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1. „Preasfânta Treime” este numele cu care tradiþia eclezialã

bimilenarã a credinþei creºtine a mãrturisit adevãrul chipului descoperit

în economia salvificã a lui Isus din Nazaret, Fiul veºnic fãcut om.

Printr-un tragic eveniment de suferinþã ºi moarte, culminat în glorioasa

experienþã a învierii lui Isus Cristos, JHWH a revelat în mod definitiv ºi

ultim «misterul» vieþii sale, esenþa sa profundã, identitatea sa radicalã,

gloria sa: el este din veºnicie o „comuniune de iubire”, Tatã, Fiu ºi Duh

Sfânt.

Prin revelaþia creºtinã, Dumnezeul unic al monoteismului ebraic se

aratã în istorie cu o ineditã vitalitate: dincolo de singurãtatea unului,

Dumnezeul creºtinilor este o treime de persoane în unitatea naturii.

Monoteismul creºtinilor este un monoteism concret, specific, particular:

este monoteismul unicului Dumnezeu, care este Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt

sau este monoteismul Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt, care sunt

unicul Dumnezeu.

Biserica catolicã, rugându-se ºi aducând multumiri în liturgia

euharisticã, mãrturiseºte astfel:

Cu unicul tãu Fiu ºi cu Duhul Sfânt eºti un singur Dumnezeu, un singur
Domn, nu în unitatea unei singure persoane, ci în Treimea unei singure
substanþe. Noi credem ceea ce ai revelat despre gloria ta, ºi cu aceeaºi
credinþã, fãrã deosebire, afirmãm despre Fiul tãu ºi despre Duhul Sfânt.
Iar proclamându-te pe tine Dumnezeu adevãrat ºi veºnic, noi adorãm

 Aceastã comunicare este o prelucrare dupã A. STAGLIANÒ, Il mistero del Dio1

vivente. Per una teologia dell’Assoluto trinitario, Bologna 1996, 15-51.
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Treimea persoanelor, unitatea naturii, egalitatea unitãþii dumnezeieºti
(Prefaþa de la Liturghia pentru Sf. Treime).

Expresia dogmaticã este precisã, fiind rodul unui lung efort istoric ºi

cultural care, de la evenimentul neotestamentar pânã astãzi, a pãstrat

aceeaºi credinþã în Sfânta Treime, perfecþionând-o ºi îmbogãþind-o

conceptual ºi lingvistic.

2. „Preasfânta Treime”, res nostra agitur. Revelarea chipului trinitar

al lui Dumnezeu are o încãrcãturã soteriologicã: nu este o doctrinã pentru

minte, ci este o putere salvificã care izvorãºte din evenimentul pascal al

lui Cristos. Nu este atât un mysterium logicum cât, mai ales, un

mysterium salutis. Faptul cã Dumnezeu este o tri-unitate se reflectã în

mod clar asupra modului de a concepe omul, aventura lui eticã, existenþa

lui socialã ºi politicã, destinul sãu, pe lângã faptul cã recere o anumitã

viziune despre medierea acestei mântuiri în Bisericã. De aceea,

mãrturisirea Preasfintei Treimi nu este fãrã semnificaþie pentru istoria

umanã, fiind lumina care ilumineazã adevãratul ei sens, indicând scopul

ei definitiv, destinul ei ultim: totul vine de la Treime ºi totul aspirã spre

Treime ca ºi spre împlinirea sa semnificativã.

Prin urmare, orice îndepãrtare a conºtiinþei trinitare de experienþa

credinþei, orice eliminare a prezenþei sale din viziunea creºtinã despre

lume, slãbeºte creºtinismul în avantajul necredinþei, al indiferenþei

religioase, dacã nu pune chiar premisele teoretico-practice pentru

afirmarea solidã a ateismului. O Treime „sechestratã”, blocatã ºi

împiedicatã, închide în faþa teologiei posibilitatea de a justifica în mod

critic credinþa creºtinã în plinãtatea ei. Dacã creºtinii rãmân monoteiºti,

dar fãrã sã fie trinitari, va fi greu de depãºit acea crizã de identitate

culturalã a creºtinismului, manifestatã în drama contemporanã a separãrii

dintre credinþã ºi culturã, dintre Evanghelie ºi viaþã. Dupã K. Rahner

însã: 
Este necesar sã se aminteascã faptul, întrucât este urgent pentru
creºtinul ºi predicatorul de astãzi, cã doctrina Treimii, deºi deseori este
exaltatã ca misterul fundamental al creºtinismului, în viaþa concretã a
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creºtinului ºi în predicã are o funcþie foarte modestã, în caz cã o are .2

Dovada constã în greutatea pe care o întâmpinã creºtinul, chiar ºi în

viaþa spiritualã, de a se raporta în mod autentic ºi personal la Treimea lui

Dumnezeu, ca ºi viaþã a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt. În

rugãciune avem impresia cã creºtinul se adreseazã unei „divinitãþi”

indistincte, unui Tu generic ºi abstract, ºi nu persoanei Tatãlui, izvor ºi

scop al oricãrei invocaþii rugãtoare, prin Fiul în Duhul Sfânt. În acest

mod, Treimea va fi mãrturisitã doar verbal. Rãmânând neoperativã, ea va

fi o «ipotezã inutilã», fãrã de care esenþa religiei ar rãmâne neschimbatã

ca ºi viaþa eticã a omului. Dogma Sfintei Treimi ar rãmâne irelevantã la

nivelul experienþei. Aºa scria I. Kant:

