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lmportanla canonico -juridicl
a Sinodului al lV-lea Ecumenic

Preliminarii

Sinodul al IV-lea Ecumenic, care a intrunit cel mai
mare numir de episcopi dintre toate sinoadele ecumeni-

ce (circa 600-630), nu a fost un mare sinod numai prin
numirul participangilor gi prin hotiririle sale dogmatice

de importanEi capitall pentru invigi.tura cregtinl, ci gi

prin hotlrArile lui privitoare la organizarea Bisericii.

Se gtie cI el s-a ginut in oragul Calcedon in cursul lu-
nii octombrie a anului 451, pe timpul impiratului bizan-

tin Marcian (450-457) pi al Patriarhului Constantinopo-
lului Anatolie (din 451 inainte), gi a condamnat erezia

cunoscuti sub numele de monofizitism. El a fost prezidat
gi de impiratul Marcian, gi de unii dintre minigtrii sii, pi

de Pauiarhul Anatolie, gi de algi ierarhi, inclusiv delegaEii

Episcopului de la Roma.

Acest sinod a avut un rol foarte important pentru
pacificarea Imperiului gi, mai ales, pentru consolidarea

organizagiei Bisericii gi a colaboririi dinre Biserica Creg-

tini gi Statul Bizantin.
*

Si vedem care sunt rinduielile canonice bisericepti

pe care acest sinod le-a statornicit gi prin care el gi-a do-
bindit importanga canonico-juridici pe care o are.
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in primul rind, sinodul a reconfirmat canoanele si-

noadelor antgrioare gi a dat 30 de canoane noi; a stabilit

apoi, dupl criterii politice, o noul ordine ierarhicl a sca-

unelor episcopale mai importante din Bisericl; a introdus

formal demnitatea de Patriarh in Biserici; a pus la punct

pretengiile Romei asupra unui primat jurisdicEional in Bi-
sericl; a adoptat principiul orientirii Bisericii in organiza-

rea uniti;ilor ei administrative dupi impirEirea adminis-

trativ-politici a Statului; a consolidat pozigia Episcopilor

in organismul bisericesc; a oficializat gi reorganizat mona-

hismul; a reglementat hirotoniile gi pozigia cferului in Bise-

ricl gi fagi de anumite chestiuni civile; a previzut sancgiuni

pentru abateri $i abuzuri; a organizat justilia bisericeasci;

a luat misuri pentru buna administrare a eparhiilor etc.

Numai din insuSirea treburilor de care s-a ocupat gi in
care a pus rinduiali Sinodul al IV-lea Ecurnenic se poate

vedea cu ugurin;i ce importangi speciali canonico-juridi-
ci are el pentru Biserici. EI nu a intreprins o operl de le-

giferare completi in chestiunile bisericegti, dupi cum nici
unul dintre sinoade nu gi-a pus problema unei astfel de

legiferiri, ci el s-a ocupat de acele chestiuni care se puneau

in legituri cu desftgurarea vielii bisericegti, cu relagiile pe

care le crea evolugia sistemului de organizarc a Bisericii gi

cu relaEiile dintre Biserici gi Stat la vremea aceea.

Prin numirul problemelor gi prin hotiririle pe care

le-a luat cu privire la organizarea Bisericii, Sinodul al

IVlea Ecumenic are, allturi de sinodul tulan, cea mai

mare greutate intre celelalte sinoade ecumenice.
*

Ne glsim in anul 451, dupi' tulburlrile care au Pre-
cedat gi care au urmat sinodului cunoscut sub numele de
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sinodul tilhiresc de la Efes (449).Trecuseri peste 100

de ani de la acordarea libertigii de manifestare a credin-
tei cregtine in Imperiu gi mai trecuse peste o jumitate de

veac de la proclamarea religiei cregtine ca religie de stat
a Imperiului. Biserica se gisegte intr-o epoci de frlmin-
tiri continue, unele din ele pricinuind grave tulburiri
in diverse plrgi ale Imperiului, periclirend inslgi pacea

acestuia. Barbarii care plndeau la grani;ele nordice gi

risiritene ale Imperiului nu scipau prilejul de a se ames-

teca - profitind de tulburirile religioase - in treburile
acestuia, sprijinind pe eretici gi nivilind din ce in ce mai
des pe teritoriul lui.

