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Prot. n. 192/2011d

damasc, 5 d’abril de 2011

el professor Sebastià Janeras ha tingut la feliç idea d’escriure aquest 
llibre sobre les esglésies Orientals, ortodoxes i catòliques, que serà d’una 
gran utilitat per als lectors de Catalunya i de tots els Països Catalans 
desitjosos d’informar-se sobre aquest Orient cristià massa desconegut 
dels catòlics occidentals.

Tanmateix, com ha recordat el Venerable (aviat Beat) Papa Joan 
Pau II, ex Oriente lux, i l’església de Crist ha de respirar amb els seus 
dos pulmons, oriental i occidental.

d’altra banda, l’esforç ecumènic —Ut unum sint— de l’església catò-
lica, des del Beat Joan xxIII fins a Sa Santedat el Papa Benet xVI, ha 
de recolzar sobre el coneixement de les esglésies orientals, en comunió 
o no amb la Seu Apostòlica de Roma, de la seva espiritualitat, de la 
seva disciplina, de les seves institucions, de la seva riquesa litúrgica i 
de les seves vicissituds històriques (tant els cismes com la sang dels 
nombrosos màrtirs).

Vull felicitar l’autor pel contingut històric i espiritual d’aquestes 
pàgines, i beneeixo la intenció que l’ha animat en escriure-les, amb 
una competència exemplar.

+ Gregorios III
Patriarca d’Antioquia i de tot l’Orient,
d’Alexandria i de Jerusalem

P A T R I A R C A T
G R e C  -  M e L K I T e  -  C AT H O L I Q U e

d’AnTIOCHe eT de TOUT L’ORIenT

d ’ALexAndRIe  e T  de JÉRUSALeM
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InTROdUCCIÓ

el gran apòstol de l’ecumenisme espiritual, l’abbé Paul Couturier, 
deia que «cal conèixer-se per a estimar-se, i estimar-se per a unir-se». el 
coneixement mutu entre les diverses esglésies i tradicions cristianes és 
absolutament indispensable. La separació, l’allunyament, el «cisma» mutu 
entre Orient i Occident, al segle V i en el segon mil·lenni, va provocar 
que Orient i Occident, orientals, bizantins i llatins, seguissin, cadascun 
d’ells, el propi camí, desconnectats els uns dels altres i mancats d’una 
visió plenament eclesial, de l’església única i indivisa del Crist, que 
respira, com deia el papa Joan Pau II —recollint la idea de Viatxeslav 
Ivànovitx Ivànov—, amb dos pulmons, Orient i Occident. L’ecumenisme 
vol refer els ponts trencats, i per a això cal absolutament refer, amb 
sinceritat i sense prejudicis, la història, cal conèixer «l’altre» tal com és, 
sense categories ni motlles prefixats. Pel que fa a les esglésies d’Orient, 
són realment el gran desconegut del cristianisme occidental. de vegades, 
fins i tot en ambients molt sensibles a l’ecumenisme, es constata un 
desconeixement real de què són i de com són les esglésies Orientals. 
Aquestes pàgines voldrien ajudar al coneixement i a la comprensió de 
l’Orient cristià, d’aquest Orient d’on ha vingut la llum que ha il·luminat 
l’església universal, com diu encara Joan Pau II en l’encíclica Orientale 
lumen. L’ecumenisme es fa a la base, abandonant prejudicis i veient 
els altres cristians com a això que són, germans cristians. Però es fa 
també, i és necessari, en el camp de la història i de la teologia. de la 
història, per tal de veure objectivament com s’esdevingueren realment 
els fets que van produir la separació i l’allunyament mutu. de la teolo-
gia  —ajudada sempre per la història— per tal de constatar com, amb 
terminologia diferent, amb formulacions variades, totes les esglésies 
professen la mateixa fe, la del Credo de nicea-Constantinoble, en Je-
sucrist, Senyor de l’església.

