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În cadrul acestui colocviu teologic, care are ca obiect de discuþii Biserica,
am ales sã prezint o temã foarte mult dezbãtutã în zilele noastre, atât în sânul
fiecãrei Biserici, cât ºi în cadrul dialogului ecumenic. Este vorba despre sinoda-
litate ºi/sau conciliaritate ca expresie a unitãþii ºi catolicitãþii Bisericii. Într-ade-
vãr, tema sinodalitãþii ºi/sau a conciliaritãþii, deºi îºi afundã rãdãcinile în prac-
tica secularã a Bisericii, a cunoscut o nouã relevanþã în dezbaterile ecumenice
actuale, propunându-se ca una dintre cãile maestre  pentru refacerea unitãþii1

Bisericilor creºtine. Totuºi, trebuie sã notãm cã, sub conceptul de sinodalitate,
se ascund diferite interpretãri care au la bazã o concepþie diferitã despre natura
ºi unitatea Bisericii, în funcþie de tradiþia din care provin respectivele Biserici.

Etimologic, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea derivã din termenul synodos/
concilium ºi evocã faptul de a merge împreunã pe acelaºi drum sau de a lua îm-
preunã o decizie, aºa cum fac episcopii atunci când se adunã într-un sinod. Din
punct de vedere teologic însã se impune o primã constatare, ºi anume cã sino-
dalitatea ºi/sau conciliaritatea nu se exprimã doar prin activitatea sinoadelor,
ecumenice sau locale, ci este o dimensiune ontologicã a constituþiei ecleziale.
În sinodalitate ºi/sau conciliaritate se manifestã, la nivelul formal al exercitãrii
puterii ecleziale, principiul comuniunii. Acest principiu are însã o relevanþã
ecleziologicã mult mai vastã decât sinodalitatea însãºi, deoarece cuprinde nu
numai ministeriile în funcþia lor sacramentalã ºi jurisdicþionalã, ci întreaga

 Dintre cãile propuse de actuala dezbatere ecumenicã referitoare la unitatea Bisericii,1

amintim: unitatea ca ºi comuniune a Bisericilor locale; unitatea în diversitate; unitatea dife-

renþiatã în profesiunea de credinþã; unitatea în slujirea lumii; cf. A. MAFFEIS, „La discussione

teologica attuale sull’unità della Chiesa”, Conc. 33/3 (1997) 47-60; P. NEUNER, Ökumenische

Theologie, Darmstadt 1997, 281-296; J.M.R. TILLARD, „«Konziliare Gemeinschaft», «ver-

söhnte Verschiedenheit», Communio-Ekklesiologie und Schwesterkirchen”, în Gemeinsamer

Glaube und Strukturen der Gemeinschaft, Fs. Günther Gaßmann, Frankfurt am Main 1991,

135-156. 
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realitate sacramentalã a Bisericii, care, la nivel ontologic, este comuniune cu
Dumnezeu ºi cu oamenii, iar la nivel structural, comuniune a Bisericilor .2

Pentru a avea o viziune completã a problemei, voi încerca sã prezint, într-un
prim punct, tema sinodalitãþii în dezbaterea ecumenicã actualã, dupã care voi
prezenta aceeaºi temã din perspectiva teologului ortodox Dumitru Stãniloae ºi,
apoi, din perspectiva teologiei catolice, în special a constituþiei dogmatice
Lumen gentium elaboratã de Conciliul al II-lea din Vatican.

1. Tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii 
în dezbaterea ecumenicã actualã

O interesantã evoluþie a avut-o tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii în
sânul Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB) . Perspectiva unei „comuniuni3

conciliare” s-a impus în timpul celei de a III-a Conferinþe CEB de la New Delhi
(1961), în cadrul discuþiilor referitoare la modelul organic al unitãþii Bisericilor.
Propunându-se acest model de unitate, se pãrea cã Bisericile creºtine tradiþio-
nale nu mai aveau nici un loc legitim. Alternativa care se impunea era ecume-
nismul în locul confesionalismului. În faþa protestelor ridicate de Bisericile
creºtine tradiþionale, care invocau în favoarea lor o istorie ºi o tradiþie mai lun-
gã decât cea pe care o avea CEB-ul, Conferinþa a aprobat un studiu cu privire
la importanþa fenomenului conciliar pentru miºcarea ecumenicã . Studiul a fost4

încredinþat Comisiei Credinþã ºi Constituþie (CCC), care l-a prezentat într-o
schemã fundamentalã la adunarea de la Aarhus din 1964.

Întrucât fenomenul conciliar privea ºi viaþa Bisericilor Ortodoxe, a fost
avansatã ideea de a constitui, în cadrul grupului de studiu, un seminar de studiu
al Pãrinþilor orientali ºi care sã fie condus de teologi orientali ºi occidentali.
Dupã întâlnirile de la Oxford din Anglia (1965) ºi de la Bad Gastein din Austria
(1966), CCC a aprobat, în sesiunea de lucru de la Bristol, documentul Impor-
tanþa fenomenului conciliar pentru miºcarea ecumenicã . Documentul, dupã5

ce scoate în evidenþã raportul dintre Bisericã ºi Conciliu în cele douã perspec-
tive de conciliaritate ºi conciliu, examineazã structura conciliilor ºi încheie cu
constatarea existenþei conciliaritãþii în Biserica contemporanã, dar care, fiind
despãrþitã, nu este pregãtitã încã sã trãiascã în sens plenar conciliaritatea. De

 Cf. E. CORECCO , „Sinodalità”, în NDT, 1446.2

 Cf. A. KESHISHIAN, Conciliar Fellowship: A Common Goal, Geneva 1987.3

 Cf. W.A. VISSER’T HOOFT, ed., Rapport de la Nouvelle Delhi, Londres 1962, 131.4

 FOI ET CONSTITUTION , Nouveauté dans l’oecumenisme, Taizé 1968, 83-98.5
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aceea, miºcarea ecumenicã se prezintã ca o mare posibilitate oferitã Bisericilor
de a se exprima cu privire la problemele care le despart.

Câþiva ani mai târziu, adunarea CEB de la Uppsala (1968) a dezvoltat vizi-
unea unei „comuniuni conciliare” a Bisericilor. Dupã mai multe consultãri,
sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea a fost stabilitã ca principiu structural, iar
catolicitatea ca esenþã a Bisericii. Scopul pe care trebuiau sã-l urmãreascã Bise-
ricile era cel al unei Biserici care îºi manifestã catolicitatea, comuniunea uni-
versalã cu toate Bisericile, prin faptul cã Bisericile locale, unite în mod organic,
sunt legate între ele într-un mod „conciliar”.

Studiul istorico-teologic despre concilii, promovat de CCC, a fost continuat
la Louvain în 1971 cu un studiu despre Conciliul din Calcedon . Documentul,6

bazându-se pe documentele ºi istoria marelui Conciliu, afirmã din nou cã sino-
dalitatea ºi/sau conciliaritatea este esenþialã pentru viaþa Bisericii ºi se mani-
festã, în moduri diferite ºi la diferite niveluri, în structurile ecleziale. Sinoda-
litatea ºi/sau conciliaritatea implicã în plus unitatea Bisericii, deoarece
conciliile sunt expresia unanimitãþii a acelui consensus fidei din partea credin-
cioºilor, care constituie Biserica una în celebrarea credinþei apostolice ºi a
Euharistiei. Tot la Louvain, CCC a hotãrât sã continue studierea raportului
dintre sinodalitate ºi/sau conciliaritate ºi miºcarea ecumenicã, datoritã impor-
tanþei sale pentru unitatea Bisericii ºi cu scopul de furniza noi elemente pentru
discuþia referitoare la posibilitatea unui viitor Conciliu ecumenic universal .7

La adunarea Comitetului Central al CCC de la Addis Abeba din 1971 a fost
discutatã problema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii Bisericii în raport cu pri-
matul , iar la întâlnirea CCC de la Salamanca (1973) sinodalitatea ºi/sau conci-8

liaritatea a fost definitã ca având o relaþie intimã cu unitatea Bisericii , în sensul9

cã Biserica una trebuie înþeleasã ca „o comuniune conciliarã a Bisericilor lo-
cale, ele însele unite în mod autentic”, care „îºi recunosc în mod reciproc mem-
brii ºi ministeriile”. În aceastã comunitate „diferitele Biserici trebuie sã caute
sã pãstreze relaþii solide ºi dinamice cu alte Biserici în cadrul reuniunilor

 FOI ET CONSTITUTION , „Le Concile de Chalcédoine et sa signification”, Ist. 16 (1971) 326-6

336.

 CONSIGLIO ECUM ENICO DELLE CHIESE, Unità della Chiesa e unità del genere umano,7

Bologna 1972, 459-464.

 FEDE E COSTITUZIONE, „Conciliarità e Primato”, Il Regno 16 (1971) 6-7.8

 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, What kind of unity. Consultation of Faith and Order,9

Geneva 1973.
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ecleziale convocate pe baza exigenþelor recerute de împlinirea vocaþiei lor
comune”.

Tematica, dezbãtutã pe larg la Salamanca, a avut un ecou enorm în gândirea
ºi discuþiile care au urmat în sânul fiecãrei Biserici ºi a CEB–ului. S-a vorbit
despre etape în vederea realizãrii unitãþii vizibile a Bisericii, în conºtientizarea
de cãtre Bisericile locale a unitãþii deja existente între Biserici; despre recu-
noaºterea reciprocã a eclezialitãþii fiecãrei comunitãþi creºtine din partea celor-
lalte; despre angajamentul fiecãrui creºtin în vederea unei celebrãri comune a
Euharistiei; ºi, în sfârºit, despre o angajare unitarã a creºtinilor, prin cuvânt ºi
faptã, în vederea evanghelizãrii .10

În acest sens s-a exprimat ºi adunarea CEB de la Nairobi (1975) , care a11

precizat însã cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea, din punctul sãu de vedere,
nu înseamnã recunoaºterea modelului de unire organicã, ci descrie, în principal,
raportul dintre Bisericile locale. Acestea sunt autonome, diferite ºi impregnate
contextual de cultura ºi condiþiile lor sociale. Între ele, Bisericile locale sunt
unite ca într-o reþea de raporturi interecleziale, unitate descrisã tocmai ca o „co-
muniune conciliarã”. Dacã pânã acum, conceptul de sinodalitate ºi/sau concilia-
ritate a fost utilizat pentru a descrie raportul dintre Bisericile locale, în dezvol-
tãrile ulterioare el a fost extins ºi la viaþa comunã din interiorul Bisericilor
locale.

2. Sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea 
din perspectiva teologului ortodox Dumitru Stãniloae

Reacþiile teologiei ortodoxe faþã de aceastã viziune au fost numeroase ºi
foarte aprinse. Deºi recunoºteau tema sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii ca fiind
viziunea lor tradiþionalã despre unitatea „Bisericilor surori”, teologii ortodocºi
au scos în evidenþã ambiguitatea termenului „conciliaritate” ºi s-au angajat sã
lãmureascã semnificaþia expresiei „catolicitate conciliarã” . De fapt, în per-12

spectiva ortodoxã, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea exprimã adevãrata naturã
a Bisericii . Afirmaþia cã natura Bisericii este sinodalã nu trebuie însã sã fie13

 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, „Councils. Conciliarity and genuinely Universal10

Council”, Study Encounter X/2 (1974).

 Cf. J. DESCHNER, „L’unità visibile, comunità conciliare”, Il Regno 21 (1976) 76-79.11

 Cf. N. LOSSKY, „Conciliarity of the Church”, în Gemeinsamer Glaube..., 117-122.12

 Cf. B. BOBRINSKOY , „The continuity of the Church and Orthodoxy”, ER 16 (1963) 512-13

529; P. DUPREY , „La structure synodale de l’Église dans la théologie orientale”, POC 20

(1970) 123-145; V. LOSSKY , „La conscience catholique: Implications antropologiques du
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înþeleasã în sens simplist, ca ºi cum Biserica Ortodoxã ar fi sinodalã întrucât
ia parte la sinoade, sau întrucât sinodul reprezintã autoritatea supremã a Bise-
ricii sau, în sfârºit, întrucât viaþa ei doctrinalã ºi liturgicã se fundamenteazã pe
cele ºapte Concilii ecumenice.

Faptul cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea reprezintã adevãrata naturã a Bi-

sericii se exprimã concret printr-o serie de evenimente, cum ar fi vechiul obicei

ca consacrarea episcopalã sã fie celebratã de mai mulþi episcopi sau acela cã,

la celebrarea Euharistiei, în timpul cãreia este amintit numele episcopului local

ºi a întregului episcopat, se face mãrturisirea de credinþã catolicã într-un singur

„gând ºi Duh” ºi se ia parte la „împãrtãºirea sfinþilor”.

În concepþia ortodoxã, aºadar, sinodalitatea este strâns legatã de catolicitate.

Mãrturisirea unei singure credinþe nu înseamnã uniformitate, deoarece existã

multe moduri de mãrturisire a unicei credinþe. De fapt, sinodalitatea, ca ºi cato-

licitatea, reprezintã pentru Ortodoxie o unitate în diversitate sau o diversitate

în unitate. Ambele forme trebuie sã fie folosite împreunã. Prototipul acestei

forme de unitate se gãseºte în Sfânta Treime ºi în teologia trinitarã elaboratã de

Pãrinþii capadocieni. Calea ce trebuie urmatã pentru a ajunge la ea este sfinþenia

sau „îndumnezeirea”.

Dintre teologii ortodocºi care au analizat tema sinodalitãþii ºi au propus-o

drept cale de urmat pentru refacerea unitãþii Bisericii cel mai reprezentativ mi

se pare a fi Dumitru Stãniloae. În studiile sale, Stãniloae s-a preocupat mai pu-

þin de aspectul istoric sau juridico-canonic al sinodalitãþii, dar s-a concentrat

mai mult asupra celui dogmatic, cãutând sã defineascã mai întâi fundamentul

ºi natura sinodalitãþii, apoi sã prezinte sinodalitatea episcopalã ca expresie a

comuniunii dintre Biserica localã ºi Biserica universalã ºi, în sfârºit, sã arate

relevanþa ecumenicã a sinodalitãþii în actuala dezbatere ecumenicã cu privire

la unitatea Bisericii .14

dogme de l’Église”, Cont. 42 (1963) 76-88; J. MEYENDORFF, Orthodoxie et Catholicité, Paris

1965; A. SCRIM A, „Aperçu orthodoxe sur le sens oecuménique de l’Église”, LV 20 (1965) 439-

503; S. ZANKOW , „Sobornost oder Katholizität”, IKZ 52 (1962) 108-112.

 În cele ce urmeazã voi încerca sã prezint în mod sintetic gândirea lui D. Stãniloae. Pentru14

o analizã mai amplã, trimit la teza mea de doctorat, ªt. LUPU , La sinodalità e/o conciliarità,

espressione dell’unità e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Stãniloae (1903-1993), Roma

1999.
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2.1.  Fundamentul ºi natura sinodalitãþii ecleziale

Vorbind despre sinodalitatea eclezialã, Stãniloae afirmã cã ea are un dublu
fundament, natural ºi teologic, ºi cã se manifestã ca o comuniune în Duhul
Sfânt . Fundamentul natural al sinodalitãþii ecleziale constã în faptul cã ome-15

nirea a fost creatã ca un „întreg” identic cât priveºte fiinþa, dar diferit cât pri-
veºte persoanele care îl constituie. În acest context, Stãniloae subliniazã legã-
tura strânsã dintre creaþie ºi economia mântuirii. Într-adevãr, dacã economia
divinã a mântuirii înseamnã extinderea relaþiilor trinitare în lume, aceasta pre-
supune crearea lumii ºi îl priveºte în special pe om. În acest sens, lumea este
o parte a omului ºi o condiþie pentru existenþa ºi creºterea sa, precum ºi pentru
solidaritatea umanã. Pe de altã parte, mântuirea omenirii se proiecteazã asupra
lumii ºi depinde de ea, în sensul cã oamenii primesc harul divin prin elementele
lumii, iar aceasta este destinatã gloriei la care vor participa oamenii în împã-
rãþia lui Dumnezeu. Din crearea omenirii, una cât priveºte fiinþa, dar diferitã
cât priveºte persoanele care o constituie, rezultã caracterul dialogic al fiinþei
umane. Aceasta înseamnã cã intercomunicabilitatea oamenilor este un fapt na-
tural, necesar ºi liber, care se manifestã în gruparea persoanelor umane în fa-
milii ºi naþiuni.

Fundamentul teologic al sinodalitãþii ecleziale rezultã din dogma Preasfintei
Treimi ºi din crearea omului dupã imaginea ºi asemãnarea lui Dumnezeu . Cât16

priveºte dogma Preasfintei Treimi, Stãniloae subliniazã cã mãrturisirea acestui
mister de credinþã confirmã subzistenþa ºi împlinirea persoanelor umane în co-
muniunea trinitarã, întrucât Sfânta Treime reprezintã fundamentul, forþa ºi mo-
delul comuniunii dintre oameni. Contemplarea misterului trinitar, apoi, stimu-
leazã reflecþia ºi creºterea oamenilor în comuniunea divinã, pentru cã aceasta
este o comuniune perfectã între persoane distincte care se pun reciproc în luminã
una pe alta, care se dãruiesc total una alteia, care nu se considerã una pe cealaltã
ca fiind un obiect.

Omul are capacitatea de a participa la comuniunea trinitarã, deoarece a fost
creat dupã imaginea ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Creat printr-un act special
al lui Dumnezeu cu trup ºi suflet, omul ocupã o poziþie specialã atât faþã de

 Cf. D. STÃNILOAE, „Natura sinodicitãþii”, StTeol 29 (1977) 605-614.15

 Cf. D. STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã ortodoxã, I, Bucureºti 1978, 282-418; IDEM ,16

„Relaþiile treimice ºi viaþa Bisericii”, Ort. 16 (1964) 503-525; IDEM , „Sfânta Treime, structura

supremei iubiri”, StTeol 22 (1970) 165-178; IDEM , „Dumnezeu este iubire”, Ort. 23 (1971)

366-402; IDEM , „Chipul lui Dumnezeu ºi responsabilitatea lui în lume”, Ort. 25 (1973) 347-

362.



65SINODALITATEA ªI/SAU CONCILIARITATEA

lume, cât ºi faþã de Dumnezeu. Într-adevãr, dacã crearea lumii este o manifestare
a bunãtãþii divine care vrea sã comunice altor fiinþe iubirea sa, participarea
deplinã a lumii la comuniunea trinitarã se realizeazã prin dialogul cu omul.
Dialogul omului cu Dumnezeu a fost fãcut posibil de faptul cã încã de la înce-
put omul a fost creat ca „înrudit” cu Dumnezeu, datoritã sufletului spiritual.
Aceastã „înrudire” se exprimã prin tema biblicã a „imaginii”, care se referã la
comuniunea omului cu Preasfânta Treime ºi, prin urmare, indicã o relaþie con-
ºtientã ºi voluntarã a fiinþei umane cu Dumnezeu.

Trecând la descrierea naturii sinodalitãþii ecleziale, Stãniloae subliniazã,
înainte de toate, cã aceasta reprezintã deplina actualizare în Cristos ºi în Bise-
ricã a sinodalitãþii naturale, adicã a „echilibrului sãnãtos” între unitatea naturii
ºi diversitatea persoanelor, echilibru care a fost „slãbit” de pãcat. Întruparea
Fiului lui Dumnezeu ºi instituirea Bisericii nu au ºters ordinea creaþiei, ci, dim-
potrivã, tocmai aceste evenimente au oferit oamenilor capacitatea de a-ºi dez-
volta la maximum caracterul lor personal, pentru cã, prin Duhul Sfânt, între ei
s-a creat o unitate organicã, în care fiecare îºi îndeplineºte misiunea în armonie
cu ceilalþi pentru binele comun al întregului trup al Bisericii .17

Unitatea organicã ºi simfonicã a Bisericii, trupul mistic al lui Cristos, este
aºadar rodul Duhului Sfânt . Într-adevãr, Duhul Sfânt, revãrsând darurile sale18

asupra tuturor membrilor Bisericii, realizeazã comuniunea acestora ºi creeazã
în fiecare dintre ei conºtiinþa apartenenþei la ceilalþi, în sensul cã fiecare mem-
bru al Bisericii este conºtient de faptul cã darul primit de la Duhul Sfânt este
pentru binele întregului trup al Bisericii ºi, pentru a-l face rodnic, are nevoie de
darurile primite de ceilalþi membri. Prin urmare, graþie prezenþei Duhului Sfânt
în fiecare membru, Biserica este „catolicã”, în timp ce prin varietatea darurilor
complementare ale Duhului Sfânt, Biserica este un întreg armonic ºi bine orân-
duit. De aceea, sinodalitatea este expresia unitãþii organice a trupului mistic al
lui Cristos ºi se manifestã ca ºi comuniune în Duhul Sfânt.

