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Abstract

The personality of Holy Emperor Constantine the Great remains more than

outstanding for the entire Christianity. Since the Edict of Milan(313) and conti-

nuing with all the politics of sustaining Christianity, Constantine will stay in the

memory of the Church as „the same with the Apostles”. Apostles who have never

actioned in a unilateral way in any dogmatic, liturgical and canonical problems

which they had debated in a Synod. Constantine the Great revealls from the cata-

combs a Church which had since the beginning a well-defined hierarchy. Local

councils prior to the Ecumenical from 325, show the existence of synodality

inside the Church. By his participating in a Synod, the Bishop in generally con-

nects his community to the entire Church, which was achieved in ecumenical way by

organizing the First Ecumenical Council of Nicaea in 325 by Holy Emperor Con-

stantine the Great.
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Argument

Acest studiu abordeaz\ o problematic\ de dimensiuni reduse,

dar extrem de important\, aceea a sinodalit\]ii `n timpul Sfântului

~mp\rat Constantin cel Mare. Vorbim de o perioad\ istoric\ relativ

scurt\ (306-337), dar, având `n vedere evenimentele din acest r\s-

timp, putem declara c\ vorbim de cea mai important\ etap\ a Bi-

sericii de dup\ veacul apostolic. Motiva]ia alegerii acestui subiect,

mai precis plasarea temei date `n aceast\ perioad\ istoric\, o repre-

zint\ faptul c\ ne afl\m, prin mila lui Dumnezeu, `n anul 2013,

decretat de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul

omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena `n Patriarhia Român\”.
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Aspectul sinodalit\]ii — prezentare general\

a) Organizarea Bisericii — dovada comuniunii 
pe baza sinodalit\]ii `n comunitatea local\ 

Istoricul [i episcopul Eusebiu de Cezareea, `n lucrarea sa Istoria

Bisericeasc\, are `n vedere urm\toarele obiective, care se concre-

tizeaz\, de fapt, `n tot atâtea capitole ale c\r]ii sale: 

a) succesiunile episcopale ale principalelor centre biserice[ti,

ca expresie a continuit\]ii [i permanen]ei aceleia[i `nv\]\turi [i tra-

di]ii `n Biseric\;

b) scriitorii biserice[ti care au explicat [i ap\rat aceast\ `n-

v\]\tur\;

c) ereticii [i schismaticii care au primejduit-o; 

d) pedeapsa dumnezeiasc\ suferit\ de evrei din pricina omo-

rârii Mântuitorului [i a abaterii lor de la mesajul proorocilor;

e) persecu]iile din partea `mp\ra]ilor p\gâni;

f) suferin]ele martirilor [i, drept `ncheiere, victoria final\ a

cre[tinismului1.

Ideea de succesiune implic\ [i pe cea de tradi]ie. ~n aceast\

privin]\, viziunea lui Eusebiu a fost excep]ional\. {i predica aposto-

lilor era con[tient\ de acest adev\r. Apologe]ii au adâncit-o, Tertu-

lian2 o lua ca ceva de sine `n]eles, iar Dionisie de Corint3, Hegesip4 [i

Irineu o formuleaz\ lapidar, dar Eusebiu o `ntrege[te [i o adân-

ce[te cu o mul]ime de m\rturii5. Contactul strâns dintre episcopii [i

scriitorii cre[tini din principalele centre biserice[ti este [i va r\-

mâne pilduitor pentru toate veacurile. Controversele pascale ori

cele referitoare la valabilitatea botezului ereticilor, pe care titularii

1 Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea `ntâi. Istoria Bisericeasc\. Martirii din

Palestina, `n col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti” (PSB), vol. 13, traducere, studiu,

note [i comentarii de Pr. prof. T. Bodogae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1987, p. 14.
2 De praescr. haer. 36 : „Dac\ vrei s\ mergi spre o cunoa[tere cât mai adânc\,

mergi la Bisericile apostolice, unde pân\ ast\zi scaunele apostolilor stau la lo-

curile cele mai de cinste”, apud Ibidem.
3 Istoria, IV, XXIII, 2-3, apud Ibidem, p. 15.
4 Istoria, III, XXXII, 2-8; IV, XI, 7; IV, XXII, 1-9 etc., apud Ibidem. 
5 „S\ p\str\m aceea[i `nv\]\tur\ pe care am primit-o de la apostoli, p\strând

tradi]ia Bisericii, care singur\ e adev\rat\”. Cf. Istoria, IV, XIV, 4; IV, X; VI, 4-5

etc., apud Ibidem. 
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scaunelor episcopale [i scriitorii vremilor acelora le-au putut re-

zolva `n chip fr\]esc, vor r\mâne `ntre cele mai impresionante

m\rturii `n acest sens, pentru care `ntreaga cre[tin\tate este recu-

nosc\toare lui Eusebiu, pentru c\ le-a p\strat [i ni le-a prezentat6.

Atunci când vorbim despre sinodalitate [i despre ierarhie biseri-

ceasc\ `n primele patru secole cre[tine, trebuie s\ men]ion\m [i con-

tribu]ia ~mp\ratului Constantin cel Mare la buna stare a Bisericii

lui Hristos. Astfel, semnificative sunt dou\ scrisori, una trimis\ lui

Maximin `n Orient, `n care Constantin intervine `n favoarea cre[ti-

nilor (men]ionat\ de Lactan]iu, De mort. pers., 37, 1), cealalt\ expe-

diat\ prefectului Anullinus `n Africa de Nord, `n care-i cerea s\

redea Bisericii bunurile confiscate (men]ionat\ de Eusebiu, Hist. eccl.,

X, 5, 15-17). Dintr-un alt document afl\m c\, `n 312, Constantin tri-

mitea o sum\ mare de bani episcopului ortodox Caecilian de Carta-

gina, pe care acesta putea s-o foloseasc\ pentru „clerul dreptm\ri-

tului [i prea sfântului cult ortodox”. Exist\ [i alte documente care

dovedesc interesul lui Constantin fa]\ de cultul cre[tin, pe care-l

socotea necesar fericirii [i prosperit\]ii Imperiului. Cea mai clar\

[i important\ m\rturie este Edictul de la Milan, `n 313, dat `mpreun\

cu Liciniu7.

~mp\ratul Constantin a avut o bogat\ politic\ religioas\. Prin

Edictul de la Milan, el „asigura pentru viitor nu numai libertatea,

ci [i victoria cre[tinismului `n Imperiu. Din tolerant fa]\ de toate

religiile, Constantin devine protector al Cre[tinismului. Chiar de la

`nceput, `n 313, `mp\ratul scute[te pe clericii cre[tini de obliga]ia

grea [i costisitoare a func]iunilor municipale, favoare de care se

bucurau preo]ii p\gâni, [efii iudeilor, medicii [i profesorii. El acord\

6 Ibidem, p. 14.
7 Indic\m aici [i alte lucr\ri privind viziunea [i convertirea lui Constantin:

Jacques Moreau, Sur la vision de Constantin (312), `n „Revue des Études An-

ciennes”, 35, 1953, pp. 307-333; Andre Piganiol, L'empereur Constantin, Paris, 1932,

p. 72; William Seston, La vision payenne de 310 et les origines du chrisme con-

stantinien, `n „Anuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves”, 4,

1936, p. 373sq.; Joseph Vogt, Die Bedeutung des Jahres 312 fur die Religions-

politik Konstantins des Grofien, `n „Zeitschrift für Kirchengeschichte”, 61, 1942,

pp. 171-190, apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea a doua. Via]a lui Constantin

cel Mare, `n col. PSB, vol. 14, studiu introductiv de Prof. dr. Emilian Popescu, tra-

ducere [i note de Radu Alexandrescu, EIBMBOR, Bucure[ti, 1991, p. 32.
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subven]ii importante pentru `ntre]inerea clerului, spre a se putea

ocupa numai cu slujirea preo]easc\”8.