en aquestes pàgines, després d’unes nocions preliminars, en un 
primer capítol, es presenten les diverses esglésies Ortodoxes de tradició 
bizantina, que és el que comunament s’entén amb el nom d’Ortodòxia, i, 
en el segon, les diverses esglésies Ortodoxes Orientals —comprenent-hi 
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també l’església Assíria—, sovint conegudes com a «no calcedonianes». 
Però a l’Orient cristià també hi ha esglésies catòliques de ritus orien-
tals, sorgides —llevat d’algun cas— de les altres esglésies. Aquestes són 
presentades en el tercer capítol: les esglésies Orientals Catòliques. en 
tots els casos s’esbossa a grans trets la història de cada església, per 
tal de conèixer-ne l’origen i la situació actual. el capítol quart vol oferir 
breument alguns aspectes distintius de la teologia, de l’espiritualitat i de 
la litúrgia de l’Orient cristià, a més d’algunes altres qüestions. Finalment, 
el capítol cinquè s’ocupa, en primer lloc, del principal intent d’unió 
en segles passats, el Concili de Florència, i, després, de les relacions 
ecumèniques dels temps moderns entre les diverses esglésies d’Orient 
i d’Occident. Uns mapes volen ser un complement visual que ajudin a 
situar les esglésies d’Orient i, doncs, a entendre millor el que es diu 
al llarg del llibre. Volgudament, per tal de fer més àgil la lectura, s’ha 
prescindit d’un aparat de citacions i referències en notes, les quals es 
redueixen, pràcticament, a indicar traduccions catalanes de textos o 
autors esmentats. La bibliografia final pot complementar aquest aspecte.

Hi ha un cant litúrgic —que constitueix una breu professió de fe—, 
atribuïble conjuntament a l’emperador bizantí Justinià i al patriarca 
siríac Sever, que és patrimoni de l’església de tradició bizantina i de 
les esglésies de tradició siríaca, armènia, copta i etiòpica. És una veu, 
doncs, de tot l’Orient cristià: «Fill unigènit i Verb de déu, vós que sou 
immortal, us heu dignat, per a salvar-nos, prendre carn de la santa Mare 
de déu i sempre Verge Maria. Sense canviar us heu fet home i, en la 
creu, oh Crist déu, amb la mort heu vençut la mort. Vós, una persona 
de la santa Trinitat, glorificat amb el Pare i l’esperit Sant. Salveu-nos!»

 
Sebastià Janeras
6 de gener de 2011, 
festa de la Teofania a totes les  
esglésies, memòria de l’abraçada, 
l’any 1964, del papa Pau VI  
i el patriarca Atenàgoras I  
a l’església mare de Jerusalem
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Què són les esglésies Orientals

Les comunitats catòliques de ritu llatí de l’Orient, i fins de l’extrem 
Orient, no formen part de les esglésies Orientals, sinó que pertanyen 
a l’església Occidental. els cristians de ritus orientals, ortodoxos o 
catòlics, que es troben en diàspora a Occident, fins a l’Occident més 
remot, pertanyen a les esglésies Orientals.

És evident que els termes «oriental» i «occidental» tenen una 
connotació geogràfica. en el cas de les comunitats cristianes aquesta 
denominació ve de la divisió de l’Imperi Romà per l’emperador Teodosi 
l’any 395, i de la formació dels antics patriarcats: un d’occidental, Roma, 
i quatre d’orientals: Constantinoble, Alexandria, Antioquia i Jerusalem 
(vegeu els mapes). Aquesta divisió geogràfica comportava també tradi-
cions diferents, una estructura eclesiàstica, una vida teològica, litúrgica 
i espiritual diferent. Amb els moviments migratoris i la formació de 
diàspores, el sentit geogràfic original perd força i roman com a prin-
cipal element definitori la diferent tradició eclesial.

el bisbe de Roma ha tingut sempre el títol de patriarca d’Occident 
(que actualment ha abandonat). Això no significa que, com a cap de 
l’església Catòlica Romana, no tingui jurisdicció sobre els cristians 
catòlics d’Orient. el terme «Occident» perd també així el seu sentit 
estrictament geogràfic i es refereix a l’església Catòlica, estesa per tot 
el món, també a l’Orient. Una denominació més precisa seria: església 
Catòlica Romana, terminologia generalitzada en els països germànics 
(römisch-katholische Kirche). en efecte, els catòlics de ritus orientals 
són catòlics, però no són romans ni de ritu ni de tradició.

església - esglésies

el títol del llibre diu: «Les esglésies Orientals». També podria dir: 
«L’església Oriental», en oposició a «l’església Occidental» o llatina. 
Quan es pot parlar en singular i quan en plural?