2.2.  Sinodalitatea episcopalã, expresie a comuniunii 
        dintre Biserica localã ºi Biserica universalã

Cât priveºte sinodalitatea episcopalã, reflecþia lui D. Stãniloae s-a concen-
trat mai întâi asupra raportului dintre Biserica localã ºi Biserica universalã, apoi
asupra rolului pe care îl au ministeriile ecleziastice în viaþa sinodalã a Bisericii

 Cf. D. STÃNILOAE, „Natura sinodicitãþii”, 607º.u.17

 Cf. D. STÃNILOAE, „Sfântul Duh ºi sobornicitatea Bisericii”, Ort. 19 (1967) 32-48.18
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ºi, în sfârºit, asupra autoritãþii Bisericii în cunoaºterea ºi interpretarea adevã-
rului revelat.

Raportul dintre Biserica localã ºi Biserica universalã a fost tratat de Stãni-
loae în lumina viziunii ecleziologice tradiþionale despre unitatea ºi catolicitatea
sinodalã a Bisericii . Însã, înainte de a prezenta aceastã concepþie, el aduce o19

serie de critici la adresa ecleziologiei euharistice a lui Afanassieff  ºi a eclezio-20

logiei euharistice universalist-primaþiale a lui Schmemann . Prima susþinea cã21

fiecare Bisericã localã este Bisericã plinã întrucât este centratã pe episcopul
care prezideazã Euharistia ºi, deci, comuniunea cu celelalte Biserici locale nu
este esenþialã pentru integritatea sa eclezialã, în timp ce a doua deducea necesi-
tatea unui primat pentru comuniunea dintre Bisericile locale. Concepþia orto-
doxã tradiþionalã, în schimb, afirmã cã Biserica este în acelaºi timp euharisticã
ºi universalã ºi, prin urmare, fiecare Bisericã localã se bucurã de integritatea
eclezialã întrucât se aflã în comuniune cu Biserica universalã. De aceea, toate
Bisericile locale trãiesc într-o unitate sinodalã ºi între ele existã o „egalitate
simfonicã” în pãstrarea adevãrului.

Referindu-se la trãsãturile caracteristice ale acestei universalitãþi sinodale
a Bisericii, Stãniloae subliniazã, mai întâi, integritatea eclezialã a Bisericii
locale, integritate care derivã din prezenþa integralã a Duhului Sfânt în ea, din
profesiunea de credinþã apostolicã ºi din comuniunea cu Biserica universalã.
Al doilea aspect care caracterizeazã universalitatea Bisericii se referã la unitatea
tuturor comunitãþilor creºtine în aceeaºi credinþã apostolicã, credinþã care este
constituitã nu numai din doctrinã, ci ºi din sacramentele celebrate de ierarhie.
Al treilea aspect priveºte posibilitatea excomunicãrii unei Biserici locale în
cazul în care aceasta se îndepãrteazã de integritatea credinþei apostolice. În
sfârºit, al patrulea aspect al universalitãþii Bisericii afirmã demnitatea egalã a
tuturor Bisericilor locale. Dacã toate comunitãþile euharistice episcopale se
bucurã de integritate eclezialã, rezultã cã nici una nu are o prioritate sau o
superioritate permanentã de drept divin. Datoritã dimensiunii umane a Bisericii,

 Cf. D. STÃNILOAE, „Biserica universalã ºi soborniceascã”, Ort. 18 (1966) 167-198.19

 Între diferitele studii ale acestui teolog ortodox amintim, M. AFANASSIEFF, „La doctrine20

de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie”; Ist. 4 (1957) 401-418; IDEM , „Le concile dans

la théologie orthodoxe ruse”, Irén. 35 (1962) 316-339; IDEM , „L’infaillibilité de l’Église, du

point de vue d’un théologien orthodoxe”, în L’infaillibilité de l’Église, 1961, 183-201; IDEM ,

„L’Église qui préside dans l’amour”, în La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe, Paris-

Neuchâtel 1960; IDEM , „Una Sancta”, Irén. 36 (1963) 436-475.

 Acest tip de ecleziologie este prezentat în A. SCHMEMANN , „La notion de primauté dans21

l’ecclésiologie orthodoxe”, în La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe.
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o prioritate temporalã ºi prezidenþialã a fost acordatã episcopilor rezidenþi în
centrele politice care aveau o origine apostolicã, pentru soluþionarea proble-
melor inerente existenþei sale în lume.

Unitatea sinodalã a Bisericii este asiguratã de ierarhia ecleziasticã , ierarhie22

care se împarte în ierarhie sacramentalã ºi ierarhie jurisdicþionalã. Ierarhia sa-
cramentalã îºi are originea în sacramentul Preoþiei ºi cuprinde trei grade funda-
mentale: episcopatul, prezbiteratul ºi diaconatul. Din aceste trei grade funda-
mentale derivã ierarhia jurisdicþionalã care, pe lângã unele sarcini administra-
tive, are misiunea de a pãstra comuniunea între membrii ierarhiei sacramentale.

Între ierarhia ecleziasticã ºi poporul eclezial existã un raport de comuniune
ºi complementaritate. Comuniunea ierarhicã se rãspândeºte în mijlocul popo-
rului eclezial, iar acesta completeazã cu slujirea sa funcþiile ierarhiei. În acest
sens, complementaritatea dintre poporul eclezial ºi ierarhie se manifestã în
exerciþiul funcþiilor magisteriale, sacramentale ºi pastorale ale celor trei grade
fundamentale ale Preoþiei, în existenþa ministeriilor laicale ºi în activitãþile
economico-administrative ºi caritativo-sociale ale Bisericii.

Dupã Stãniloae, principiile teologice pe care se fundamenteazã sinodalitatea
ierarhiei sunt trei: principiul comuniunii, principiul originii transcendente a
ministeriului ecleziastic ºi principiul complementaritãþii dintre sinodalitatea
episcopalã ºi sinodalitatea generalã a Bisericii.

Izvorul ºi modelul comuniunii ierarhice este Preasfânta Treime. Comuniunea
trinitarã aratã cã principiul unitãþii nu poate fi o singurã persoanã, ci comuniunea
mai multor persoane. De aceea, unitatea Bisericii se prezintã ca o unitate de co-
muniune, în care persoanele sunt adunate în respectul demnitãþii ºi libertãþii lor,
în timp ce instituþia apare ca expresie a comuniunii lor, iar structurile sunt co-
muniuni între persoane care îndeplinesc aceeaºi slujire.

În al doilea rând, sinodalitatea ierarhiei se bazeazã pe originea transcendentã
a ministeriului ei special în Bisericã. Acest ministeriu special este triplu ºi
constã în vestirea Evangheliei lui Cristos, în sfinþirea credincioºilor prin cele-
brarea sacramentelor ºi în conducerea spiritualã ºi pastoralã a credincioºilor
cãtre împlinirea lor în Dumnezeu. Aceste trei funcþii ale ministeriului ierarhic
– care corespund, de fapt, celor trei funcþii ale lui Cristos Profet, Mare Preot ºi
Rege – converg, de fapt, într-una singurã, adicã lucrarea de sfinþire a credin-
cioºilor. Lucrarea de sfinþire deosebeºte ierarhia ca o categorie de persoane ce

 Cf. D. STÃNILOAE, „Slujirile bisericeºti ºi atribuþiile lor”, Ort. 22 (1970) 462-469; IDEM ,22

„Temeiurile teologice ale ierarhiei ºi ale sinodalitãþii ei”, StTeol 22 (1970) 165-178. 
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au o consacrare specialã, consacrare primitã „de sus” prin sacramentul Preo-
þiei. În acest mod, membrii ierarhiei devin instrumente ale transcendenþei di-
vine ºi au misiunea de a-i ridica pe credincioºi la comuniunea cu Dumnezeu.
Lucrarea de sfinþire a credincioºilor presupune însã comuniunea între toþi sluji-
torii sacri, deoarece toþi participã la aceeaºi funcþie sacerdotalã a lui Cristos ºi,
apoi, misiunea lor constã în a-i aduna pe toþi oamenii în acelaºi Cristos.

Complementaritatea dintre sinodalitatea episcopalã ºi sinodalitatea generalã
a Bisericii rezultã din faptul cã aceste douã comuniuni nu sunt separate sau pa-
ralele, ci se aflã într-un raport de deschidere ºi complementaritate între ele.
Sinodalitatea episcopalã are rolul de a stimula creºterea sinodalitãþii generale
a Bisericii, în timp ce aceasta, susþinutã de Duhul Sfânt, însufleþeºte cu iubirea
sa sinodalitatea ierarhicã. În acest sens, lucrarea de sfinþire sãvârºitã de ierarhie
este completatã de contribuþia credincioºilor care colaboreazã la vestirea Evan-
gheliei, la celebrarea sacramentelor ºi la conducerea pastoralã. Complementa-
ritatea dintre ministeriul ierarhiei ºi celelalte ministerii din Bisericã are un ca-
racter special, pentru cã, pe de o parte, ministeriul ierarhiei reprezintã funda-
mentul din care izvorãsc celelalte ministerii ºi, pe de altã parte, pentru cã
membrii ierarhiei sunt ºi ei membri ai Bisericii care trebuie sã lucreze pentru
mântuirea lor personalã.