„Constantin cel Mare a `nceput s\ `nl\ture din legile penale dis-

pozi]ii [i pedepse contrare spiritului cre[tinismului: r\stignirea,

zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul ro[u). S-a

`mbun\t\]it tratamentul `n `nchisori, s-a u[urat situa]ia sclavilor,

recunoscându-se [i episcopilor [i preo]ilor dreptul de a-i proclama

liberi, `n biseric\, `n fa]a credincio[ilor. S-au luat m\suri de pro-

tec]ie [i de ajutor pentru s\raci, orfani, v\vuve [i bolnavi. S-au adus

restric]iuni luptelor de gladiatori [i s-au trimis condamna]ii la mine,

`n loc de asemenea lupte. S-a modificat `n spiritul cre[tin legisla]ia

referitoare la c\s\torie, la celibatari, la p\rin]ii f\r\ copii, s-a `n-

greuiat divor]ul, s-au pedepsit adulterul [i siluirea, s-a interzis arun-

carea copiilor [i s-a `ngr\dit vinderea lor prin ajutoare date p\rin]ilor

s\raci”9.

Ca urmare a tuturor acestor m\suri are loc procesul de dezvol-

tare a Bisericii. Este firesc ca `n acest context s\ ne `ntreb\m: Care

era pozi]ia fiec\rei comunit\]i fa]\ de celelalte comunit\]i cre[tine,

sub aspect administrativ [i jurisdic]ional? Existau comunit\]i condu-

c\toare [i comunit\]i conduse sau toate aveau aceea[i pozi]ie? R\s-

punsul la aceste `ntreb\ri `l afl\m chiar `n Sfânta Scriptur\ a Noului

Testament, care arat\ c\ Sfin]ii Apostoli [i-au desf\[urat activitatea `n

mod independent [i c\ toate comunit\]ile sau Bisericile `ntemeiate

de ei erau independente, conducându-se autocefal. A[a au fost Bise-

ricile din Ierusalim, Antiohia, Efes, Tesalonic, Corint, Filipi etc.,

despre a c\ror existen]\ [i activitate m\rturisesc Faptele Apostolilor.

Nic\ieri `n Noul Testament nu se spune c\, dup\ ce `ntemeiau o

comunitate, Apostolii o subordonau alteia. Ei considerau fiecare

comunitate de sine st\t\toare sub aspect administrativ-jurisdic]io-

nal10. Astfel, epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt adresate unor

comunit\]i independente. La fel [i Apocalipsa pomene[te, `n Asia, Bi-

sericile din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia [i Laodiceia

8 Pr. prof. Ioan R\mureanu; Pr. prof. Milan {esan; Pr. prof. Teodor Bodogae,

Istoria Bisericeasc\ Universal\, pentru Institutele Teologice, vol. I, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1975, p. 150.
9 Ibidem. 
10 Drd. pr. Traian D. Valdman, Vechea organizare a Bisericii [i Sinodul I ecu-

menic, `n „Studii Teologice”, nr. 3-4, 1970, p. 269.
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ca fiind autocefale sau independente. De asemenea, câteva epistole

ale b\rba]ilor apostolici sunt adresate unor Biserici independente.

Clement al Romei adreseaz\ dou\ epistole corintenilor, iar Sfântul

Ignatie scrie efesenilor, tralienilor, romanilor, filadelfienilor, smirne-

nilor [i filipenilor11.

Toate celelalte scrieri din epoca apostolic\ [i postapostolic\

p\strate sub numele Sfin]ilor Apostoli, ca [i diversele relat\ri istorice,

listele episcopilor, ale Bisericilor, martirologiile, actele martirilor,

inclusiv datele care au r\mas despre Bisericile mai greu lovite de per-

secu]ii, ar\t\ c\ unit\]ile biserice[ti episcopale, deci comunit\]ile `n

fruntea c\rora se g\sea câte un episcop, se cârmuiau `n mod inde-

pendent unele de altele, adic\ erau autocefale, a[a `ncât episcopii din

vremea aceea puteau fi numi]i pe bun\ dreptate episcopi autocefali12.

Episcopii, preo]ii [i diaconii fiec\rei Biserici de]ineau puterea

bisericeasc\ [i toate mijloacele pentru conducerea credincio[ilor

spre mântuire; a[a c\ nu era nevoie de asisten]a sau interven]ia altei

comunit\]i sau a altui cler pentru ca activitatea sa s\ ating\ scopul

urm\rit. Evanghelia, credin]a `n Hristos Cel `nviat [i conformarea

vie]ii cu preceptele divine erau mijloace suficiente [i eficace pentru

opera pe care o `ntreprindeau. {i dac\ sub aspectul eficacit\]ii lu-

cr\rii mântuitoare o comunitate nu depindea de alta, nici sub aspect

administrativ nu s-a sim]it nevoia subordon\rii uneia fa]\ de alta13.

Norma general\ era ca fiecare comunitate s\ aib\ episcopul s\u14.

El trebuie s\ aib\ grij\ de tot ]inutul supus cet\]ii sale, s\ hiroto-

neasc\ atât prezbiteri [i s\ dispun\ toate cu judecat\15. Pe episcopul

locului nici un alt episcop nu putea s\-l `mpiedice `n exercitarea

func]iilor sale [i nim\nui nu-i era `ng\duit s\ se amestece `n proble-

mele interne ale conducerii parohiei (adic\ eparhiei) sale16. Dar nici

el nu putea s\ se amestece `n treburile altei parohii, hirotonind

preo]i [i diaconi f\r\ consim]\mântul episcopului competent17. Pentru

11 Ibidem. 
12 Pr. prof. Liviu Stan, Despre autocefalie, `n „Ortodoxia”, nr. 3, 1956, pp. 374-375.
13 Drd. pr. Traian D. Valdman, art. cit., p. 270.
14 Z. P\cli[anu, Istoria cre[tinismului antic, Oradea, 1937, pp. 79-80, apud ibidem. 
15 Can. 9 al Sinodului din Antiohia; N. Mila[, op. cit., II, 2, p. 70, apud ibidem,

p. 271.
16 Manea M. Cristi[or, Titulatura de „Primat” `n Biseric\, `n „Studii teologice”,

nr. 1-2, 1965, pp. 46-47.
17 A se vedea Can. 35 apostolic la Drd. pr. Traian D. Valdman, art. cit., p. 271.
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bunul mers al Bisericii, sfintele canoane interzic episcopilor s\ se

mute dintr-un loc `n altul18, s\ primeasc\ `n parohiile lor preo]i sau

diaconi ai altor parohii19, mai ales când ace[tia din urm\ erau exco-

munica]i de propriul episcop20.

