procesul de pierdere a tensiunii escatologice, din cauza
necesitãþilor sociologice inevitabile ale instituþionalizãrii, iar la început nici nu
ar fi existat o Bisericã universalã „catolicã”, ci numai diverse Biserici locale cu
diverse teologii, diverse slujiri etc. Prin urmare, nici o Bisericã instituþionalã
nu ar putea sã afirme cã este acea Bisericã una a lui Isus Cristos voitã de Dum-
nezeu însuºi; toate configurãrile instituþionale sunt aºadar nãscute din necesitãþi
sociologice ºi, în consecinþã, toate sunt lucrãri omeneºti, care se pot sau chiar
trebuie din nou schimbate în mod radical dupã noile împrejurãri. Cât priveºte
calitatea lor teologicã, ele se deosebesc destul de secundar ºi, de aceea, s-ar
putea spune cã în toate sau, oricum, cel puþin în multe dintre ele subzistã „Bise-
rica unicã a lui Cristos” – având în faþã o atare ipotezã, de la sine vine între-
barea: cu ce drept o astfel de viziune poate vorbi pur ºi simplu despre Biserica
unicã a lui Cristos?

Dar tradiþia catolicã a ales un alt punct de pornire: ea are încredere în evan-
gheliºti, crede în ei. În cazul acesta, este evident faptul cã Isus, cel ce a vestit
împãrãþia lui Dumnezeu, a adunat în jurul lui ucenici care sã o realizeze; el le-a
dãruit nu doar cuvântul lui ca nouã interpretare a Vechiului Testament, ci în sa-
cramentul Cinei de pe urmã le-a fãcut drept cadou un nou centru unificator,
prin mijlocirea cãruia toþi cei ce sã mãrturisesc a fi creºtini, într-un fel cu totul
nou devin una cu el – de aceea, Paul a numit aceastã comuniune drept a fi un
singur trup cu Cristos, ca unitatea unui singur trup în Duh. De asemenea, este
evident faptul cã fãgãduinþa Duhului Sfânt nu era o vestire vagã, ci se referea
la realitatea Rusaliilor – deci faptul cã Biserica nu a fost gânditã ºi fãcutã de
oameni, ci a fost creatã prin intermediul Duhului, este ºi rãmâne creatura Du-
hului Sfânt.

Prin urmare, instituire ºi Duh se aflã în Bisericã într-o relaþie foarte diferitã
de cea ce ar vrea sã ne sugereze curentele de gândire menþionate mai sus. Insti-
tuirea nu este pur ºi simplu o structurã ce se poate schimba sau dãrâma dupã
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bunul plac, ce nu ar avea nimic de a face cu realitatea credinþei ca atare.
Aceastã formã de corporalitate aparþine Bisericii înseºi. Biserica lui Cristos nu
este ascunsã într-un mod greu de pãtruns în spatele numeroaselor configurãri
umane, ci existã realmente, ca Bisericã adevãratã ºi specificã, ce se manifestã
în mãrturisirea de credinþã, în sacramente ºi în succesiunea apostolicã.

Prin formula subsistit, Vatican al II-lea, în conformitate cu tradiþia catolicã,
voia sã spunã exact ceea ce e contrar „relativismului ecleziologic”: Biserica lui
Isus Cristos existã în mod real. El însuºi a voit-o, iar Duhul Sfânt o creeazã
încontinuu începând de la Rusalii, în ciuda existenþei a tot felul de cãderi ome-
neºti, ºi o susþine în identitatea sa esenþialã. Instituirea nu este un fapt exterior
inevitabil, lipsit de relevanþã sau chiar periculos din punct de vedere teologic,
ci aparþine cât priveºte nucleul sãu esenþial aspectului concret al întrupãrii.
Domnul îºi þine cuvântul: „Porþile iadului nu o vor birui”.

Aici mi se pare necesar sã analizãm cu mai multã atenþie cuvântul subsistit.
Prin aceastã expresie, Conciliul se deosebeºte de formula lui Pius al XII-lea,
care în enciclica Mystici Corporis Christi spunea: Biserica catolicã „este” (est)
unicul trup mistic al lui Cristos. Deosebirea dintre subsistit ºi est constituie obi-
ectul întregii probleme ecumenice. Cuvântul subsistit provine din filozofia anticã
ce s-a dezvoltat ulterior în timpul scolasticii. Lui îi corespunde cuvântul grec
hypostasis, care în cristologie are un rol central, servind la descrierea unirii
dintre natura divinã ºi natura umanã în persoana lui Cristos. Subsistere este un
caz special al verbului esse. Este fiinþa sub forma de subiect de sine stãtãtor.
Aici este vorba tocmai despre aºa ceva. Conciliul vrea sã ne spunã cã Biserica
lui Isus Cristos ca subiect concret în lumea aceasta poate fi întâlnitã în Biserica
Catolicã.