În sfârºit, autoritatea Bisericii rezultã din calitatea ei de trup mistic al lui
Cristos în Duhul Sfânt ºi se referã la capacitatea de cunoaºtere ºi pãstrare fãrã
schimbare a adevãrului revelat, precum ºi la capacitatea de a interpreta în mod
autentic Sfânta Scripturã ºi Tradiþia . Capacitatea Bisericii de a cunoaºte ade-23

vãrul nu se identificã însã cu aceea a lui Cristos, ci este o autoritate limitatã,
în sensul cã adevãrul de credinþã nu este o creaþie a ei, ci un dar pe care îl pri-
meºte ca urmare a rugãciunii ºi a cãutãrii asidue. Acest fapt conferã Bisericii
un sens de umilinþã ºi de responsabilitate în faþa lui Cristos. Limita autoritãþii
Bisericii se manifestã în faptul cã ea trebuie sã þinã cont de Revelaþia care a cul-
minat în Cristos ºi a fost fixatã în Sfânta Scripturã ºi în Tradiþie ºi implicã
prezenþa Duhului Sfânt, care o conduce în înþelegerea ºi interpretarea adevã-
rului revelat. Limitarea autoritãþii Bisericii în cunoaºterea ºi interpretarea ade-
vãrului revelat nu înseamnã însã ºi o limitare a vieþii sale în Dumnezeu, ci toc-
mai aceastã limitare îi asigurã autenticitatea vieþii sale în Dumnezeu.

Din faptul cã Biserica este trupul mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt rezultã
ºi conºtiinþa comunã a credincioºilor, adicã responsabilitatea comunã faþã de

 Cf. D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, StTeol 16 (1964) 183-215.23
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credinþa fiecãruia ºi a tuturor, în faþa lui Dumnezeu ºi a Bisericii. Într-adevãr,
dacã credinþa este un element fundamental al vieþii creºtine, întrucât deschide
calea spre unirea cu Cristos prin Botez ºi spre comuniunea cu Trupul ºi Sângele
sãu prin Euharistie, rezultã cã membrii Bisericii trebuie sã se simtã uniþi întâi
de toate în credinþã ºi cã prima lor preocupare trebuie sã fie susþinerea reciprocã
ºi creºterea comunã în credinþã. Responsabilitatea comunã cât priveºte pãstrarea
credinþei nu ºterge însã diferenþa dintre slujiri în Bisericã: slujirile sacre au
misiunea de a constata, pregãti ºi propune credincioºilor credinþa, în special cu
ocazia celebrãrii sacramentelor, în timp ce poporul eclezial are rolul de pãzi
credinþa Bisericii ºi de a contribui, alãturi de slujitorii consacraþi, la înþelegerea
ºi gãsirea formulelor celor mai potrivite pentru exprimarea adevãrului de cre-
dinþã.

În acest sens, Stãniloae vorbeºte despre infailibilitatea Bisericii. De fapt, în
concepþia ortodoxã, infailibilitatea se referã la capacitatea Bisericii de a pãstra
fãrã eroare credinþa apostolicã, adicã înþelegerea autenticã a Revelaþiei. Aceastã
capacitate a Bisericii rezultã din faptul cã, graþie darului Duhului Sfânt, ea trã-
ieºte neschimbatã plinãtatea vieþii în Cristos. Infailibilitatea Bisericii se exercitã
în respectul faþã de Revelaþia cuprinsã în Scripturã ºi Tradiþie ºi constã în capa-
citatea de a rãmâne în adevãr ºi în umilinþa de a i se supune fãrã sã adauge
ceva, ci sã scoatã la suprafaþã ceea ce este conþinut în ea. Adevãrul pãzit de Bi-
sericã este viaþa divinã pusã la dispoziþia oamenilor pentru a le asigura creº-
terea infinitã în Dumnezeu. Rãmânerea Bisericii în adevãrul divin nu înseamnã
fixism, ci, graþie asistenþei Duhului Sfânt, creºtere continuã în înþelegerea Re-
velaþiei. Criteriul infailibilitãþii Bisericii este, aºadar, conformarea faþã de adevãr
ºi are ca subiect Biserica întreagã.

Dupã învãþãtura ortodoxã, noteazã Stãniloae, infailibilitatea Bisericii se ma-
nifestã prin ierarhie ºi Sinodul ecumenic. Într-adevãr, episcopul este organul
suprem în a cãrui grijã a fost încredinþatã credinþa poporului eclezial dintr-o
diecezã. Aceastã calitate a episcopului nu este o delegaþie specialã datã de po-
porul eclezial de fiecare datã, ci provine din alegerea ºi consacrarea sa pentru
o diecezã. Ca atare, el are misiunea de a veghea ca credinþa trãitã în dieceza sa
sã fie identicã cu credinþa trãitã în toate celelalte dieceze. De aceea, el este ºi
organul de legãturã dintre dieceza sa ºi Biserica universalã ºi, prin urmare,
trebuie sã se afle într-o comuniune neîntreruptã cu toþi ceilalþi episcopi. Comu-
niunea dintre episcopi a luat forma sinoadelor locale, organizate pe provincii
ecleziastice. La rândul lor, comuniunea dintre sinoadele locale era asiguratã de
mitropoliþi, în calitate de preºedinþi ai sinoadelor locale.
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Sinoadele locale nu au capacitatea de a exprima credinþa în noi formule, ci
doar de a supraveghea împreunã ca credinþa sã fie trãitã corect în respectivele
dieceze, în conformitate cu formulãrile precedente. Capacitatea de a exprima
credinþa în noi formule revine Sinodului ecumenic, adicã a sinodului întregii
Biserici, când este absolut necesar ºi pentru a salva unitatea Bisericii. Aceastã
capacitate a Sinodului ecumenic rezultã din faptul cã episcopii participã la
sinod nu în calitate delegaþi speciali ai diecezelor lor, ci în calitate de exponenþi
ºi pãzitori supremi ai credinþei pãstrate în diecezele lor. Caracterul infailibil al
deciziilor luate de un Conciliu ecumenic ºi deci obligativitatea lor pentru în-
treaga Bisericã rezultã din acordul dintre formula exprimatã de ierarhie ºi cre-
dinþa apostolicã pãstratã de poporul eclezial. Receptarea deciziilor sinodale
este fãcutã de poporul eclezial în mod tacit.

2.3.  Relevanþa ecumenicã a sinodalitãþii

Cât priveºte, în sfârºit, relevanþa ecumenicã a principiului sinodalitãþii, ca
ºi cale maestrã pentru refacerea unitãþii Bisericii, Stãniloae s-a angajat nu
numai în prezentarea relaþiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române , ci24

ºi în definirea principiilor care trebuie sã conducã apropierea dintre Bisericile
creºtine, precum ºi în soluþionarea problemelor ridicate de dialogul ecumenic .25

Dupã el, coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox sunt ur-
mãtoarele. Prima coordonatã se referã la unirea tuturor Bisericilor în integri-
tatea credinþei apostolice, credinþã trãitã de Biserica nedespãrþitã a primului
mileniu creºtin. Unitatea catolico-sinodalã a Bisericii este o unitate dogmaticã,
ce conciliazã într-o tainicã ºi indisolubilã tensiune unitatea cu diversitatea. Prin
urmare, a doua coordonatã a ecumenismului se referã la unitatea dogmaticã în
diversitatea ºi independenþa Bisericilor locale. În acest sens, unitatea Bisericilor
se realizeazã prin unirea lor în adevãrul revelat, ºi nu printr-o unire de tip politic
sau administrativ. În sfârºit, a treia coordonatã constã în deschiderea Biseri-
cilor faþã de lume. Motivul acestei deschideri derivã din faptul cã Dumnezeu
lucreazã ºi dincolo de frontierele vizibile ale Bisericii. Recunoscând cã
Dumnezeu lucreazã nu numai prin intermediul Bisericii asupra lumii, ci ºi prin
intermediul lumii asupra Bisericii, Bisericile creºtine înþeleg într-o luminã nouã

 Cf., între altele, D. STÃNILOAE, „Relaþiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în24

ultimul sfert de veac”, Ort. 25 (1973) 166-175.

 Cf. D. STÃNILOAE, „Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox”, Ort. 1925

(1967) 494-540.
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nu numai Revelaþia, ci ºi creaþia, întruparea Fiului lui Dumnezeu, dimensiunea
cosmicã a mântuirii, comunitatea umanã ºi catolicitatea sinodalã a Bisericii. În
acest mod, se realizeazã ºi o apropiere doctrinalã între ele.

În perspectiva acestor principii ecumenice, Stãniloae a prevãzut o „catoli-
citate deschisã”, înþeleasã ca deschidere dogmaticã ºi spiritualã a Bisericilor
creºtine în vederea refacerii unitãþii dintre ele . La baza acestei „catolicitãþi26

deschise” stã faptul cã în Sfânta Scripturã existã o diversitate de tradiþii ºi sem-
nificaþii, diversitate ce provine din diversitatea acþiunilor lui Dumnezeu în isto-
ria mântuirii. Dacã, în trecut, apropierea unilateralã de sensurile Scripturii a
fost cauzã de separare între creºtini, apropierea catolico-sinodalã de toate sen-
surile Scripturii poate sã devinã astãzi punctul de întâlnire între toþi creºtinii.
Pentru a ajunge la acest punct de întâlnire, Bisericile creºtine trebuie sã evite
ataºamentul unilateral faþã de unul dintre aceste sensuri, pentru cã, de fapt, ele
reprezintã doar realitatea „penultimã”. Ceea ce Bisericile creºtine trebuie sã
caute este, în schimb, realitatea „ultimã”, adicã pe Dumnezeul infinit de bogat
ºi care se manifestã în diferite moduri, dar care urmãreºte un singur scop: reca-
pitularea tuturor lucrurilor în Cristos. De un mare ajutor pentru realizarea apro-
pierii catolico-sinodale pot fi criticile reciproce pe care ºi le fac Bisericile ºi
promovarea unui pluralism teologic sãnãtos.

3. Sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea din perspectiva teologiei catolice

Ecleziologia catolicã , care, timp de mai multe veacuri, a dezvoltat conceptul27

de universalitate ºi de catolicitate mai mult în sensul extensiv al termenului,
începând mai ales cu Conciliul al II-lea din Vatican, a început sã vorbeascã
despre sinodalitate ºi/sau conciliaritate în contextul raportului dintre Biserica
localã ºi Biserica universalã ºi al celui dintre colegiul episcopal ºi primatul
papal .28

 Cf. D. STÃNILOAE, „Sobornicitate deschisã”, Ort. 23 (1971) 165-180.26

 Pentru aceastã parte, m-am inspirat din W. AYM ANS, Diritto canonico e comunione27

ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, Torino 1993, 3-59.