Canonul 34 apostolic consfin]e[te principiul conducerii autonome
a episcopilor, `n sensul c\ fiecare, `n parte, are dreptul s\-[i cârmu-
iasc\ eparhia. ~n acela[i timp, acest canon dispune ca to]i episcopii
dintr-o unitate bisericeasc\ constituit\ `ntr-un anumit teritoriu – mai
mare sau mai mic – s\ cunoasc\ pe cel dintâi dintre ei [i s\ nu fac\
nimic mai `nsemnat f\r\ [tirea acestuia, iar cel dintâi s\ nu fac\ ceva
f\r\ consultarea celorlal]i. Pe lâng\ faptul c\ exprim\ [i consacr\,
pentru organizarea Bisericii, principiile: etnic, al autocefaliei, ierarhic,
al sinodalit\]ii [i al conducerii autonome a episcopilor, Canonul 34
apostolic consfin]e[te principiul organiz\rii quasimitropolitane21, or-
ganizare care va fi consacrat\ de Sinodul I ecumenic22.

Din aceast\ adaptare a organiza]iei Bisericii la `mp\r]irea admi-
nistrativ\ a imperiului a rezultat mitropolia, ca institu]ie cu autoritate
de conducere `n Biseric\. Ea era condus\ de episcopul din metropol\,
numit mitropolit. La dezvoltarea autorit\]ii episcopului din metro-
pol\ a contribuit, `n primul rând, posibilitatea de conducere pe care
o aveau episcopii din metropol\, `n raport cu episcopii celorlalte
comunit\]i, prin leg\tura lor mult mai apropiat\ cu autoritatea po-
litic\, precum [i datoria pe care o aveau comunit\]ile mai puternice
de a sus]ine pe cele mai slabe, dintre care multe primiser\ lumina
Evangheliei de la aceste comunit\]i mai mari23.

La dezvoltarea institu]iei mitropolitane a contribuit [i necesitatea

unei autorit\]i care s\ asigure unitatea de `nv\]\tur\ [i de disciplin\,

precum [i necesitatea dreptului de apel pentru clericii care se socoteau

nedrept\]i]i de pedeapsa dat\ de episcop. ~n veacul al IV-lea, eparhia

18 A se vedea Can. 14 [i 15 apostolice; Can. 13 [i 21 ale Sinodului din Antiohia;

Can. 11 al Sinodului de la Sardica; Can. 56 al Sinodului de la Cartagina, apud ibidem.
19 A se vedea Can. 15 [i 16 apostolice; Can. 15 al Sinodului de la Sardica; Can. 54

al Sinodului de la Cartagina, apud ibidem. 
20 A se vedea Can. 32 apostolic; Can. 3 [i 6 ale Sinodului de la Antiohia; Can. 13

al Sinodului de la Sardica, apud ibidem. 
21 Pr. prof. Liviu Stan, Autocefalia [i Autonomia `n Ortodoxie, `n „Mitropolia

Olteniei”, nr. 5-6, 1961, p. 285.
22 Drd. Pr. Traian D. Valdman, art. cit., p. 271.
23 Dr. N. Mila[, Canoanele Bisericii Ortodoxe..., I, 1, p. 238, apud ibidem, p. 274.
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era ceea ce este ast\zi o mitropolie, cu mai multe episcopii sufra-

gane, `ns\ cu teritorii mult mai `ntinse [i mai numeroase24. 

La fixarea scaunelor mitropolitane s-au avut `n vedere mai ales

mijloacele prin care se putea contribui la bunul mers al Bisericii. Ca-

pitalele provinciilor, prin posibilit\]ile pe care le aveau, asigurau [i

administra]iei biserice[ti posibilitatea de a-[i manifesta jurisdic]ia, cu

mai mult\ u[urin]\ [i folos, pân\ `n cele mai `ndep\rtate ]inuturi ale

provinciei. ~n mod firesc [i logic, conducerea bisericeasc\ s-a centra-

lizat `n aceste capitale ale provinciilor [i prin aceasta Biserica a do-

bândit, `n dezvoltarea ei, o mai mare unitate `n `ndeplinirea mi-

siunii sale25.

Acestea arat\ existen]a unei ierarhii ortodoxe bine pozi]ionate,

care dialoga cu `mp\ratul [i, `n anumite circumstan]e, intervenea pe

lâng\ `mp\rat atunci când nevoile Bisericii se acutizau. Tot Eusebiu

este cel care prezint\ ideea de succesiune [i ideea de tradi]ie. Esen-

]ial\ `n lucrarea pastoral-misionar\ a Bisericii este [i colaborarea

episcopilor `ntre ei [i a acestora cu scriitorii biserice[ti, `n vederea

rezolv\rii unor diferen]e de opinie.

b) Sinoadele locale — 
dovada continu\rii lucr\rii sinodale apostolice 

Ierarhia [i sinodalitatea `n Biserica Ortodox\ implic\ `n sine trei

principii: principiul comuniunii, care e principiul general al `ntregii

vie]i a Bisericii [i de la care conducerea ei nu se poate abate; prin-

cipiul originii transcendente a slujirii ei, prin care se deosebe[te, `n

cadrul comuniunii biserice[ti, ca o comuniune aparte; [i principiul

complementarit\]ii, `ntre conducerea sinodal\ ierarhic\ [i poporul

bisericesc26. 

Desigur, Biserica la `nceputurile ei nu a con[tientizat [i nici nu a

teoretizat aceste principii reliefate de Pr. prof. Dumitru St\niloae,

dar ierarhii Cre[tinismului primar, tocmai prin ac]iunile lor de conci-

liere, c\l\uzi]i fiind de Duhul Sfânt, au dat na[tere la aceste principii.

S\ nu uit\m faptul c\ Biserica tocmai ie[ea din catacombe, iar cre[tinii

`nc\ `[i plângeau martirii trimi[i la ceruri de Nero, Deciu [i urma[ii

24 Ibidem.
25 Ibidem. 
26 Pr. prof. D. St\niloae, Temeiurile teologice ale ierarhiei [i ale sinodalit\]ii,

`n „Studii teologice”, nr. 3-4, 1970, p. 165.
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lor. Pe acest fundal de lupt\ vizibil\, material\ [i fizic\ `mpotriva

cre[tinismului apare `mp\ratul Constantin cel Mare, un om provi-

den]ial pentru acesta.

Odat\ cu Edictul de la Milan (313) [i cu toat\ politica dus\ pentru
sus]inerea cre[tinismului de Sfântul ~mp\rat Constantin, la orizont
va ap\rea o alt\ lupt\ `mpotriva noii religii: lupta ideologic\, ere-

ziile. Acest fenomen va articula con[tiin]a sinodal\ a Bisericii.