PReLIMInARS
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«església», sense cap qualificatiu, designa el Cos místic de Crist, 
l’església fundada per Jesucrist. Sovint els membres de l’església Catòlica, 
àdhuc quan es refereixen a coses pròpies (normes, disposicions, ritus, 
etc.) de la seva església, parlen simplement de «l’església», sense cap 
adjectiu. els ortodoxos, en canvi, parlen sempre de «l’església Ortodoxa», 
com també els ortodoxos orientals parlen de «l’església Ortodoxa Siríaca, 
l’església Ortodoxa Copta», etc. Parlar simplement de «l’església» en coses 
referides a una església concreta pot comportar atribuir-se l’exclusivitat 
de ser l’església de Crist. I l’església és una. Joan Pau II, en una visita 
al Pontificio Istituto Orientale de Roma, l’any 2004, deia: «estem units. 
És una estupidesa dir que estem separats, que som germans separats. 
Sí, és veritat, si es miren fins i tot els vestits: una mica separats, una 
mica dividits, una mica diferents. diferents, sí. Però jo confesso aquella 
fe cristiana que fou la de Soloviov, no puc acceptar que l’església esti-
gui dividida. És una, l’església de Crist. Si hi ha divisions, és una altra 
cosa, s’han de superar, però l’església és una. L’església de Crist entre 
l’Orient i l’Occident només pot ser una, una i unida.»

Pel que fa a l’Orient, podem parlar d’«església Oriental», en singular, 
en el sentit que engloba totes les variants del cristianisme oriental. Però 
també d’«esglésies Orientals», i això en dos sentits: a) per a distingir 
dos blocs: les esglésies de tradició bizantina i les de les altres tradicions 
(siríaca, copta, armènia, etc.); b) perquè l’Ortodòxia està formada per 
diversos patriarcats i esglésies autocèfales. es pot, doncs, parlar, sem-
pre dins la mateixa tradició bizantina, d’església Ortodoxa i d’esglésies 
Ortodoxes. Hi ha, evidentment, un altre sentit més restringit i local del 
terme església, el referit a una església diocesana, metropolitana, etc. 
I això val també per a Occident (per ex.: l’església de Vic, l’església 
de Tarragona [de la metròpoli de Tarragona], etc.).

des que el patriarca de Constantinoble Atenàgoras, de benaurada 
memòria, va parlar d’«esglésies germanes», aquesta expressió ha estat 
recollida i repetida, fins i tot al més alt nivell, en les relacions ecumè-
niques entre l’església d’Occident o Catòlica Romana i l’església —o 
esglésies— d’Orient. Una expressió que indica igualtat. Totes, efectiva-
ment, pertanyen i són l’església única de Crist.1 dos germans barallats 
i separats no deixen de ser fills dels mateixos pares i de pertànyer a 
la mateixa família.

1. Aquesta expressió, amb aquest significat, fou posada en qüestió per la Congregació 
per la doctrina de la Fe, l’any 2000, però ha continuat essent emprada, també pels papes. 
Vegeu, en el capítol cinquè, «Relacions ecumèniques dels temps moderns».
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Significat dels termes «ortodox» i «catòlic»

Ortodox

etimològicament, «ortodox» (ὀρθόδοξος) pot significar ‘de recta glòria’, 
és a dir, «el qui dóna recta glòria a déu», ja que el terme grec δόξα 
significa ‘glòria’;2 però també significa ‘pensament’, ‘doctrina’; per tant, 
«ortodox» significa ‘de recte pensament’, ‘de recta doctrina’. en aquest 
sentit, totes les esglésies es consideren, i són, ortodoxes. Però el terme 
«ortodox» ha adquirit una significació més específica i restringida. Així, 
hom parla d’església Ortodoxa en oposició a església Catòlica. Aquesta 
oposició de termes, però, no és anterior al segle xvi; anteriorment hom 
parlava de grecs (i els altres orientals) i llatins.

establerta ja la distinció entre «catòlic» igual a món llatí i «ortodox» 
equivalent a món oriental, dins d’aquest darrer terme cal encara distingir 
entre «ortodox» en sentit estricte i restringit i «ortodox oriental». el terme 
«ortodox» en sentit estricte i restringit designa les esglésies de tradició 
litúrgica bizantina no unides a Roma (patriarcat de Constantinoble, es-
glésia Russa, de Grècia, de Romania, de Sèrbia, de Bulgària, etc.).