 Cf. E. CORECCO, „Sinodalità”, în NDT, 1431-1456; GRUPPO TEOLOGICO M ISTO, ed., Ecu-28

menismo in Italia. Conciliarità, Quaderni di V.M. Camaldoli, nr. 16 (1973); H. LEGRAND  – J.

MANZANARES – GARCIA Y GARCIA , ed., Chiese locali e cattolicità. Atti del Colloquio inter-

nazionale di Salamanca (8-14 aprile 1996), Bologna 1998; PRO ORIENTE, ed., Konziliarität

und Kollegialität als Strukturprinzipien der Kirche. 1. Theologische Konferenz, 06.07.1970

in Wien, Innsbruck-Wien-München 1975; H.J. SCHULZ, „Église locale et Église universelle”,

POC 31 (1981) 3-22.



72 DIALOG TEOLOGIC 7 (2001)

Cât priveºte raportul dintre Biserica localã ºi Biserica universalã, eclezio-
logii catolici afirmã astãzi cã semnificaþia teologicã a Bisericii locale se funda-
menteazã în primul rând pe faptul cã celebrarea Euharistiei, pe baza cãreia se
edificã Biserica, are loc într-o comunitate localã. În al doilea rând, noþiunea de
Bisericã localã se caracterizeazã prin legãtura sa cu ministeriul pastoral al epis-
copului care prezideazã celebrarea euharisticã, atât personal cât ºi prin prezbiterii
hirotoniþi de el. În al treilea rând, Biserica localã desemneazã o comunitate de
Biserici diecezane care împãrtãºesc o aceeaºi tradiþie culturalã, lingvisticã ºi
etnicã. De aceea, Biserica universalã nu poate exista decât în ºi din Bisericile
locale ºi nu poate fi edificatã decât de ceea ce edificã Biserica localã, adicã de
credinþã ºi sacramente.

Bisericile locale sunt în comuniune între ele prin comuniunea episcopilor lor,
care formeazã un „colegiu”. Noþiunea de colegiu pune accentul pe rolul, în ca-
drul acestei comuniuni, a unui primus între episcopi. Din punct de vedere isto-
ric, prima formã de realizare a comuniunii dintre episcopi a fost participarea
mai multor episcopi la consacrarea unui alt episcop. O altã formã importantã
de realizare a acestei comuniuni a fost sinodalitatea, care s-a manifestat mai
ales în timpul Conciliilor ecumenice. Mitropoliþii ºi patriarhii au un primat ju-
ridic, fiecare în ordinea sa. În aceastã ordine istorico-juridicã, episcopul de
Roma este primul dintre patriarhi, cel care salvgardeazã comuniunea, sinodali-
tatea ºi colegialitatea tuturor episcopilor.

3.1.  „Communio ecclesiarum”, lege constitutivã a unicei Biserici

Cu termenul Ecclesia se indicã atât Biserica universalã, cât ºi multele Bise-
rici locale (particulare). Cu acest mod de exprimare, folosit deja de Biblie ºi ur-
mat de Conciliul al II-lea din Vatican, se indicã o caracteristicã a Bisericii ºi a
constituþiei sale, care exprimã articularea unicei Biserici într-o pluralitate de
Biserici particulare ºi de grupãri de Biserici locale. Specificul acestei structuri
ºi, în special, raportul dintre Biserica universalã ºi Bisericile particulare împre-
unã cu grupãrile lor constituie aspectele centrale ale communio ecclesiarum.

3.1.1.  Ecclesia în limbajul Conciliului al II-lea din Vatican

Conciliul al II-lea din Vatican foloseºte cuvântul ecclesia numai pentru Bi-
serica structuratã episcopal, fie cã e vorba de Biserica prin excelenþã, Biserica
universalã, fie cã e vorba de Bisericile particulare sau grupãrile lor. Acesta co-
respunde ºi limbajului cu care Conciliul vorbeºte despre creºtinãtatea separatã
de unitatea catolicã, fãcând distincþie între ecclesiae ºi communitates eccle-
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siales . Aici, criteriul determinant trebuie vãzut în structura episcopalã sau în29

succesiunea apostolicã, care se aflã la baza acestei structuri . Structura episco-30

palã este, pentru a spune aºa, punctul de sprijin vertical al comunitãþii ecleziale
sau configurarea verticalã a communio ecclesiarum. Punctul de sprijin vertical,
în sine, nu este suficient pentru o deplinã configurare a Bisericii dupã concepþia
catolicã, însã, dupã limbajul Conciliului, este în mãsurã sã pãstreze în viaþã un
„a fi Bisericã”. Elementele fundamentale, constitutive ale Bisericii se pãstreazã
ºi în acele pãrþi ale creºtinãtãþii care nu au structura episcopalã. De aceea, Con-
ciliul vorbeºte despre comunitãþi ecleziale.

3.1.2.  Relaþia reciprocã dintre Biserica universalã ºi Bisericile particulare

În contextul doctrinei despre colegiul episcopal, Conciliul al II-lea din Vati-
can a adus o excelentã contribuþie la definirea raportului dintre Biserica univer-
salã ºi Bisericile particulare. Afirmaþia decisivã în acest sens se gãseºte la arti-
colul 23 din constituþia dogmaticã despre Bisericã. Contextul lasã sã se înþe-
leagã clar cã Biserica particularã despre care se vorbeºte este Biserica
particularã episcopalã, adicã, dupã limbajul tradiþional, dieceza. Despre aceste
Biserici particulare se spune cã ele sunt formate dupã imaginea Bisericii uni-
versale (popor al lui Dumnezeu, trup al lui Cristos) ºi cã unica Bisericã Cato-
licã este constituitã în ele ºi plecând de la ele („in quibus et ex quibus una et
unica Ecclesia catholica exsistit”, LG 23). Cu aceastã afirmaþie, raportul dintre
Biserica universalã ºi Bisericile particulare este exprimat într-o formulã extrem
de concisã, care prezintã elemente compenetrante: unul intrinsec ºi altul ex-
trinsec.

Elementul intrinsec semnificã faptul cã Biserica universalã se constituie în
Bisericile particulare. În acest mod este indicatã, mai întâi, o realitate misticã.
Biserica universalã primeºte, aºadar, o formã concretã în Biserica particularã,
pentru cã aici se realizeazã în mod concret misiunea una ºi unicã a Bisericii
prin cuvânt ºi sacrament. Biserica particularã este, într-un fel, forma vizibilã a
Bisericii universale . Aceasta este o afirmaþie plinã de consecinþe, deoarece31

înseamnã cã, în esenþã, Biserica universalã, cât priveºte conþinutul realizãrii

 Cf. LG  15,8; OE 4,12; UR 3,26; 3, 29; 3, 35; 4, 12; OT 16,36; AG 15, 33; GS 40, 33.29

 Cf. O. SAIER, „Communio” in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine rechts-30

begriffliche Untersuchung, München 1970.

 Cf. K. RAHNER – J. RATZINGER, Episkopat und Primat, QD 11, Freiburg-Basel-Wien31

1961, 13-36.
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fundamentale a Bisericii prin cuvânt ºi sacrament, nu merge mai departe de
ceea ce se realizeazã prin misiunea eclezialã a Bisericii particulare.

Astãzi, oficiul Pontifului Roman este definit, mai ales, ca oficiul unitãþii. Cu
aceasta se evidenþiazã funcþia formalã a oficiului primaþial. Dar ºi colegiul epis-
copal, în ansamblul sãu, are o funcþie formalã. Când papa sau conciliul ecu-
menic expun doctrina Bisericii, aceasta – ca ºi conþinut – nu este altceva decât
învãþãtura pe care o expune episcopul în propria Bisericã particularã. Diferenþa
constã doar în aspectul formal, de exemplu, cercul diferit al celor direct intere-
saþi sau în gradul diferit al caracterului de obligaþie a doctrinei învãþate. Acelaºi
lucru este valabil ºi pentru celebrarea sacramentelor. Nu existã sacramente care
sã aibã o naturã eclezialã doar universalã.

Dacã aici examinãm raportul dintre Biserica universalã ºi Biserica formalã
sub aspect formal, aceasta nu înseamnã cã în joc sunt doar aspectele exterioare
sau de importanþã secundarã. Dimpotrivã, unitatea Bisericii nu este doar o pro-
blemã organizatoricã, ci este obiect de credinþã. În acest sens, aspectul formal
al Bisericii nu este, pentru Biserica însãºi, mai puþin constitutiv pentru realizarea
substanþialã a misiunii ecleziale prin cuvânt ºi sacrament. Se poate observa acest
fapt ºi sub aspect negativ. Dreptul canonic face mereu distincþie între eretici ºi
schismatici. Unul nu se separã mai puþin de unitatea Bisericii decât celãlalt,
însã unul o face cât priveºte aspectul substanþial al unitãþii Bisericii, iar celãlalt
cât priveºte aspectul formal al comunitãþii ecleziale . Când se absolutizeazã32

elementul intrinsec al respectivei formule ecleziologice, dând atenþie doar as-
pectului substanþial al misiunii ecleziale, se ajunge inevitabil la o ecleziologie
care, în Biserica particularã, descoperã o dimensiune complet autonomã. De
fapt, diferitele Biserici particulare sunt juridic legate între ele, numai întrucât
fac referinþã la aceeaºi origine.

Dupã expresiile Conciliului al II-lea din Vatican, ecleziologia catolicã pune,
alãturi de elementul intrinsec ºi egal cu el, elementul extrinsec, în sensul cã Bi-
serica universalã este constituitã din Bisericile particulare. Desigur, Biserica
universalã – cât priveºte conþinutul sãu intrinsec ºi integritatea dimensiunii sale
juridice – este independentã de numãrul Bisericilor particulare din care este
constituitã; însã, pentru dezvoltarea externã a Bisericii este important dacã apar
noi Biserici particulare sau cele vechi dispar. Biserica universalã creºte sau se
micºoreazã în mãsura în care creºte sau se micºoreazã numãrul Bisericilor par-
ticulare.