~n sinodalitatea episcopal\ se concentreaz\ atât principiul comu-
niunii, cât [i originea transcendent\ a ac]iunii sfin]itoare `n Biseric\.
Sinodalitatea arat\ c\ nu exist\ sfin]ire [i des\vâr[ire `n afara comu-
niunii. Dar sfin]irea, ca putere de ridicare la comuniune mai `nalt\,
e deosebit\ de comuniunea general\, venind de sus. Neexistând `ns\
ceva mai `nalt decât sinodalitatea episcopal\, sfin]irea de origine
transcendent\ `n treapta episcopal\ nu poate veni decât prin orga-
nul sfin]itor cel mai `nalt, care este `ns\[i comuniunea sau sinoda-
litatea episcopal\. Sinodalitatea episcopal\ are dou\ trepte. Una e cea
a Bisericii locale, alta cea a Bisericii universale. Sinodalitatea Bisericii
locale se manifest\ `n sinodul Bisericii respective. Sinodalitatea Bi-
sericii universale se manifest\ `n Sinodul ecumenic, dar [i `n comu-
niunea dintre sinoadele Bisericilor locale. Comuniunea sau sinoda-
litatea episcopal\, ca o coordonat\ esen]ial\ a celei mai `nalte
ac]iuni de sfin]ire, deci [i a celei de propov\duire a `nv\]\turii ne-
schimbate a lui Hristos, face ca necesit\]ile de activitate organizat\
a sinodalita]ii s\ fie satisf\cute de un pre[edinte (proestos), care nu
iese din ordinea comuniunii [i nu diminueaz\ puterea sfin]itoare
suprem\ a celei mai `nalte comuniuni `n Biseric\, adic\ a sinoda-
lit\]ii episcopale, `n formularea `nv\]\turii. Biserica s-a asigurat, de la
`nceput, `mpotriva pericolului ca un astfel de pre[edinte s\ `ncerce
s\ se ridice deasupra comuniunii episcopale universale, ca organ
suprem de sfin]ire sau de conducere [i `nv\]are `n Biseric\, prin deo-
sebirea ce a f\cut-o `ntre treptele ierarhice jure divino [i jure eccle-

siastico. Preo]ii [i episcopii sunt trepte de hirotonie jure divino,
protopopii, arhiepiscopii, mitropoli]ii, patriarhii sunt trepte de jure

ecclesiastico. Cei din urm\ n-au decât rolul prezidial, care nu-i scoate
din comuniune cu fra]ii de preo]ie sau episcopat [i, `n cazul special
al sinodalit\]ii episcopale [i universale, nu coboar\ aceast\ comu-
niune sau sinodalitate din pozi]ia ei suprem\, la o treapt\ de gradul
al doilea sau de total\ dependen]\27.

27 Ibidem, p. 171.
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Preotul `mpline[te singur `n parohia sa slujirea sfin]itoare [i, deci,

credincio[ii se raporteaz\ la el ca la un unic slujitor al sfin]irii lor.

Dar preotul `mpline[te slujirea lui [i credincio[ii se refer\ to]i la ei,

`ntrucât se afl\ `ntr-o comuniune cu ceilal]i preo]i din eparhie,

`mp\rt\[indu-se de aceea[i preo]ie a lui Hristos. E adev\rat c\ `n

eparhie episcopul `mpline[te singur ac]iunea de consacrare a preo-

]ilor subalterni. Dar episcopul `ndepline[te ac]iunea lui de consacrare a

preo]ilor [i preo]ii se refer\ la el ca la centrul lor unic, `ntrucât el se

afl\ `n comuniune cu ceilal]i episcopi, fiind p\rta[ aceleia[i arhierii a

lui Hristos. Slujirea sfin]itoare a preotului [i slujirea sfin]itoare a epis-

copului se `ndeplinesc `ntr-o solidaritate cu slujirea sfin]itoare a tu-

turor preo]ilor, respectiv a tuturor episcopiilor, pentru c\ `n toate e

activ\ aceea[i putere sfin]itoare a Arhiereului Hristos. Nici un preot

[i nici un episcop nu este `n afara acestei comuniuni `n actele sale

sfin]itoare. ~n spatele lor st\ comuniunea tuturor preo]ilor [i, mai sus,

comuniunea tuturor episcopilor. ~nsu[i Hristos e Capul, `n comu-

niune cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt, [i conduce Biserica `n comuniune

cu ei28.

Cel care ne ofer\ informa]ii importante cu privire la via]a [i ac-

tivitatea Bisericii din secolul al IV-lea este Eusebiu de Cezareea,

cel care va fi ales episcop de Cezareea `nainte de 313, `n locul lui

Agapie, care a fost martirizat29. Din activitatea sa ca episcop amin-

tim doar câteva fapte semnificative. 

~ntr-una dintre primele manifest\ri publice ale sale a participat

la târnosirea bisericii din Tir, probabil `n 316-319, la care Eusebiu

a rostit cuvântarea festiv\30. Eusebiu n-a fost numai un om cufun-

dat `n cercetare [i autor a numeroase c\r]i. Prestigiul pe care [i-l câ[-

tigase ca erudit, exeget [i istoric, ca episcop al unei cet\]i importante,

apoi trecerea de care se bucura pe lâng\ `mp\ratul Constantin, toate

l-au atras [i `n viitoarele dispute doctrinare ale vremii. Dornic de

pace [i adept nedeclarat al cre[tinismului, dup\ ce Constantin a dat

o serie de decrete `n favoarea cre[tinilor, a c\utat s\ rezolve [i ne-

`n]elegerile doctrinare dintre episcopul Alexandru [i preotul Arie

28 Ibidem, p. 170.
29 Mart. Palest., VI, 3-7, apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea `ntâi…, p. 11.
30 Cl\direa bisericii nu putea fi `nceput\ `nainte de sfâr[itul anului 313, când

are loc `nfrângerea `mp\ratului Maximin, dar nici dup\ 319, când `ncep perse-

cu]iile lui Liciniu `mpotriva cre[tinilor. Cf. Ist. bis. X., apud ibidem. 
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`n leg\tur\ cu dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru a rezolva

aceast\ disput\, Constantin scrie acestora, cu rug\mintea de a aplana

ne`n]elegerile, care nu pot aduce nimic bun Bisericii [i Statului.

Purt\torul scrisorii [i mediatorul `n aceast\ problem\ este vestitul

episcop Osius de Cordoba, un apropiat consilier al lui Constantin

(II, 61-73)31.

Arie `[i f\cuse cunoscut\, la Alexandria, `nv\]\tura sa eretic\

despre Fiul lui Dumnezeu [i a fost excomunicat pentru aceasta de

sinodul episcopilor, prezidat de Alexandru al Alexandriei. Atunci el

s-a adresat lui Eusebiu, cerându-i sprijinul. Cu ajutorul lui Eusebiu,

al altor episcopi orientali [i al lui Eusebiu de Nicomidia, s-a orga-

nizat `n Bythinia un sinod, care, f\r\ s\ aprecieze profunzimea [i

gravitatea problemei, a g\sit nevinovat pe Arie [i i-a cerut lui Ale-

xandru s\-l reintegreze. 

Arie, n\scut `n 256 `n Libia, discipolul indirect al episcopului

Antiohiei Pavel de Samosata, eretic antitrinitar, a fost un lider r\z-

vr\tit [i `nfumurat, un temperament plin de vanitate [i de mândrie,

un b\rbat zgomotos, turbulent [i ambi]ios, [tiind s\-[i camufleze bine

aceste defecte sub aparen]a unei mari piet\]i [i sfin]enii. El era, dup\

descrierea Sfântului Epifaniu de Salamina (†403), un om `n vârst\, de

statur\ `nalt\, cu fa]a trist\, avea o `nf\]i[are care-l f\cea capabil s\

`n[ele, asemenea unui [arpe viclean, inimile naive, prin aerul s\u

de sfin]enie aparent\32. Manierele sale erau blânde, atr\g\toare, in-

sinuante [i lingu[itoare. Instruit `n teologie de preotul Lucian din

Antiohia (†312), aderent al episcopului eretic Pavel de Samosata,

Arie a avut colegi de studii, dup\ 280, pe episcopii Eusebiu de Ni-

comidia, Maris de Calcedon, Theognis de Niceea [i Leon]iu de An-

tiohia, care vor juca un rol `nsemnat `n r\spândirea ereziei ariene.