Les altres esglésies de l’Orient cristià que no són de tradició bi-
zantina: Siríaca, Armènia, Copta, etiòpica, que la història ha qualificat 
de «monofisites» i que són anomenades també «no calcedonianes» o 
«pre-calcedonianes», formen un grup d’esglésies anomenat actualment 
i oficialment esglésies Ortodoxes Orientals, i es distingeixen així de 
l’església Ortodoxa en sentit estricte. Hi ha una altra església que, 
en certa manera, pot ser englobada dins el grup d’esglésies Ortodoxes 
Orientals, però que hom acostuma a tractar separadament: l’església 
Assíria, o església d’Orient, o encara església Antiga d’Orient, i és, de 
fet, la més oriental de totes del punt de vista geogràfic.

Hom aplica molt sovint —però erròniament— el terme «ortodox» 
al ritu, a la litúrgia. La litúrgia, però, i parlant amb propietat, no és 
ni ortodoxa ni catòlica.3 

Catòlic

Totes les esglésies cristianes reciten el símbol de fe de nicea-
Constantinoble, on es diu: «Crec en l’església una, santa, catòlica i 
apostòlica». Per tant, tots els cristians es professen membres de l’eglé-
sia catòlica. «Catòlica», en grec: καθολική, en eslau: sobórnaia. Com el 
terme «ortodox», també el terme «catòlic» en el sentit de definir una 

2. de fet, el mot «ortodox» (ὀρθόδοξος) va ser traduït al paleoslau per pravoslaven 
(pravoslavni, en plural), que significa ‘de recta glòria’ (slava significa ‘glòria’). 

3. Vegeu més avall, Litúrgies orientals.
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església determinada és tardà. Com ja hem dit, abans del segle xvi 
els cristians eren distingits en grecs i llatins. el terme «catòlic» té un 
sentit quantitatiu i geogràfic i significa «universal», «general» (és així 
com és traduït en algunes llengües), i un de qualitatiu i en profunditat, 
que indica la unanimitat, la integritat en sentit intensiu. Segons això, 
cada església local és plenament una, santa, catòlica i apostòlica. Hi 
ha esglésies ortodoxes que també s’apliquen oficialment el qualificatiu 
de «catòlica» a més del d’«ortodoxa».

en sentit estricte i precís, el terme «catòlic» s’aplica a l’església que 
té com a cap el bisbe de Roma. Per això seria més exacte, com dèiem, 
dir: església Catòlica Romana. L’església Catòlica en sentit estricte en-
globa també les esglésies i comunitats dels diversos ritus orientals però 
en comunió amb Roma. Per això mateix, el terme «catòlic», igual que el 
terme «ortodox», no pot ser aplicat pròpiament a la litúrgia.

«nestorians» i «monofisites»

Les esglésies Ortodoxes de tradició no bizantina han estat classifi-
cades —i és una terminologia sovint emprada encara— com a església 
«nestoriana», l’església Assíria, i com a esglésies «monofisites», les esglé-
sies Ortodoxes Orientals. És una terminologia que cal bandejar, tot i que 
s’ha de tenir present, perquè ha tingut una llarga tradició històrica. de 
fet, el nestorianisme i el monofisisme han existit, bé que no són l’origen 
d’aquestes esglésies. Una altra terminologia força usual, no pejorativa, és 
la d’esglésies «pre-calcedonianes» o «no calcedonianes». de tota manera, 
els noms oficials són, com s’ha dit: església Assíria (o Antiga església 
d’Orient) i esglésies Ortodoxes Orientals. Per a una major simplificació es 
pot parlar de dos blocs: esglésies Ortodoxes i esglésies Ortodoxes Orien-
tals, englobant dins d’aquestes l’església Assíria, mètode que seguim aquí.

escoles d’Alexandria i d’Antioquia

Les grans capitals d’Alexandria i Antioquia eren centres culturals 
molt importants, amb escoles filosòfiques i teològiques de tendències 
diferents. Això es mostrà molt clarament en la qüestió cristològica: 
com Crist pot ser déu i home a la vegada. La rivalitat entre les dues 
escoles fou molt forta. L’escola alexandrina insistia en l’íntima unió 
de les dues naturaleses, humana i divina, en Crist. el representant 
principal d’aquesta escola fou sant Ciril d’Alexandria († 444), amb la 
seva fórmula clàssica: μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμέμη («una 
naturalesa encarnada del Verb de déu»). Portada a l’extrem, aquesta 
doctrina tenia el perill de la barreja i la confusió. L’escola antioquena, 
en canvi, insistia en la distinció de l’aspecte humà i diví, en les dues 
naturaleses completes, en Crist, amb el perill, en aquest cas, d’arribar a 