 Cf. Codul de drept canonic, can. 1325, 2.32
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Cine izoleazã sau absolutizeazã acest element extrinsec al Bisericii blocheazã
posibilitatea de a-i înþelege natura. Cine susþine cã Biserica universalã este con-
stituitã doar din Bisericile particulare ºi nu aminteºte cã Biserica universalã este
constituitã în acelaºi timp de Bisericile particulare ajunge în mod inevitabil la
o imagine a Bisericii caracterizatã nu numai de faptul cã este limitatã la aspecte
pur exterioare, ci ºi de faptul cã, în practicã, hipertrofiazã Biserica universalã
la un singurã diecezã universalã, în care Bisericile particulare nu reprezintã alt-
ceva decât diviziuni administrative organizate juridic pe motive practice. Acest
sistem limitat ar putea fi definit ca un sistem monist.

Prin urmare, scurta formulã ecleziologicã „in quibus et ex quibus” este în
mãsurã sã evite douã concepþii eronate despre Bisericã, dacã se þine cont de am-
bele aspecte. Cine spune cã Biserica se constituie în Bisericile particulare dizolvã
Biserica universalã în Bisericile particulare. În aceastã perspectivã, Biserica
universalã îºi pierde propria existenþã realã ºi se volatilizeazã într-o simplã idee.
Cine spune cã Biserica este constituitã din Bisericile particulare pleacã de la
elemente pur sociologice, care nu sunt adaptate pentru realitatea misticã a Bise-
ricii . În aceastã perspectivã, Biserica particularã se dilueazã în Biserica uni-33

versalã. Scurta formulã ecleziologicã se opune atât principiului autocefaliei, cât
ºi imaginii moniste despre Bisericã ca o unicã diecezã mondialã.

Dupã expresia Conciliului, Biserica universalã apare, aºadar, ca o realitate
tensionatã. Pe de o parte, Biserica universalã existã plenar, dupã propria naturã,
în orice Bisericã particularã. Pe de altã parte, ea este constituitã prin aceste Bi-
serici particulare. Cu alte cuvinte, întrucât este constituitã din Bisericile parti-
culare, Biserica universalã este prezentã în Bisericile particulare. Nu se poate
rupe aceastã relaþie dialecticã fãrã a denatura Biserica în esenþa sa. De aceea,
trebuie sã se evite sã se dea o prioritate mai mare Bisericii universale în defa-
voarea Bisericilor particulare sau, invers, Bisericilor particulare în defavoarea
Bisericii universale . Biserica universalã a fost, încã de la început, ºi „Bisericã34

particularã” sau, cum s-ar spune astãzi, Bisericã localã. Creºterea acestei Bise-
rici ºi naºterea treptatã a Bisericilor particulare nu este altceva decât dezvol-
tarea organicã a ceea ce a caracterizat încã de la început Biserica. A fi Bisericã

 Cf. B. NEUNHEUSER, „Gesamtkirche und Einzelkirche”, în De Ecclesia. Beiträge zur33

Konstitution „Über die Kirche” des Zweiten Vatikanischen Konzils, ed. G. Barauna, Freiburg-

Basel-Wien/Frankfurt 1966, 569.

 Cf. W. AYM ANS, Das synodale Element in der Kirchenverfassung, MTS 3/30, München34

1970, 351-360.
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particularã înseamnã, în primul rând, a face prezentã, într-o situaþie localã con-
cretã, Biserica ca atare în actualizãrile sale.

3.1.3.  Efectele communio ecclesiarum

În aceastã perspectivã, se pune întrebarea ce rol revine grupãrilor de Biserici
particulare? Asemenea Bisericii universale, ºi ele constau în ºi din Biserici par-
ticulare. Într-un fel, se poate spune cã ºi Biserica universalã constã în ºi din
grupãri de Biserici particulare. Existã, totuºi, ºi anumite limite. Grupãrile, ca
atare, prin natura lor, fac prezentã Biserica numai în sfera competenþei lor care,
de regulã, se referã la plinãtatea misiunii Bisericii în acel teritoriu determinat
însã nu cuprinde întreaga autorealizare a Bisericii prin cuvânt ºi sacrament, aºa
cum se întâmplã cu Biserica particularã. În esenþã, grupãrile de Biserici parti-
culare se deosebesc de cei doi poli de referinþã, Biserica universalã ºi Biserica
particularã, prin faptul cã, oricât ar fi de utile pentru integrarea Bisericii univer-
sale, nu sunt totuºi un element constitutiv al acesteia. Când se spune cã Biserica
universalã este constituitã în ºi din grupãrile de Biserici particulare, acest lucru
este valabil în mãsura în care grupãrile sunt ele însele constituite în ºi din Bise-
rici particulare.

Deoarece Biserica universalã nu este un fel de super-Bisericã monoliticã, ce
îºi trãieºte viaþa în mod separat de Bisericile particulare, ci este constituitã de
acestea, ea trebuie sã se reflecte în Bisericile particulare. Acest lucru este vala-
bil ºi în sens invers, adicã fiecare Bisericã particularã trebuie sã se poatã face
vizibilã în Biserica universalã. Din acest motiv, nici o Bisericã particularã nu
poate exista în mod izolat numai pentru sine; ea, în esenþa ei cea mai profundã,
trebuie sã se afle în comuniune cu celelalte Biserici particulare. Biserica parti-
cularã este poporul lui Dumnezeu dintr-un anumit loc, dar nu este întregul popor
al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu dintr-un anumit loc
nu este doar o parte din tot. Acest popor, în comuniune cu episcopul diecezan,
prin realizarea spiritualã a cuvântului ºi sacramentului, este condusã de el, în
calitate de pãstor, la o asemenea unitate încât se formeazã o Bisericã particu-
larã, în care este prezentã ºi lucreazã unica Bisericã a lui Cristos.

3.1.4.  Structura ierarhicã a communio ecclesiarum

În faþa unei ecleziologii unilaterale a communio ecclesiarum, s-a ridicat obi-
ecþia cã ea nu þine suficient cont de constituþia ierarhicã a Bisericii, pentru cã
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acordã Pontifului roman doar un rol executiv ºi nu unul constitutiv . Într-ade-35

vãr, trebuie sã se admitã cã scurtã formulã ecleziologicã „in quibus et ex
quibus”, dacã este scoasã din contextul sãu, nu oferã nimic clar pentru a defini
rolul Pontifului în communio ecclesiarum. Trebuie sã notãm cã aceastã for-
mulã, luatã în sine, nu spune nimic nici despre rolul episcopului, mai ales cât
priveºte Biserica sa particularã. Formula ca atare, vrea sã clarifice relaþia dintre
Biserica universalã ºi Biserica particularã, însã, în sine, nu oferã nici o preci-
zare cât priveºte modul în care este constituitã o Bisericã particularã sau în ce
mãsurã este configuratã comuniunea cu celelalte Biserici particulare.

Perplexitãþile ridicate la adresa unei ecleziologii unilaterale a communio
ecclesiarum se bazeazã în special pe preocuparea de a salvgarda structura ierar-
hicã a Bisericii. O concluzie teologicã de acest tip ar apãrea atunci când com-
munio ecclesiarum ar fi izolatã de celelalte principii fundamentale ale Bisericii,
fãcând din ea singurul fundament al ecleziologiei. Dacã admitem cã imaginea
biblicã a Bisericii ca trup al lui Cristos, devenitã ulterior trupul mistic al lui
Cristos, reuºeºte sã caracterizeze structura ierarhicã a Bisericii ca atare (Bise-
rica universalã), prin unirea vizibilã a capului cu trupul, atunci fraza cã Biserica
particularã se configureazã dupã imaginea Bisericii universale face referinþã la
faptul cã ºi Biserica particularã se edificã dupã modelul unitãþii dintre cap ºi
trup.

Spuneam mai sus cã constituþia dogmaticã despre Bisericã vorbeºte despre
communio ecclesiarum în contextul doctrinei despre colegialitatea episcopilor.
Obþinem de aici un alt element pentru clarificarea structurii pe care o are com-
munio ecclesiarum. Folosind imaginea trupului lui Cristos, documentul conciliar
îl numeºte pe Pontiful roman „principiul ºi fundamentul perpetuu ºi vizibil al
unitãþii, atât a episcopilor cât ºi a mulþimii credincioºilor”, în timp ce fiecare
episcop (diecezan) este definit ca „principiul vizibil ºi fundamentul unitãþii în
Biserica sa particularã”. Cu alte cuvinte, aºa cum episcopul diecezan aduce la
unitate o parte a poporului lui Dumnezeu ºi devine elementul constitutiv pentru
respectiva Bisericã particularã, tot la fel comuniunea cu Pontiful roman este
constitutivã pentru unitatea episcopilor ºi a întregului popor al lui Dumnezeu,
pentru unitatea Bisericilor particulare ºi a Bisericii universale.

 Cf. Y. CONGAR, „De la communion des Églises à une ecclésiologie de l’Église univer-35

selle”, în L’Épiscopat et l’Église universelle, Unam Sanctam 39, ed. Y. Congar – B.D. Dupuy,

Paris 1962, 259º.u.
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În acest mod, comuniunea episcopilor, în care fiecare episcop reprezintã
propria Bisericã particularã, ºi toþi împreunã cu papa reprezintã întreaga Bise-
ricã în legãtura pãcii, a iubirii ºi a unitãþii, rezultã a fi punctul de întâlnire ierar-
hicã a communio ecclesiarum. Astfel se clarificã ºi rolul special pe care îl are
Pontiful roman în communio ecclesiarum, din moment ce, potrivit constituþiei
despre Bisericã, cineva devine membrul al colegiului episcopal prin consacrarea
sacramentalã ºi comuniunea ierarhicã cu capul ºi membrii colegiului (cf. LG
22). Împreunã cu consacrarea sacramentalã, comuniunea ierarhicã cu capul are
un caracter constitutiv pentru apartenenþa la colegiu, în timp ce comuniunea cu
ceilalþi membri ai colegiului are un caracter consecutiv. Cel care primeºte din
partea Pontifului roman comuniunea episcopalã se aflã, fãrã îndoialã, în comu-
niune ºi cu ceilalþi episcopi ai Bisericii, dar nu ºi invers. Conciliul defineºte
aceastã structurã „communio hierarchica”. Asemenea colegiului episcopal, ºi
communio ecclesiarum este caracterizatã de aceastã lege structuralã ierarhicã.