Dup\ terminarea studiilor la Antiohia, Arie a venit la Alexandria,

unde, distingându-se prin cultura [i `nf\]i[area sa, fiind totodat\ un

bun cunosc\tor al Sfintei Scripturi [i un predicator talentat, a fost

hirotonit diacon de episcopul Petru I al Alexandriei (300-311), apoi

preot de episcopul Achilas (312). Ca preot, i s-a `ncredin]at postul

31 Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea a doua…, p. 20.
32 Sf. Epifaniu, Contra tuturor ereziilor..., apud Pr. prof. Ioan R\mureanu, Sino-

dul I ecumenic de la Niceea de la 325. Condamnarea ereziei lui Arie, Simbolul

Niceean, `n „Studii teologice”, nr. 1-2, 1977, p. 15.
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de paroh la Biserica Baucalis, din port, cea mai `nsemnat\ dintre

cele nou\ biserici ale Alexandriei33.

Pentru aplanarea marii tulbur\ri ivite `n R\s\rit `ntre episcopi,

preo]i [i credincio[i din cauza ereziei lui Arie, `mp\ratul Constantin

cel Mare a folosit metoda `ntrebuin]at\ `n Apus cu privire la do-

nati[ti, din pricina c\rora a convocat, `n 314, sinodul de la Arelate

(Arles), `n Galia34. Scopul sinodului precedent, cât [i al aceluia din

Bythinia a fost `mp\carea cu Arie [i repunerea acestuia `n treapt\,

ar\tând astfel c\, la decizia episcopului Alexandru al Alexandriei,

con[tiin]a sinodalit\]ii a reac]ionat pe m\sura gravit\]ii problemelor

ap\rute. La refuzul episcopului de Alexandria, Eusebiu a organizat,

cu sprijinul unor episcopi din Palestina, un sinod la Cezareea, `n 324

(cu pu]in `nainte de lupta de la Chrysopolis, lâng\ Chalcedon, `ntre

Constantin [i Liciniu, care a avut loc `n toamna acelui an), `n ca-

drul c\ruia s-a hot\rât ca Arie s\-[i reia func]iile, dar s\ se supun\

episcopului s\u. Atitudinea proarian\ a lui Eusebiu s-a manifestat [i

la sinodul din Antiohia, convocat pe 20 decembrie 324 sau la `nce-

putul anului 325, cu scopul de a alege un nou episcop `n locul celui

decedat (Philogonius, dup\ unii35, Theodotos, dup\ al]ii36). Refu-

zând s\ recunoasc\ Expunerea de credin]\ ortodox\ adoptat\

acolo, Eusebiu a fost excomunicat, `mpreun\ cu episcopii Theodot

de Laodicea, Narcissus de Neronias, care, „ca [i cum ar fi uitat de

Sfânta Scriptur\ [i de `nv\]\tura apostolic\ (...) au manifestat puncte

de vedere opuse. Spunând-o clar, ei au dovedit c\ au acelea[i ve-

deri cu Arie...”37.

Dac\ rolul `mp\ciuitor [i, de aceea, adeseori p\rtinitor, pe care

l-a avut la sinoadele locale `n 330, 335, 336, a creat destule disen-

siuni `n Biseric\, a adus [i nemul]umiri `mp\ratului, care moare,

`n 337. Ceva similar trebuie s\ fi sim]it [i Eusebiu, care a murit spre

sfâr[itul lui 339 sau `nceputul lui 340, c\ci la sinodul antiohian, nu-

mit „al sfin]irii”, din vara anului 341, figura ca episcop de Cezareea

33 Sozomen, Ist. Bis., apud ibidem.
34 Ibidem, p. 24.
35 Wallace-Handrill, Eusebiu…, p. 24, apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Par-

tea a doua..., p. 10.
36 Moreau, op. cit., apud ibidem.
37 Wallace-Dandrill, op. cit., p. 25, apud ibidem.
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Acaliu. Martirologiul sirian `l pomene[te pe Eusebiu pe 31 mai, iar

martirologiul ieronimian pe 29 iunie38.

c) Sinodul ecumenic de la Niceea (325) — expresie suprem\ 
de func]ionare a sinodalit\]ii 

~n urma mai multor tulbur\ri politice [i religioase (invazia go]ilor,

ereziile etc.), „pentru a statornici lini[tea `n interior [i pentru a

mobiliza toate for]ele imperiului, `n scopul ap\r\rii `mpotriva pri-

mejdiilor ce veneau din afar\, `mp\ratul Constantin se concentreaz\

pe `mplinirea binelui fa]\ de Biserica cre[tin\, pentru c\ aceasta nu

era o religie na]ional\. De aceea a c\utat, mai `ntâi, s\ atenueze deo-

sebirile etnice, cu scopul de a `nchega pe to]i credincio[ii `ntr-o

organiza]ie monoteist\ unitar\. ~n vremea aceea, nimic nu putea

servi mai bine `mp\ratului Constantin cel Mare pentru `nf\ptuirea

]elului s\u de unificare a imperiului decât o astfel de religie unitar\,

legat\ de adorarea unui singur Dumnezeu. ~mp\ratul Constantin a

convocat un sinod al `ntregii cre[tin\t\]i, cunoscut `n istorie ca Si-

nodul I ecumenic”39.

Sinodul a fost deschis de `mp\ratul Constantin cel Mare, care

[i-a exprimat dorin]a de a-i vedea pe to]i uni]i `n jurul s\u [i i-a

invitat pe cei prezen]i s\ se gândeasc\ la modul cum trebuie solu-

]ionat\ problema dezbin\rilor din Biseric\ – un r\u mai teribil [i mai

dureros decât orice fel de r\zboi – [i la modul cum trebuie asigu-

rat\ pacea imperiului. Totodat\, las\ episcopilor [i celorlal]i sinodali

libertatea s\ l\mureasc\ problemele religioase40.

~n leg\tur\ cu Sinodul de la Niceea e bine s\ nu uit\m de epis-
tola pe care Eusebiu a trimis-o enoria[ilor s\i din Cezareea, prin care
ne d\ s\ `n]elegem c\ pentru a salva pacea Bisericii, la cererea
`mp\ratului, a semnat [i el formula sinodal\ care consfin]ea con-
substan]ialitatea Tat\lui [i Fiului41. Trebuie spus c\ nici una dintre
scrierile lui Eusebiu n-a trezit atâtea critici [i controverse ca Via]a

38 Enciclop. teol. greac\, Atena, 1964, s.v., apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri.

Partea `ntâi..., p. 11.
39 Drd. pr. Traian D. Valdman, art. cit., p. 272.
40 Ibidem, p. 273.
41 Textul ei `n Migne, P.G., 20, 1535 – 1545, [i, mai nou, Atanasie, De decretis

Niceenae Synodi, 19, ed. G. Opitz, pp. 42- 47, apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri.

Partea `ntâi…, p. 11.
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lui Constantin. ~ntrucât el vorbe[te despre Constantin cel Mare ca
fiind „cel dintâi dintre cei care de]ineau puterea roman\ [i care a
vrut s\ fie [i prietenul lui Dumnezeu”42, nu trebuie s\ pretindem c\
vedem `n aceast\ scriere, pe care mai bine ar trebui s-o `n]elegem
ca pe ni[te „reflec]ii asupra vie]ii lui Constantin”, o biografie pro-
priu-zis\, ci numai o prezentare omagial\ a ceea ce acest prim `m-
p\rat cre[tin a realizat `n folosul Bisericii [i al cre[tinismului. 

