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Biserica şi al său mister 
Lecţia din Lumen Gentium

piero Coda

Reviewing the Lumen Gentium constitution of the Second Vatican Council, 
the present article points out for the Catholic Church the guiding principles for the 
ecumenical thinking and living. The manner in which the Church understands its place 
in the historical reality should have its roots and its aim in the mysterium Trinitatis; a 
spirituality of communion is necessary in order to renew the ecclesiastical structures, from 
the synods of bishops over the conferences of bishops down to the institutions of the local 
Churches. The individualistic paradigm of living faith should make room for a paradigm 
of the person, as an appeal to reciprocity and dialogue.
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Printr-o metaforă reușită, Ioan Paul II a definit Conciliul Vatican II 
„busola” ce conduce roata Bisericii Catolice în acest răsărit al mileniului al 
treilea. Un stimul pentru creștinii catolici de a se întreba cu deschidere și 
smerenie asupra drumului parcurs până acum dar și asupra celui ce urmează. 
Mă îndrept în această direcție menționând linii importante ce reies după o 
lectură a textului celui mai edificator al Conciliului Vatican II – constituția 
dogmatică despre Biserică, Lumen Gentium (LG) –, linii ce conturează tot 
atâtea piste cu obligații pentru Biserica Catolica de astăzi. 

Tranziţie epocală şi repoziţionarea Bisericii

O primă linie importantă este recunoașterea de către Biserica Catolică 
a acestei tranziții epocale prin care trecem. 

E impresionant de constatat luciditatea și percepția profetică a Con-
ciliului II Vatican. Această perceptie este exprimată încă din primul capitol 
din Lumen Gentium (pentru a fi apoi dezvoltată în constituția pastorală despre 
Biserică în lume: Gaudium et spes – GS): faptul că umanitatea se îndreaptă în 
mod decisiv spre o interdependență nemaiîntâlnită până acum – bineînțeles 
cu multele neprevăzuturi și experiențe tragice de astăzi – obligă Biserica 
Catolică să își expliciteze și să-și exprime subiectivitatea și misiunea în istorie. 
Ne aflăm într-o epocă nouă a istoriei, ce o obligă să își redescopere identitatea 
și misiunea în lume, ceea ce implică de fapt, o repoziționare a Bisericii în 
contextul lumii aflată în schimbare. 