Dupi o lungi perioadi de ilegalitate, Biserica iese la

lumini cu tot felul de deformiri, cu tot felul de lipsuri,
cu tot felul de curente gi tendinge in sinu! siu. Ea insigi
se gisea in ciutarea unei albii proprii, care sl-i asigure
o dezvoltare prosperi in condiEiile,noi, de libertate gi de

strinsi colaborare cu statul, in care ajunsese. Dar albia
aceasta se glsea greu. Tot felul de obstacole se ridicau in
calea acEiunii de organizare pe care o intreprinsese Biseri-
ca, obstacole ridicate mai mult din sinul siu, gi pe acestea

Biserica a incercat si Ie inliture printr-o serie de hotiriri
sinodale anterioare, concretizate nu numai in preciziri ale

inviEiturii dogmatice, ci gi intr-un numir insemnat de

canoene. in veacul al V-lea, ceea ce agita mai'mult viaga

bisericeasci era societatea religioasi neoficiali, cunoscuti
sub numele de monahism. Monahismul exista in chipul
unei ogtiri duhovnicegti de strinsuri, ca o oaste neregula-

tI, dar destul de puternicl spre a nu putea fi ugor frinti.
Ea se ocupa de certuri teologice, de rivalitigi ierarhice,

de treburi politice gi de tot felul de alte treburi lumegti
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gi, prin zvArcolirile sale, zgilgiia agezimintele bisericepti gi

bltea ca un rebel la porgile Bisericii. insugi felul de orga-

nizare gi gelurile viegii monastice erau in contradic;ie cu

felul de organizare a Bisericii gi cu gelurile pe care Biserica

le urmirea, de acum in deplin acord cu Statul.
in aceasti situa;ie, in imprejuriri foarte grele gi pen-

tru Biserici, gi pentru Imperiu, incollit din toate plrgile
de gogi, de huni gi de alte popoare barbare, conducerea

Imperiului pi a Bisericii au gisit necesar si convoace ma-
rele Sinod Ecumenic de la Calcedon.

Si vedem acum, p. .arl, cele rinduite de acest si-

nod, care a finut seama in hotirArile sale canonico-juri-
dice de starea de fapt de atunci pi de legislagia bisericeascl
anterioari, de legislagia civili gi politici atunci in vigoare
gi de gelurile permanente ale Bisericii.

A. Cu privire la organizarea interni a Bisericii, sino-
dul a hotirAt cele ce urmeazi:

I. a confirmat canoanele date de sinoadele anterioare,
II. a intlrit principiul ierarhic,
III. a introdus demnitatea de Patriarh in Biserici,
IV. a intirit principiul sinodalitiEii,
V. a stabilit principii noi pentru organizarea unitiEi-

lor administrative ale Bisericii,
VI. a luat misuri pentru buna organizare a eparhiilor,

VII. a luat misuri pentru reglementarea situa;iei cle-

rului inferior gi pentru disciplinarea lui,
VIII. a luat mlsuri pentru buna organizare a societi-

gii bisericegti,

IX. s-a ocupat de calificarea abuzurilor gi, in genere,

a infracgiunilor bisericegti gi de pedepsirea lor.
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I. Sinodul fV Ecumenic a confirmat canoanele
date de sinoadele anterioare gi nu numai de la cele 3
sinoade ecumenice (Niceea, Constantinopol gi Efes), ci gi

de sinoadele provinciale din: Ancira, Neocezareea, Gan-
gra, Andohia gi Laodiceea.

Prin acest act sivirgit prin canonul I al sinodului de la

Calcedon, toate canoanele sinoadelor provinciale sau par-
ticulare amintite mai sus au dobindit pentru intreaga Bi-
serici aceeagi putere ca pi canoanele sinoadelor ecumenice.