Lucrul acesta se poate întâmpla numai o singurã datã, iar concepþia dupã
care subsistit ar trebui multiplicat nu percepe tocmai ceea ce voia sã spunã cu-
vântul în discuþie. Prin cuvântul subsistit, Conciliul voia sã exprime caracterul
singular ºi nu cel repetabil al Bisericii Catolice: ca subiect, Biserica existã în
realitatea istoricã.

Însã diferenþa dintre subsistit ºi est descrie drama diviziunii ecleziale. Deºi
Biserica este numai una ºi subzistã într-un subiect unic, iatã cã ºi în afara aces-
tui subiect existã realitãþi ecleziale – adevãrate Biserici locale ºi diverse comu-
nitãþi ecleziale. Deoarece pãcatul este o contradicþie, aceastã diferenþã dintre
subsistit ºi est nu se poate rezolva logic în mod deplin. În paradoxul diferenþei
dintre caracterul singular ºi concret al Bisericii pe de o parte ºi existenþa unei
realitãþi ecleziale în afara subiectului unic pe de altã parte se oglindeºte contra-
dicþia pãcatului omenesc, contradicþia diviziunii. O astfel de diviziune este
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complet diferitã de dialectica relativistã descrisã mai sus, în care diviziunea
creºtinilor îºi pierde aspectul ei dureros ºi, practic, nu mai este vorba de o rup-
turã ci doar de manifestarea mai multor variaþiuni pe o temã unicã, în care toate
variaþiunile într-un anumit fel au ºi nu au dreptate. În realitate, nu existã necesi-
tatea intrinsecã a cãutãrii unitãþii, fiindcã, oricum, într-adevãr Biserica unicã
este pretutindeni ºi nicãieri. Deci, creºtinismul ar exista, practic, numai în core-
larea dialecticã a unor variaþiuni opuse. Ecumenismul constã în faptul cã toþi
într-un anumit fel se recunosc reciproc, pentru cã toþi ar fi doar fragmente ale
realitãþii creºtine. Ecumenismul ar fi resemnarea la o dialecticã relativistã, de-
oarece Isus istoric ar aparþine trecutului ºi adevãrul rãmâne, în orice caz, ascuns.

Viziunea Conciliului este complet alta: faptul cã în Biserica Catolicã este
prezent subsistit al subiectului unic, care e Biserica, nu este deloc meritul cato-
licilor, ci numai lucrarea lui Dumnezeu, care dureazã, în ciuda lipsei continue
de merite din partea subiectelor umane. Ele nu se pot mândri, ci doar pot admira
fidelitatea lui Dumnezeu, ruºinându-se de pãcatele proprii ºi, în acelaºi timp,
pot fi plini de recunoºtinþã. Dar consecinþa pãcatelor proprii este vizibilã: lumea
întreagã vede spectacolul comunitãþilor creºtine divizate ºi opuse una alteia, care
îºi revendicã reciproc pretenþiilor lor de adevãr ºi astfel, în aparenþã, zãdãrnicesc
rugãciunea lui Cristos din ajunul pãtimirii sale. Diviziunea ca realitate istoricã
este perceptibilã de cãtre fiecare, în schimb, subzistenþa Bisericii-una în figura
concretã a Bisericii Catolice se poate percepe ca atare numai prin credinþã.

Deoarece a observat paradoxul acesta, Conciliul al II-lea din Vatican a susþi-
nut cu tãrie cã ecumenismul înseamnã datoria de a cãuta unitatea adevãratã ºi,
ca atare, a fost încredinþat Bisericii în viitor.