~mp\ratul Constantin i-a dat lui Eusebiu `ns\rcin\ri speciale `n
leg\tur\ cu activitatea vast\ de reorganizare a vie]ii cre[tine `n Pa-
lestina (VC, II, 45, 46; III, 25 [i urm.).

Excomunicarea lui Eusebiu de Cezareea a fost proclamat\ doar
provizoriu, deoarece episcopii prezen]i la Antiohia nu voiau s\ anti-
cipeze hot\rârea sinodului, convocat de Constantin ini]ial la Ancyra,
tocmai cu scopul de a se pronun]a `n problema arian\. Pân\ la
urm\, `mp\ratul Constantin a considerat c\ nu Ancyra este locul
cel mai potrivit pentru un sinod general (ecumenic), ci Niceea, `n
Bithynia, mai aproape de re[edin]a sa imperial\. 

~n ceea ce prive[te num\rul de participan]i la Sinodul I ecume-
nic, `mp\ratul Constantin cel Mare, `n Scrisoarea c\tre alexan-

drini, trimis\ `n 325, vorbe[te despre mai mult de 300 de episcopi43.
Istoricul Eusebiu de Cezareea, care a fost tot timpul prezent la
Sinod [i a participat activ la dezbateri, vorbe[te despre mai mult de
250 de episcopi44. Episcopul Eusta]iu de Antiohia, care, dup\ toat\
probabilitatea, a fost unul dintre pre[edin]ii sinodului, vorbe[te de-
spre 270 de episcopi45. La rândul s\u, istoricul Filostorgiu, acceptând
num\rul dat de Eusebiu, vorbe[te despre 250 de episcopi46. Sfântul
Atanasie, care a `nso]it la sinod pe episcopul s\u Alexandru [i a avut
o contribu]ie dintre cele mai `nsemnate `n l\murirea problemelor
dogmatice legate de dumnezeirea Fiului [i de egalitatea [i consub-
stan]ialitatea Lui cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt, vorbe[te, `n mai multe
dintre lucr\rile sale, de mai mult de 300 de episcopi prezen]i la
sinod47. ~n Scrisoarea c\tre africani, trimis\ probabil `n 369, Sfântul

42 Vita, I, 3, apud ibidem, p. 19.
43 Scrisoarea `mp\ratului Constantin c\tre Biserica Alexandriei..., apud Pr.

prof. Ioan R\mureanu, art. cit., p. 32.
44 Eusebiu, Via]a fericitului `mp\rat Constantin..., apud ibidem.
45 Eusta]iu, Omilia „Domnul m-a creat”..., apud ibidem.
46 Filostorgiu, Ist. Bis., apud ibidem.
47 Sf. Atanasie, Apologia c\tre arieni..., apud ibidem.
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Atanasie vorbe[te despre 318 episcopi participan]i la Sinodul I ecu-
menic48. Num\rul 318 de P\rin]i participan]i la Sinodul I ecumenic,
care apare pentru prima dat\ la Sfântul Atanasie, este simbolic for-
mulat, dup\ num\rul celor 318 servitori ai lui Avraam (Fac. 14, 14).
El a fost, apoi, `n genere, acceptat de istoricii [i scriitorii biseri-
ce[ti. Sfântul Epifaniu vorbe[te [i el despre 318 episcopi49.

Ceea ce este cel mai important `n acest context nu este num\-
rul de membri, ca [i cantitate, ci ceea ce a urmat dup\ convocarea
lor: „~naintea deschiderii oficiale a sinodului, cei prezen]i au lucrat,
din ordinul `mp\ratului, pe sec]iuni, discutând asupra r\t\cirilor lui
Arie”50. Am putea spune c\ episcopii convoca]i la Sinodul I ecu-
menic lucrau oarecum `n comisii sinodale. Acest lucru a avut loc
din porunca `mp\ratului, probabil pentru a reliefa problemele care
vor fi dezb\tute `n plen.

La acest sinod, Eusebiu, de[i era recunoscut ca mare `nv\]at, a
venit ca acuzat [i n-a jucat vreun rol important `n desf\[urarea lu-
cr\rilor [i luarea hot\rârilor, a[a cum s-a crezut. El n-a avut nici
pre[edin]ia, n-a rostit nici cuvântul de salut pentru `mp\rat [i cei-
lal]i participan]i, ci acest rol l-au avut Eusta]ius de Antiohia, Ale-
xandru de Alexandria, Athanasie [i Eusebiu de Nicomidia.

Men]iunea din Vita Constantini, III, 11, potrivit c\reia cuvân-
tarea de salut a fost rostit\ „de conduc\torul rândului din dreapta”,
adic\ de cel care se afla `n cap\tul rândului din dreapta `mp\ratului,
[i precizarea c\ acest vorbitor era de fapt Eusebiu de Nicomidia,
care, `n calitate de gazd\ a sinodului, era justificat s\ aib\ acolo
un rol de frunte, este important\. Unii `nv\]a]i consider\ `ns\ mai
probabil\ deschiderea sinodului de Eusta]ius de Antiohia, dar cu
privire la aceast\ problem\ p\rerile sunt `mp\r]ite51.

Am putut vedea cum func]iona sinodalitatea la acest sinod, `n
sensul ei de conciliere. Aici, Eusebiu a fost obligat s\ fac\ „M\rtu-
risirea de credin]\”, ca o dovad\ a dreptei sale credin]e. Aceast\
„m\rturisire” era, de fapt, „Simbolul de botez din Cezareea”, pe care
l-a prezentat ca propriul Credo52. 

48 Idem, Scrisoarea c\tre africani..., apud ibidem.
49 Sf. Epifaniu, Contra tuturor ereziilor..., apud ibidem.
50 Ibidem, p. 33.
51 Moreau, op. cit., apud Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea a doua…, p. 10.
52 Am\nunte despre aceast\ M\rturisire g\sim `n scrisoarea adresat\ de Eu-

sebiu comunit\]ii din Cesareea. Vezi: Athanasius, De decretis Nicaenae synodi,

VII, appendix; Socrate, Hist. eccl., I, 8; Theodoret, Hist. eccl., 1,12; cf. Wallace-

Hadrill, op. cit., p. 27-28, apud ibidem.
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Numirea de mitropolit, termen consacrat pentru cel dintâi epis-

cop, sub pre[edin]ia c\ruia `[i exercitau conducerea provinciei

biserice[ti to]i episcopii, apare `n Canonul 4 al Sinodului I ecu-
menic. Consfin]indu-se o situa]ie anterioar\, prin acest canon se

hot\r\[te ca la alegerea [i hirotonia episcopului, `nt\rirea s\ se fac\

`n fiecare eparhie de mitropolit53. Aceasta este, de altfel, cea mai

important\ prerogativ\ a mitropolitului, c\ci el dobândea astfel,
formal, o autoritate deosebit\ asupra episcopilor sufragani. Canonul

6 chiar scoate `n eviden]\ importan]a mitropolitului, spunând c\

dac\ cineva ar ajunge episcop f\r\ `nvoirea lui, marele sinod hot\-
r\[te s\ nu mai fie episcop, dar nu pentru c\ din punct de vedere

haric actul s\vâr[it nu ar fi fost valabil, ci pentru buna rânduial\54.

Dup\ ce face aceast\ m\rturisire a credin]ei, excomunicarea lui

Eusebiu a fost astfel ridicat\, cu aprobarea `mp\ratului, [i el a fost

repus `n treapt\. Aici se observ\ [i se atinge scopul sinodului, de
conciliere prin m\rturisirea dreptei credin]e.