În concluzie, communio ecclesiarum se fundamenteazã pe esenþa Bisericii
ºi rezultã din procesul de dezvoltare organicã a Bisericii. Ea este lege constitu-
tivã a unitãþii ecleziale ºi afirmã cã Biserica universalã este constituitã în ºi din
Bisericile particulare. În acest mod, Biserica nu este o Bisericã unicã cu o mul-
þime de diviziuni administrative conduse de episcopi. Însã, Biserica nu este nici
o confederaþie eclezialã, bazatã doar pe unirea voluntarã a mai multor Biserici
particulare. Ca lege constitutivã a unicei Biserici, communio ecclesiarum este
ºi metoda caracteristicã ºi proprie a Bisericii, în care multele membre sunt inte-
grate în singurul ansamblu. Ea este o reprezentare concretã a comuniunii ecle-
ziale preexistente a noului popor al lui Dumnezeu, care trãieºte într-o orânduire
ierarhicã.

3.2.  Conceptul de sinodalitate 
   în ecleziologia Conciliului al II-lea din Vatican 

Conciliul al II-lea din Vatican a ajuns la tema sinodalitãþii graþie reflecþiei
asupra oficiului episcopal. Întâlnim aici trei elemente fundamentale care carac-
terizeazã sistemul sinodal: sinodul ca funcþie a communio ecclesiarum; sinodul
ca instituþie a colegialitãþii episcopale ºi sinodul în vederea exercitãrii puterii
sacre.

3.2.1.  Sinodul ca funcþie a communio ecclesiarum

Redescoperirea Bisericii particulare reprezintã, fãrã îndoialã, unul dintre re-
zultatele cele mai importante ale reflecþiei conciliare despre Bisericã. Desigur,
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aceasta nu înseamnã cã realitatea Bisericii particulare nu ar fi fost prezentã sau
eficace în Bisericã, ci cã interpretarea teologico-canonicã a redescoperit Bise-
rica particularã. Este vorba, aºadar, de rolul care îi revine Bisericii particulare
în sistemul constituþional global al Bisericii. Nu au existat niciodatã îndoieli
serioase asupra faptului cã Biserica particularã este locul în care Biserica îºi
împlineºte misiunea sa. Cu toate acestea este semnificativ faptul cã Conciliul
din Trento, în efortul de a mãri autoritatea episcopilor, nu a gãsit altã cale decât
cea de a formula noi ºi multiple puteri pe care sã le încredinþeze episcopilor în
forma unei delegãri pontificale.

Conciliul al II-lea din Vatican a regãsit rolul constitutiv al Bisericii particu-
lare pentru întreaga Bisericã. El a plecat de la faptul cã Biserica particularã este
în principal locul în care esenþa Bisericii se realizeazã prin cuvânt ºi sacrament.
Conciliul învaþã cã Biserica particularã este „formatã dupã imaginea Bisericii
universale” (LG 23) ºi cã „în ea este cu adevãrat prezentã ºi acþioneazã Biserica
lui Cristos, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã” (CD 11). Aceasta înseamnã cã
Biserica particularã este locul în care Biserica face istoric prezentã mântuirea
realizatã în Isus Cristos. Aceasta este o nouã orientare care merge mult mai în
profunzime cât priveºte înþelegerea constituþiei Bisericii: competenþa oficiilor
supra-episcopale, inclusiv instituþiile sinodale ºi oficiul Pontifului Roman, figu-
reazã de acum înainte ca având un rol subsidiar faþã de Biserica particularã.

În acest mod, Conciliul nu numai cã a întãrit poziþia Bisericii particulare, ci
a ajuns la o nouã înþelegere a rolului constitutiv pe care îl care Biserica parti-
cularã în realizarea misiunii salvifice a Bisericii în general. Suntem datori con-
stituþiei Lumen gentium pentru acea formulã care, cu o concizie genialã, afirmã
cã Biserica universalã este constituitã „în ºi din” Bisericile particulare. Aceastã
formulã ne permite sã constatãm cã communio ecclesiarum este legea constitu-
tivã a unicei Biserici, ceea ce înseamnã cã Bisericile particulare îºi pãstreazã
pe deplin acest caracter atunci când pãstreazã comuniunea prestabilitã cu cele-
lalte Biserici particulare.

Încã de la început, au existat multe forme în care s-a exprimat juridic comu-
niunea dintre Bisericile particulare. Au fost, mai întâi, acele instituþii al cãror
scop era cel de a integra Bisericile particulare în comunitatea eclezialã. În a-
ceastã privinþã, un rol foarte important l-au avut grupãrile de Biserici particu-
lare. În aceste grupãri, elementul sinodal al constituþiei Bisericii ºi-a gãsit prima
expresie în forma sinodului provincial ºi, plecând de la acesta, în forme tot mai
ample, pânã la conciliul ecumenic.

Astfel, se poate afirma cã sinodul îºi are locul sãu teologic în communio
ecclesiarum ºi cã are rolul de a face vizibilã comuniunea dintre multele Biserici
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particulare ºi de a le integra în unitatea Bisericii universale. Sinodul este locul
în care este verificatã credinþa comunã a Bisericilor particulare ºi în care se ia
o hotãrâre comunã cât priveºte pãstrarea acestei comuniuni.

Fiecare Bisericã particularã este constituitã dupã imaginea Bisericii univer-
sale, dar nu în sensul cã pãrþile ei se comportã faþã de Biserica particularã aºa
cum se comportã Bisericile particulare faþã de Biserica universalã. Biserica
particularã nu este constituitã „în ºi din” parohii, pentru cã parohia nu are în
sine toate mijloacele misiunii ecleziale.

De aceea, dacã „sinodul” este indicat ca instituþie a comuniunii Bisericilor
episcopale între ele, rezultã cã Biserica particularã nu poate fi locul teologic al
sinodalitãþii. Tradiþia latinã cunoaºte instituþia sinodului diecezan, însã, chiar
prin denumire, acesta se deosebeºte de instituþiile sinodale care leagã între ele
Bisericile particulare, instituþii care, în terminologia latinã, se numesc concilii.

3.2.2.  Sinodul ca instituþie a colegialitãþii episcopale

Desigur, nu este suficient sã indicãm communio ecclesiarum ca locul teologic
al sinodului, pentru a explica ceea ce acesta este. Trebuie sã ne întrebãm, toto-
datã, în ce mod se realizeazã comuniunea dintre Bisericile particulare în sinod.
Sau, formulând altfel întrebarea: orice reuniune de titulari ai oficiilor eclezias-
tice aparþinând Bisericilor particulare este deja sinod, sau e nevoie de realizarea
anumitor elemente constitutive?

Conciliul al II-lea din Vatican ºi-a fundamentat învãþãtura despre colegiali-
tatea episcopalã ºi pe referinþa la conciliile din primele veacuri ºi a subliniat cu
aceasta cã colegialitatea episcopalã ajunge la expresia ei juridicã în sistemul si-
nodal. De fapt, ºi istoria Bisericii dovedeºte cã în orice modificare a configurãrii
sistemului sinodal, episcopii au constituit întotdeauna centrul personal de nere-
nunþat al sinoadelor sau al conciliilor. Cu aceasta se face aluzie la problema
dreptului constituþional al reprezentãrii ecleziale ºi la legitimarea care o funda-
menteazã. Fundamentul reprezentãrii ecleziale se aflã în indisponibilitatea mi-
siunii apostolice.

Fãrã îndoialã, ºi pentru Conciliul al II-lea din Vatican este importantã indis-
ponibilitatea misiunii apostolice, din moment ce a pãstrat diferenþa nu numai
de grad, ci ºi de esenþã între preoþia comunã a credincioºilor ºi preoþia ministe-
rialã-ierarhicã (LG 10). Cu aceasta, sacramentul Ordinului, a cãrui plinãtate
este transmisã prin consacrarea episcopalã (LG 21), constituie fundamentul din
care reprezentanþa eclezialã îºi dobândeºte propria legitimare. Despre episcopi,
constituþia despre Bisericã afirmã cã ei sunt principiul vizibil ºi fundamentul
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unitãþii în Bisericile lor particulare (LG 23). Astfel, Biserica particularã îºi aflã
propria unitate constitutivã nu în activitãþi derivate sociologic, ci în oficiul
episcopului diecezan. Din acest rol constitutiv pentru Biserica particularã con-
stituþia Lumen gentium face sã derive funcþia de reprezentanþã a episcopului,
atunci când declarã cã din acest motiv fiecare episcop reprezintã propria Bise-
ricã ºi, apoi, cã toþi împreunã cu papa reprezintã Biserica întreagã, în legãtura
pãcii, a iubirii ºi a unitãþii (LG 23).

Prin urmare, episcopii, care reprezintã propriile Biserici particulare, sunt
constitutivi pentru sinoade sau concilii. ªi, plecând de la acest fapt, sinodul
poate fi descris ca o funcþie sau o instituþie a colegialitãþii episcopale.

3.2.3.  Sinodul în funcþie de exercitarea puterii sacre

Care este semnificaþia ºi scopul sinoadelor în Bisericã? Dacã se pleacã de
la afirmaþia generalã cã sinoadele sunt instrumente pentru a face vizibilã reali-
tatea eclezialã, atunci trebuie sã gãsim rãspunsul concret la aceastã întrebare,
fãcând referinþã din nou la învãþãtura conciliarã despre colegialitatea episco-
palã.

În colegiul episcopal, continuã acea slujire specialã, încredinþatã de Cristos
apostolilor (cf. LG 19; 20). Colegiul episcopal este subiectul unei misiuni, al
unei puteri sacre. Conciliul concretizeazã aceastã afirmaþie fundamentalã ºi de-
clarã cã colegiul episcopilor împreunã cu capul sãu este subiect al supremei ºi
deplinei puteri asupra întregii Biserici (LG 22). Despre aceastã putere supremã,
constituþia despre Bisericã ne spune cã este exercitatã în mod solemn prin con-
ciliul ecumenic. Astfel, conciliul ecumenic este indicat ca un forum pentru exer-
citarea puterii supreme a colegiului episcopilor.