Mã apropii de concluzie. Cine vrea sã înþeleagã orientarea ecleziologiei con-
ciliare nu poate trece cu vederea capitolele 4-7 din constituþie, în care se vo-
rbeºte despre laici, despre chemarea universalã la sfinþenie, despre cãlugãri ºi
despre orientarea escatologicã a Bisericii. În aceste capitole revine iarãºi în
prim plan scopul intrinsec al Bisericii, ceea ce este mai esenþial în existenþa ei:
este vorba de sfinþenie, de conformitatea cu Dumnezeu – ca sã fie în lume loc
pentru Dumnezeu, ca el sã poatã locui în ea ºi astfel lumea sã devinã „împãrã-
þia” lui. Sfinþenia este ceva mai mult decât o calitate moralã. Ea este locuirea
lui Dumnezeu împreunã cu oamenii, a oamenilor cu Dumnezeu, „cortul” lui
Dumnezeu printre noi ºi în mijlocul nostru (In 1,14). Este vorba de o nouã naº-
tere – nu din trup ºi sânge, ci din Dumnezeu (In 1,13). Orientarea cãtre sfinþe-
nie este identicã cu orientarea escatologicã; într-adevãr, acum, pornind de la
mesajul lui Isus, aceastã orientare este fundamentalã pentru Bisericã. Biserica
existã ca sã devinã locuinþã a lui Dumnezeu în lume ºi astfel sã fie „sfinþenie”:
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pentru aºa ceva trebuie sã existe competiþie în Bisericã, nu pentru un drept în
plus sau în minus cât priveºte precedenþa, nu pentru ocuparea locurilor din faþã.
Toate acestea sunt reluate încã odatã ºi sintetizate în capitolul ultim al Consti-
tuþiei despre Bisericã, unde se vorbeºte despre Maica Domnului.

La prima vedere, introducerea mariologiei în ecleziologie, aºa cum a fãcut
Conciliul, ar putea sã parã ceva mai degrabã întâmplãtor. Din punct de vedere
istoric, este adevãrat faptul cã o majoritate destul de redusã a pãrinþilor conci-
liari a hotãrât sã facã aceastã introducere. Dar dintr-un punct de vedere mai in-
terior, aceastã hotãrâre corespunde perfect orientãrii de ansamblu a constituþiei:
numai dacã s-a înþeles aceastã corelaþie, atunci s-a înþeles corect imaginea Bise-
ricii, aºa cum ºi Conciliul voia sã o prezinte. În aceastã hotãrâre au fost fructifi-
cate cercetãrile lui H. Rahner, A. Müller, R. Laurentin ºi Karl Delahaye, graþie
cãrora mariologia ºi ecleziologia au fost în acelaºi timp reînnoite ºi adâncite.
Mai ales Hugo Rahner a arãtat într-un mod grandios ºi pornind de la izvoare,
cã mariologia întreagã a fost gânditã mai întâi ºi structuratã de Sfinþii Pãrinþi
ca ecleziologie: Biserica este fecioarã ºi mamã, ea este zãmislitã fãrã pãcat ºi
poartã greutatea istoriei, ea suferã ºi totuºi este de pe acum înãlþatã la cer. Într-un
ritm foarte lent, s-a revelat în cursul dezvoltãrii ulterioare cã Biserica este anti-
cipatã în Maria, în Maria este personificatã ºi cã, viceversa, Maria nu este un
individ izolat închis în sine, ci poartã în sine misterul întreg al Bisericii. Per-
soana nu este închisã în mod individualist ºi comunitatea nu este înþeleasã în
mod colectivist ºi impersonal; ambele se suprapun una peste alta în mod inse-
parabil. Lucrul acesta este valabil deja pentru femeia din Apocalips, aºa cum
apare în capitolul 12: nu este corect sã limitãm aceastã figurã exclusiv în mod
individualist la Maria, pentru cã în ea este contemplat în acelaºi timp întregul
popor al lui Dumnezeu, Israelul cel vechi ºi cel nou care suferã ºi în suferinþã
este rodnic; dar nici nu este corect sã o excludem din aceastã imagine pe Maria,
Maica Rãscumpãrãtorului.

În felul acesta, în suprapunerea dintre persoanã ºi comunitate, dupã cum le
gãsim în textul acesta, este anticipatã deja legãtura strânsã dintre Maria ºi Bise-
ricã, care apoi a fost treptat dezvoltatã în teologia Sfinþilor Pãrinþi ºi, în cele din
urmã, reluatã de Conciliu. Faptul cã mai târziu ambele s-au separat, faptul cã
Maria a fost vãzutã ca un individ plin de privilegii ºi, în consecinþã, în raport
cu noi, foarte departe, iar Biserica, la rândul ei, impersonalã ºi pur instituþio-
nalã, a dãunat în egalã mãsurã atât mariologiei cât ºi ecleziologiei. Aici opereazã
diviziunile, pe care gândirea occidentalã le-a subliniat în mod particular ºi care
au raþiunile lor serioase. Dar dacã vrem sã înþelegem corect Biserica ºi pe Maria,
trebuie sã revenim la momentul de dinaintea acestor diviziuni, pentru a putea