Rolul lui la sinod, `n redactarea Simbolului de credin]\, n-a putut

fi, deci, important [i nici chiar `n discu]iile privind s\rb\torirea

Pa[tilor, de[i el se ocupase cu probleme de cronologie [i de istorie.
De altfel, la sinod, Eusebiu s-a dep\rtat de arienii extremi[ti, fiind

prin firea lui un om al compromisului. El considera, ca [i la `ncepu-

tul crizei ariene, c\ problema poate fi rezolvat\ prin concesii reci-

proce. Pe de alt\ parte, Eusebiu de Nicomidia ne spune c\ Eusebiu
de Cezareea era condus `n controversele biserice[ti mai de grab\

de simpatii personale, decât de considerente teologice. Astfel, el a

trebuit s\ se plece `n fa]a argumentelor lui Alexandru, Atanasie [i
ale altor teologi [i s\ semneze hot\rârile sinodului.

Pentru a-[i ar\ta fidelitatea fa]\ de credincio[ii pe care-i p\s-

torea, el scrie o scrisoare comunit\]ii sale din Cezareea, `n care `[i

explic\ pozi]ia [i atitudinea adoptate la sinod. De[i aparent acest

fapt este de mic\ `nsemn\tate, `n realitate aceast\ scrisoare are o
foarte mare valoare pentru c\ descrie cu am\nunte pa[ii pe care i-a

urmat Eusebiu `n tot acest demers. Acest lucru cre[te `n valoare [i da-

torit\ faptului c\ documentele Sinodului I ecumenic nu s-au p\strat.

Simbolul de credin]\ de la Niceea poate constitui o dovad\ vie

a faptului c\ scopul sinodului a fost atins. Acesta este o dovad\ vie

53 Eusebiu, Istoria Bisericeasc\, V, c, 22, 23, 24, apud Drd. pr. Traian D. Valdman,

art. cit., p. 272.
54 Ibidem.
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a reconcilierii, a `mp\c\rii, prin folosirea expresiei „c\l\uzi]i fiind

de Duhul Sfânt”.

Alte hot\râri ale Sinodului I ecumenic: 

Dup\ formularea [i aprobarea Simbolului de credin]\ [i con-

damnarea lui Arie [i a partizanilor s\i, P\rin]ii sinodali s-au ocupat

[i de aplanarea schismei episcopului Melitie de Lycopolis din Egipt.

Hot\rârile luate de P\rin]ii sinodali cu privire la Meletie [i parti-

zanii s\i ni s-au p\strat `n Scrisoarea sinodal\ trimis\ de P\rin]ii si-

nodului Bisericii Alexandriei, Libiei [i Pentapolei, singura de altfel

care ni s-a p\strat. E posibil c\ au mai existat [i alte scrisori trimise

de sinodali unor Biserici, dar acestea s-au pierdut. ~n genere, P\-

rin]ii sinodali au adoptat o atitudine binevoitoare fa]\ de Melitie [i

fa]\ de clericii melitieni, considerându-i nu eretici molipsi]i de erezie,

ci numai r\zvr\ti]i sau schismatici. Lui Melitie i s-a acordat dreptul

de a purta titlul de episcop [i posibilitatea de a r\mâne la Lyco-

polis, dar i s-a interzis s\ mai fac\ noi hirotonii55. Episcopii, preo]ii

[i diaconii hirotoni]i de Melitie au fost supu[i la o nou\ punere a

mâinilor, pentru a p\stra `n cler func]iile lor. Ei puteau s\vâr[i ser-

vicii biserice[ti, cu condi]ia de a se supune episcopului locului, iar in

privin]a rangului `n cler s\ fie socoti]i `n rândul al doilea, adic\

dup\ clericii hirotoni]i canonic de episcopul Alexandru al Alexan-

driei. ~n afar\ de Melitie, se aflau atunci `n Egipt 28 de episcopi

melitieni. Sinodul a mai hot\rât c\ dac\ moare un episcop ortodox,

el va putea fi `nlocuit de un episcop hirotonit de Melitie, dac\ acesta

va fi ales dup\ rânduiala canonic\ [i va ob]ine aprobarea epis-

copului Alexandriei56.

Sinodul I ecumenic a luat m\suri [i cu privire la reprimarea nova-

]ienilor, numi]i [i „catari”. Secta aceasta a luat na[tere `n Biserica

de Apus, dup\ 251. Rigorismul exagerat al nova]ienilor nu se `nte-

meia pe o eroare dogmatic\, ci pe o nesupunere disciplinar\. De

aceea, fa]\ de nova]ieni, Sinodul I ecumenic a procedat cu [i mai

mult\ clemen]\ ca fa]\ de melitieni. Dup\ ce episcopul Acesiu al

nova]ienilor a recunoscut Simbolul de credin]\ niceean [i hot\rârea

referitoare la data Pa[tilor, nova]ienii au fost reprimi]i `n Biseric\57.

55 Pr. prof. Ioan R\mureanu, art. cit., p. 48.
56 Scrisoarea sinodal\ c\tre Biserica Alexandriei, Libiei [i Pentapolei..., apud

ibidem.
57 Ibidem, pp. 48-49.
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Canonul 8 al Sinodului I ecumenic din Niceea a hot\rât s\ se fac\

clericilor nova]ieni o nou\ punere a mâinilor, ca recunoa[tere a re-

primirii lor, gest considerat ca un rit al peniten]ei, [i nu ca o nou\ hi-

rotonie. ~n afar\ de acestea, la reprimirea lor `n Biseric\, ei trebuie

s\ dea mai `ntâi o declara]ie scris\ c\ nu vor refuza s\ dea cumine-

carea persoanelor rec\s\torite, precum [i „celor c\zu]i”, adic\ „lapsilor”,

care au f\cut acte de peniten]\58.

Hot\rârea P\rin]ilor Sinodului I ecumenic referitoare la data Pa[tilor

e men]ionat\, de asemenea, de `mp\ratul Constantin, `n Scrisoarea

c\tre Biserici, trimis\ acestora dup\ `nchiderea sinodului. Dup\ ce

`mp\ratul le arat\ fericirea de care se bucur\ imperiul, pentru c\ prin
bun\tatea lui Dumnezeu a fost biruit\ erezia lui Arie [i to]i s-au
unit `n m\rturisirea aceleia[i credin]e prin leg\tura dragostei, el le
scrie c\ a fost discutat\ [i problema referitoare la s\rb\toarea Pa[tilor.
Tuturor P\rin]ilor li s-a p\rut c\ e bine ca to]i cre[tinii de pretu-

tindeni s\ serbeze Pa[tile `n aceea[i zi. C\ci nu e bine s\ urmeze la
stabilirea datei acesteia calculul evreilor, deoarece se poate `ntâmpla
„s\ serb\m de dou\ ori aceea[i s\rb\toare `n acela[i an...”59: „Pri-
mi]i, dar, cu bucurie rânduiala care se p\streaz\ printr-o `n]elegere

comun\ `n cetatea Romei, `n Italia [i Africa, `n tot Egiptul, Spania,
Galia, Bretania, Libia, `n toat\ Grecia, `n dioceza Asia, `n Pont [i `n
Cilicia. Ave]i `n vedere nu numai c\ num\rul Bisericilor din locu-
rile numite mai `nainte este mai mare, ci [i faptul c\ este foarte cu-
viincios ca to]i s\ vrea, `n genere, ceea ce cere ra]iunea s\n\toas\”60.
Chiar dac\ scrisoarea a fost trimis\ de Constantin cel Mare, s\ nu
uit\m c\ el a fost pre[edintele de onoare al sinodului, iar hot\râ-
rile luate aici, care sunt men]ionate `n Scrisoare, au fost aprobate
de to]i episcopii sinodali. 