Ar fi, desigur, exagerat dacã s-ar încerca sã se defineascã rolul conciliului
ecumenic plecând doar de la acele acte pe care el le emanã în calitate de putere
supremã. Deja simplul fapt al consultãrilor interne conciliare, schimbul la nivel
mondial al experienþelor ecleziale, întâlnirea personalã etc., luate în sine, ar pu-
tea duce la o adevãratã îmbogãþire a Bisericii ºi, în plus, sã aducã cu sine un
real efect de integrare. Oricum, conciliul îºi trage autoritatea sacrã de la puterea
supremã a episcopilor, în virtutea cãreia se poate pronunþa. Este vorba aici de
douã aspecte, ºi anume despre definirea autenticã a credinþei ºi despre determi-
narea disciplinei ecleziale comune.

Formele juridice în care se actualizeazã aceastã putere apostolicã supremã
sunt cea consultativã ºi cea deliberativã. Plecând de la rolul pe care îl are Pon-
tiful Roman în conciliul ecumenic ºi care corespunde rolului pe care acesta îl
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are în cadrul colegiului episcopilor, trebuie sã facem distincþie între cazul în
care se delibereazã asupra unei chestiuni de credinþã ºi cel în care se delibe-
reazã asupra aspectelor disciplinare.

Când se delibereazã asupra chestiunilor de credinþã, se are în vedere întot-
deauna mãrturisirea autenticã a credinþei. Este vorba în acest caz de interpre-
tarea revelaþiei realizate în Isus Cristos, fie printr-o expunere pozitivã a credinþei,
fie printr-o judecatã de condamnare ºi care sã fie obligatorie pentru toþi. Din
acest motiv, simplul principiu majoritar nu este aplicabil în aceastã privinþã.
Grija conciliilor ecumenice de a ajunge în privinþa problemelor de credinþã la
o unanimitate moralã este fundamentatã teologic pe faptul cã principiul diversi-
tãþii mãrturiei, existentã deja în colegiul apostolilor, nu se poate rezolva printr-un
principiu de putere. Aici, în sectorul vestirii autentice a cuvântului, se subli-
niazã cã puterea sacrã nu este, prin natura sa, simplã putere în sens lumesc, din
moment ce conþinutul puterii sacre nu este constituit de o voinþã creativã, ci de
o obligaþia spiritualã specialã faþã de adevãrul revelat.

Diferit este cazul în care se iau decizii cu privire la chestiuni disciplinare.
Aici, voinþa creativã joacã fãrã îndoialã un rol mai mare, deoarece trebuie decise
chestiuni discreþionale. Desigur, nici aceste decizii discreþionale nu pot fi inter-
pretate ca simple expresii de putere, deoarece criteriul lor trebuie sã fie întot-
deauna o mai bunã salvgardare a misiunii ecleziale prin cuvânt ºi sacrament.
Însã, de regulã, pot fi imaginate rãspunsuri diferite la problemele ridicate în
acest sector. De aceea, în sfera deliberãrii disciplinare se poate aplica într-o mai
mare mãsurã principiul majoritar.

Indiferent de faptul cã e vorba de chestiuni de credinþã sau de disciplinã, este
vorba, în orice caz, de exerciþiul unei puteri episcopale supreme. În acest sens,
conciliul ecumenic nu se deosebeºte de celelalte instituþii sinodale, care se pot
pronunþa cu un caracter obligatoriu fiecare în propria sferã eclezialã. Constituþia
despre Bisericã dovedeºte aceasta, între altele, prin faptul cã fundamenteazã
colegialitatea episcopalã fãcând referinþã la conciliile provinciale ale Bisericii
primare (LG 22), ale cãror misiune a fost cea de a judeca problemele mai im-
portante pe baza unei consultãri comune ºi de a le reglementa în mod comunitar.

Prin urmare, sinodul este un instrument al funcþiei de conducere episcopale,
în care puterea supremã a episcopilor este exercitatã în mod colegial.

Concluzie

Din aceastã prezentare sinteticã a temei sinodalitãþii ºi/sau conciliaritãþii din
perspectiva teologiei protestante, ortodoxe ºi catolice, o concluzie este certã:
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„sinodalitatea” nu trebuie identificatã pur ºi simplu cu esenþa sinoadelor, ci
poate sã priveascã ºi realitãþi structurate dupã modelul unui sinod ºi care au o
anumitã afinitate cu instituþia sinodului.

În cadrul protestantismului modern, sistemul sinodal se orienteazã dupã mo-
delele autoadministrãrii instituþiilor teritoriale locale sau ale democraþiei parla-
mentare, care trebuie vãzute ca niºte contragreutãþi, de naturã juridico-constitu-
þionalã, la organele de conducere cu caracter administrativ. Pentru Biserica Ca-
tolicã, este strãinã aceastã contrapunere modelatã pe diviziunea puterilor.
Sinoadele sau conciliile sunt instrumente ale funcþiei de conducere a Bisericii.
În acest sens, existã o strânsã afinitate cu sistemul sinodal al Bisericilor Orto-
doxe. Sinoadele catolice se deosebesc de acela nu atât prin structura internã, cât
mai ales prin faptul cã sinoadele din Biserica Ortodoxã presupun o semnificaþie
mult mai relevantã decât în Biserica Catolicã, în special cea Latinã.

Prin urmare, în ambianþa confesionalã, apare clar cã de conceptul de sinod
sunt legate realitãþi cu totul diferite. De aceea, într-o perspectivã istoricã, nu se
poate obþine, nici din dreptul formal sinodal, nici din realitatea concretã a siste-
mului sinodal, o definiþie omnicomprehensivã a conceptului de sinod, care sã
fie valabilã pentru toate timpurile. Aceasta nu înseamnã, desigur, cã nu se pot
descoperi câteva constante istorice, care sunt constitutive pentru sistemul sino-
dal încã de la început. Parcurgând acest drum istoric se poate observa cã, în
general, sistemul sinodal a obþinut, în perioade diferite, configurarea sa speci-
ficã prin douã fapte: nivelul de autoînþelegere eclezialo-teologicã ºi raporturile
de putere dominante, atât intraecleziale, cât ºi politice.

ªi un ultim gând. Spuneam la început cã sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea
este propusã astãzi ca una dintre principalele cãi pentru a ajunge la unitatea Bi-
sericilor creºtine. Dupã ce am prezentat concepþia diferitã pe care fiecare Bi-
sericã o are despre aceastã temã, s-ar putea sã rãmânem dezamãgiþi. ªi, totuºi,
sinodalitatea poate sã constituie o cale pentru realizarea unitãþii Bisericii, întru-
cât recere din partea fiecãrei Biserici creºtine o deschidere spiritualã faþã de
celelalte Biserici. Prin aceastã deschidere spiritualã ºi prin acceptarea unui plu-
ralism teologic sãnãtos, fiecare Bisericã creºtinã va putea sã înþeleagã mai bine
ºi mai profund adevãrul Bisericii lui Cristos. Este ca atunci când te afli într-o
bisericã pe a cãrei cupolã este pictatã imaginea lui Cristos Pantocrator. Dacã
o priveºti, þi se pare cã ochii lui Cristos sunt îndreptaþi spre tine. Dacã te miºti,
ochii lui Cristos te însoþesc. Însã, acelaºi lucru îl poate spune ºi un altul care se
aflã pe o poziþie diametral opusã de a ta. În acest caz, cine are dreptate? Tu sau
el? Cristos priveºte la tine, sau la el? Poate amândoi, sau poate nici unul, pentru
cã, de fapt, Cristos nu priveºte nici la tine, nici la el: este o iluzie opticã. Ochii
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lui Cristos nu privesc nici la stânga, nici la dreapta, ci înainte ºi, astfel, poate
sã-i cuprindã cu privirea sa pe toþi cei care privesc la el.

Aplicând aceastã imagine la situaþia diferitelor Biserici creºtine care îºi cautã
unitatea în Cristos, cred cã putem spune cã, în momentul în care o Bisericã se
încãpãþâneazã în a susþine cã posedã în mod exclusiv ºi în întregime Adevãrul
lui Cristos, tocmai prin aceastã atitudine pierde justa înþelegere a realitãþii,
pentru cã, de fapt, Adevãrul lui Cristos nu poate fi „posedat” de cineva, ci este
Adevãrul cel care îi posedã pe toþi cei care se pun în orizontul sãu vizual. Prin
urmare, sinodalitatea ºi/sau conciliaritatea poate sã devinã o cale importantã
pentru refacerea unitãþii Bisericii, numai dacã este aplicatã cu convingerea cã
privirea lui Cristos este îndreptatã nu numai spre mine, ci ºi spre tine ºi cã
amândoi trebuie sã ne bucurãm pentru acest dar ºi sã mergem unul spre celãlalt,
pentru a ne întâlni în acel loc spre care se îndreaptã cu adevãrat privirea lui
Cristos Pantocrator, ºi anume Biserica sa.

Riassunto

Anche se affonda le sue radici nella pratica millenaria della Chiesa, il tema della
sinodalità e/o conciliarità ha conosciuto nei nostri giorni una nuova rilevanza negli
attuali dibattiti ecumenici, poiché è stata proposta come una delle vie maestre per il
rifacimento dell’unità delle Chiese cristiane. Bisogna notare però che sotto il concetto
di sinodalità si nascondono diverse interpretazioni che hanno alla base una diversa
concezione sulla natura e l’unità della Chiesa, a secondo della tradizione dalla cui
provengono le rispettive Chiese.

In questo articolo ci siamo proposti di presentare in modo sintetico il tema della
sinodalità nell’attuale dibattito ecumenico, poi nella teologia di un teologo ortodosso
romeno, Dumitru Staniloae e, alla fine, nella prospettiva della teologia cattolica, in
particolare della Costituzione dogmatica Lumen Gentium.

Dall’analisi di queste tre prospettive, risulta che la sinodalità e/o conciliarità non
si esprime solo attraverso l’attività dei sinodi ecumenici o locali, ma è una dimensione
ontologica della costituzione ecclesiale. Nella sinodalità e/o conciliarità si manifesta,
al livello formale dell’esercizio del potere ecclesiale, il principio della comunione.
Questo principio però ha una rilevanza ecclesiologica più ampia della sinodalità
stessa, poiché comprende non solo i ministeri nella loro funzione sacramentale e
giurisdizionale, ma l’intera realtà sacramentale della Chiesa.