31DESPRE ECLEZIOLOGIA CONSTITUÞIEI LUMEN GENTIUM

înþelege natura supra individualã a persoanei ºi suprainstituþionalã a comunitãþii
tocmai acolo unde persoana ºi comunitatea sunt reconduse la originile lor por-
nind de la puterea Domnului, a lui Adam cel nou. Viziunea marianã a Bisericii
ºi viziunea eclezialã, istorico-salvificã a Mariei ne reconduc, în cele din urmã,
la Cristos ºi la Dumnezeul întreit, pentru cã aici se manifestã ceea ce semnificã
sfinþenia, ceea ce este locuinþa lui Dumnezeu în om ºi în lume, ceea ce trebuie
sã înþelegem prin tensiunea „escatologicã” a Bisericii. Astfel, numai capitolul
despre Maria duce la îndeplinire ecleziologia conciliarã ºi ne reconduce la
punctul sãu de pornire cristologic ºi trinitar.

Pentru a oferi un eºantion din teologia Sfinþilor Pãrinþi, aº vrea, în încheiere,
sã propun un text al sfântului Ambroziu, selectat de Hugo Rahner: 

Aºadar, staþi întemeiaþi pe terenul inimii voastre!... Ce înseamnã sã stai, Apostolul
ne-a spus, Moise a scris: „Locul pe care stai este pãmânt sfânt”. Nimeni nu stã, în
afarã de acela care stã întemeiat pe credinþã... ºi un alt cuvânt scris spune: „Dar tu
stai întemeiat în mine”. Tu stai întemeiat în mine, dacã stai în Bisericã. Biserica
este pãmântul sfânt, pe care noi trebuie sã stãm... Aºadar, stai întemeiat, stai în Bi-
sericã. Stai bine întemeiat acolo unde vreau ca tu sã fii, cãci acolo rãmân alãturi
de tine. Unde este Biserica, acolo este locul fundamentat al inimii tale. Pe Bisericã
se sprijinã temeliile sufletului tãu. Într-adevãr, în Bisericã þi-am apãrut ca odini-
oarã în rugul arzãtor. Tu eºti rugul, eu sunt focul. Foc în rug, eu sunt în trupul tãu.
Eu sunt foc, pentru a te ilumina; pentru a arde spinii pãcatelor tale, pentru a-þi dã-
rui bunãvoinþa harului meu.
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Laude
Angularis fundamentum

Dupã ce profeþii veacuri aºteptarã, suspinarã,
A venit Cristos din ceruri. El e piatra unghiularã
Ce-o primi Ierusalimul, ce s-a pus Cetãþii sfinte,
E liantul ce uneºte cele douã Legãminte.
Orice om sã intre poate, dacã-n el credinþa-i vie,
În cetatea construitã pe aceastã temelie.

Are turnuri minunate, are ziduri apãrate
Prea frumoasa, strãlucita, sfânta Domnului cetate,
E-mbrãcatã parcã-n soare; n-ar putea sã o mãsoare
ªi s-o-ntreacã în splendoare, alta mai strãlucitoare.
Fericirea-n ea domneºte, bucuria, voia bunã,
Zi ºi noapte, fãrã preget, de cântarea ei rãsunã.

Te rugãm, coboarã, Doamne, întru mila ta cea mare
În acest iubit de tine sfânt lãcaº de închinare.
Când poporul þi se-nchinã, tu ascultã-l cu plãcere,
Darnic mâinile-þi deschide, dãruieºte-i tot ce-þi cere.
Peste el cu bunãtate pune-þi mâinile-amândouã
Ca din cer sã vinã haruri cum vin picurii de rouã.

Îl alinã când suspinã ºi când plânge-n rugãciune
ªi degrabã împlineºte-i ale lui dorinþe bune.
Din bisericã fã, Doamne, paradisului tãu tindã,
Sã gãseascã-n ea speranþã creatura suferindã.
ªi atunci când va dispare trecãtorul, efemerul,
Pentru cei ce-o frecventeazã sã-ºi deschidã poarta cerul.

Preamãrire ºi-nchinare þie, veºnicule Tatã.
Þie, Fiule, mãrire îþi aducem totodatã.
Sã-þi aducã tot pãmântul slavã Duhule Preasfinte,
Tu ce eºti îmbrãþiºarea ºi iubirea lor fierbinte.
Inefabilã Treime, pe vecie sã te-adoare,
Sfinþi ºi îngeri laolaltã în a cerului splendoare.

 Cf. Jubilate Deo, 321-322.1