II. Sinodul II Ecumenic a lntS.rit cAt mai mult posi-
bil principiul ierarhic, in organizarea gi conducerea Bise-

ricii; pozitia episcopilor in organizatia Bisericii se definepte

gi prin acest sinod cit mai precis, cabazlpi centru al puterii
bisericegti. Astfel a triumfat gi s-a impus definitiv in Biserici
principiul ierarhic, a$ezat nu numai pe temei haric, ci gi pe

temei canonic-juridic. in aceasti privinEi sinodul dispune:

l. Prin canonul 5r, ca Episcopul sI nu se mute dintr-o
cerare in alta, sau dintr-o eparhie intr-alta, fiindci el trebu-
ie si se considere cununat cu Biserica, care, dupi incetarea

din viagi a Episcopului, se consideri gi este numitl ,,vidu-
vi'. Apoi, prin mutarea dintr-o eparhie in alta, Episcopul
igi pierde din autoritate in dauna Bisericii. Episcopul tre-
buie si fie centrul vietii bisericegti din eparhie gi, pentru ca

aceasti viagi si nu sufere, nu se ingiduie ca o eparhie si 6e

viduvi mai mult de 3luni (canonul25)2.

I ,,Referiror la episcopii sau clericii care se mud din cetate in
cetate, s-a hotlrit ca si rimini in vigoare canoanele a$ezate de cltre
Sfingii Piringi in privinga aceastal' (Can. 5).

2,,Deoarece oarecare mitropoligi, dupi cum am auzit, neglijea-

zi turmele incredinEate lor gi amAni hirotoniile episcopilor, Sfrntul
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2. Prin canonul 291 se opre$te retrogradarea, din

orice pricini, a Episcopului, la rangul inferior de preot,

p.rrrrr', c[ demnitatea episcopali ori se pierde complet,

ori rimine neatinsi, cici altfel dacl s-ar ingidui retrogra-

darea Ia care unii se g6.ndeau, atunci autoritatea episcopa-

tului ar fi grav prejudiciatl.
3. Prin canonul l2a se dispune ca poziEiile canonice

gi legale ale episcopilor si se plstreze chiar 9i atunci, cind
.rnoi" dintre ei Ii se acordi onorific titluri mai inalte, iar

prin canon ul 225 se interzice instriinarea bunurilor care

rimAn ca mogtenire dupi moartea episcopului. Acestea

ori si fie date familiei episcopilor defuncgi, ori, in lipsa

familiei, si fie trecute Bisericii. Este de notat ci., Pe vre-

mea aceea, majoritatea episcopilor erau cisitoriEi 9i aveau

familie, copii, nepoli etc.

Sinod a hotlrAt ca hirotoniile episcopilor sl se faci in curs de trei

luni, daci nu cumva vreo necesitate inexorabili at face ca timpul in-

tirzierii si se prelungeasci. Iar daci nu ar face aceasta, sI se supunl

pedepselor bisericepti. insi venitul bisericii viduvite si se pistreze

nevitlmat de cltre econontul acelei biserici" (Can.25)'
3,,Ierosilie este a retrograda pe episcop la treapta de presviter'

Iar daci vreo pricini dreaptl i-a inllturat pe ei de la agendele epis-co-

patului, n,, 1. .rt. iertat a ginea nici loc de presviter' insi dacS' fr'rl'

de nici o vinovigie au fost inlituragi din demnitate si se reintegreze

iarigi in demnitatea episcopatului.'." (Can. 29).
a,,Iar cetigile, care prin gramate impiritegti s-au onorat cu ti-

tlul de mitropolie, impreuni cu episcopul, care cirmuieqte acea bi-

serici, sI se buc,rre numai de onoruri, firegte pistrAndu-se drepturile

proprii pe seama mitropoliei adevlrate" (Can. 2)'- - 
: ,,Nu este iertat clericilor ca, dupi lnoartea episcopului lor'

si ripeasci lucrurile care ii apargin aceluia, dupi cum se interzice

".."r,, 
gi celor ce iau in primire; iar cei ce comit acest lucru si se

primejduiasci din treptele lor" (Can. 22).