Ei au alc\tuit dou\zeci de canoane, care nu sunt aranjate `n ordine
strict\ pe probleme. Mai multe canoane se refer\ la disciplina cle-

rului. ~n studiul de fa]\ le vom men]iona pe cele de referin]\. Astfel,
sinodul interzice s\ se acorde hirotonia celor ce se fac eunuci de
bun\voie (Can. 1) [i neofi]ilor (Can. 2), precum [i celor ce au co-
mis crime sau au apostaziat de la credin]\ `n timpul persecu]iei lui
Liciniu, `n 320-323 (Can. 9-14)61. 

58 Ibidem, p. 49.
59 Ibidem, p. 51.
60 Ibidem.
61 Ibidem, p. 53.



752013 — Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena 

Canonul 3 interzice episcopilor, preo]ilor [i diaconilor s\ aib\ `n

locuin]a lor vreo femeie „subintrodus\”, afar\ de cazul când aceasta

este mam\, sor\, bunic\ sau orice alt\ persoan\ care este `n afar\

de orice b\nuial\. Canonul 17 interzice clericilor de toate categoriile

s\ dea `mprumut cu cam\t\. Canoanele 15 [i 16 interzic episcopilor,

preo]ilor [i diaconilor s\-[i p\r\seasc\ bisericile spre a merge la

altele [i declar\ nul\ orice hirotonie f\cut\ de un alt episcop decât

episcopul eparhiei c\reia apar]ine clericul62.

Alte canoane au fost date pentru a preveni conflicte de jurisdic]ie.

Astfel, episcopii trebuie s\ primeasc\ hirotonia de la episcopii pro-

vinciei respective, dac\ nu to]i, cel pu]in trei, iar ceilal]i s\-[i tri-

mit\ consim]\mântul `n scris. Confirmarea episcopului revine de

drept `n fiecare eparhie mitropolitului locului (Can. 4). Canonul 5

hot\r\[te: clericii caterisi]i de un episcop s\ nu fie primi]i de al]i

episcopi. Totu[i, pentru a nu se da na[tere la abuzuri din partea epis-

copilor, atunci când se pronun]\ caterisirea, episcopii provinciei

trebuie s\ ]in\ anual dou\ sinoade, unul prim\vara, `nainte de Postul

Pa[tilor, [i altul toamna, pentru a se cerceta cu toat\ aten]ia cazurile

de caterisire [i, dac\ s-au f\cut abuzuri, acelea s\ fie `nl\turate63.

Dup\ Sinodul de la Niceea, Eusebiu n-a r\mas `ns\ fidel hot\râ-

rilor dogmatice semnate acolo. ~mpreun\ cu Eusebiu de Nicomidia,

[i el filoarian, au `nceput lupta pentru `ndep\rtarea din scaune a ie-

rarhilor ortodoc[i, reu[ind s\ `nl\ture pe Eusta]ie de Antiohia (`n 330)

[i Asklepios de Gaza (`n 325 sau 326), pe acesta din urm\ fiindc\

ceruse excomunicarea sa la Ancyra. {i Sfântul Atanasie, devenit epis-

cop de Alexandria, dup\ moartea lui Alexandru, a avut de suferit din

cauza intrigilor lui Eusebiu. Bucurându-se de sprijinul `mp\ratului, a

primit de la acesta pre[edin]ia unui sinod la Cezareea Palestinei,

`n prim\vara anului 334, care trebuia s\ judece pe Atanasie. De-

oarece acesta din urm\ nu s-a prezentat, sinodul n-a avut loc, dar `n

anul urm\tor, `n 335, la sinodul convocat de Constantin la Tyr, Ata-

nasie a fost convins de sinodali de lucrarea viclean\ a lui Eusebiu.

{i dup\ aceea, când Atanasie a cerut sprijinul `mp\ratului la Con-

stantinopol [i când Constantin a convocat pe participan]ii de la Ni-

ceea, pentru a clarifica unele probleme, Eusebiu a f\cut parte din

partida care se formase la palat `mpotriva lui Atanasie.

62 Ibidem.
63 Ibidem.
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Concluzii 

 Am observat c\, `nc\ de la `nceputurile ei, Biserica a `ncercat

[i a reu[it s\ rezolve, `n duh de conciliere, divergen]ele ap\rute cu

privire la `nv\]\tura de credin]\ [i nu numai. Sinodul din 325, de la

Niceea, pe care Biserica `l va numi „primul Sinod ecumenic”, a avut

de rezolvat o problematic\ pe cât de variat\, pe atât de complex\.

Desigur, r\mân `ntreb\ri cu privire la organizarea sinodului, `n spe-

cial cu privire la convocarea lui, aici referindu-m\ la rolul foarte

pregnant pe care l-a avut Sfântul ~mp\rat Constantin. La fel de bine

ne putem `ntreba ce rol avea sau a avut Osius de Cordoba, episcop

foarte apropiat de persoana ~mp\ratului? Nu [tim dac\, `ntr-un mod

foarte abil, desigur pentru Biseric\, acest episcop, v\zând rezulta-

tele deloc `mbucur\toare ale sinoadelor locale, l-a influen]at pe

Sfântul ~mp\rat s\ rezolve [i anumite aspecte social-politice, con-

vocând un sinod. Pentru c\, a[a cum ar\tam mai sus, sinoadele lo-

cale nu au reu[it s\ elimine divergen]ele, conducând astfel situa]ia

spre organizarea sinodului ecumenic. 

Este evident c\ sinodalitatea a existat [i a func]ionat `n aceast\

perioad\ a Bisericii, desigur cu interven]ia deas\ a Sfântului ~m-

p\rat Constantin. Biserica a luat atitudine cu privire la tulbur\rile

existente [i le-a rezolvat, ar\tând prin aceasta articularea con[tiin]ei

canonice, care exista `nc\ de la Sinodul Apostolic, dar care, din pricina

situa]iei foarte grele prin care trecea Biserica, respectiv persecu]iile,

nu era exprimat\ `ntr-un mod foarte vizibil. Prin intrarea, ca insti-

tu]ie, `n legalitate, Biserica s-a organizat dup\ modelul organiz\rii

statului, [i atunci, desigur, a fost necesar\ amplificarea acestei con-

[tiin]e canonice pentru ca slujirea lui Dumnezeu s\ se fac\ `n toate

comunit\]ile `n bun\ rânduial\. 

{i dup\ Sinodul din 325, de la Niceea, au existat tensiuni, chiar

`n perioada imediat\ acestuia, care au determinat organizarea altor

sinoade locale, discutabile din punct de vedere al canonicit\]ii lor.

Cei care t\g\duiesc hot\rârile adoptate de un sinod ecumenic, prin

`ns\[i atitudinea lor se autoexclud din comuniunea [i comunitatea

Bisericii. Dar important este faptul c\ Biserica a p\strat `n con[ti-

in]a sa caracterul ecumenic doar al Sinodului de la Niceea, nu [i al

sinoadelor locale. Hot\rârile luate la Niceea, `n 325, au devenit nor-

mative pentru `ntreaga Biseric\ Universal\.