Din doctrina Sf. Treimi, luatã literal, nu este posibil sã extragi absolut
nimic pentru practicã, chiar dacã cineva crede cã o înþelege, ºi, cu atât
mai puþin, dacã apoi îºi dã seama cã ea depãºeºte orice concept uman .3

Din acest punct de vedere, angajamentul teologiei ar trebui sã fie acela

de a stimula folosirea unui limbaj mai puþin generic ºi indistinct despre

 K. RAHNER, „Teologia della Trinità”, în Sacramentum mundi, VIII, Brescia 1977,2

460. K. Rahner este convins de faptul cã mulþi creºtini, „în ciuda exactei profesiuni
de credinþã a Preasfintei Treimi, sunt numai «monoteiºti» în practica vieþii lor
religioase. Am putea sã spunem cã, dacã ar fi sã se suprime, ca falsã, doctrina
trinitarã, chiar ºi dupã o astfel de intervenþie, o mare parte a literaturii religioase ar
putea rãmâne neschimbatã... Am putea bãnui cã, pentru catehismul minþii ºi al inimii
(spre deosebire de catehismul tipãrit), reprezentarea întrupãrii din partea creºtinului
nu ar trebui sã se schimbe deloc, în caz cã nu ar mai fi Treimea”, K. RAHNER, „Il Dio
trino come fondamento originario e trascendente della storia della salvezza”, în
Mysterium salutis, III, Brescia 1969, 404. Dupã pãrerea lui J. Moltmann: „Pare cã nu
are mare importanþã, atât în doctrina credinþei cât ºi în eticã, dacã Dumnezeu este unul
sau întreit. De aceea, în scrierile apologeþilor moderni, care vor sã ilustreze în mod
inteligibil contemporanilor creºtinismul, nu gãsim nici mãcar o doctrinã trinitarã. Nici
noile aºezãri ale teologiei fundamentale nu încep de la Preasfânta Treime. Fie cã e
vorba de teologia hermeneuticã sau de teologia politicã, de teologia procesului sau
epistemologia teologicã: doctrina trinitarã, în aceste încercãri menite sã motiveze
reflecþia teologicã curentã, nu are nici o importanþã de fond”, J. MOLTMANN, Trinità
e regno di Dio, Brescia 1983, 11-12.

 I. KANT, Il conflitto delle facoltà, Genova 1953, 47.3
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Dumnezeu, repunând Preasfânta Treime la locul ei, adicã în „centrul”, în

„inima” credinþei, ºi, prin urmare, a reflecþiei teologice. Efortul critic al

teologiei ar trebui sã ducã la „rãscumpãrarea” Preasfintei Treimi în

avantajul credinþei trãite, pentru ca ea sã structureze ºi sã pãtrundã orice

miºcare credincioasã, liturgicã (rugãciunea), mãrturisitoare (martiriul),

kerigmatico-cateheticã (predica), teoreticã (inteligenþa teologicã a

credinþei). Nevoia urgentã a înculturãrii credinþei, reafirmatã cu autoritate

astãzi de relansarea misionarã a unei „noi evanghelizãri”, impune aceastã

rãscumpãrare trinitarã.

Într-adevãr, teologii sunt la lucru . Ei se strãduiesc sã recupereze4

dimensiunea trinitarã la toate nivelele tratãrii teologice: doctrina despre

creaþie, despre har, despre sacramente, despre Bisericã ºi despre revelaþie.

De asemenea, ei dau o atenþie mai mare specificului creºtin trinitar în

antropologie, cristologie ºi escatologie. În sintezã, marele proiect care ar

fi de realizat este acela de a depãºi criza teocentrismului trinitar,

determinatã de o excesivã „concentrare” asupra problemei cristologice . 5

 Evoluþia reflecþiei teologice recente este caracterizatã de aceastã secvenþã: „dacã4

anii ’60 au fost marcaþi, în special, de un interes ecleziologic, în anii ’70 atenþia s-a
îndreptat spre tema cristologicã, pentru a se dezvolta apoi, în anii ’80, într-o
aprofundare prevalent orientatã spre mysterium Trinitatis”, M. SERENTHÀ, „La
teologia trinitaria oggi”, în La scuola cattolica 118 (1990) 90.

 Cf. N. CIOLA, La crisi del teocentrismo trinitario nel Novecento teologico, Roma5

1993. O cristologie care nu ar avea un fundament trinitar îºi rateazã scopul ºi e în
mare mãsurã riscantã pentru credinþã. Aceastã lamentare a lui Manaranche este mai
mult decât o plângere nostalgicã; este identificarea unui pericol serios, teologic
relevant, de la care ar trebui sã derive angajamentul teologic de a fi din punct de
vedere lingvistic mai preciºi, strãduindu-ne sã bazãm «evocarea cuvântului» pe
realitatea ºi adevãrul conþinutului de comunicat, învãþat în credinþã. Orice expedient
retoric trebuie sã fie pãtruns de problema criticã referitoare la corespondenþa ei cu res
tratatã pentru a nu cãdea în nominalismul flatus vocis: „În alte timpuri, cine se apropia
de Biserica catolicã ºtia bine cã regãsea aici pe Dumnezeul lui Isus Cristos. Din
pãcate, astãzi a devenit posibil sã vorbeºti despre Isus fãrã sã faci cea mai micã aluzie
la trascendent, ºi, chiar mai mult, sã-l contrapui acesteia din urmã. Prin urmare, Isus
din Nazaret, dulce sau violent dupã diferiþii comentatori, este redus la o simplã
oglindã a valorilor umane ale epocii. Fiind fãrã un fundament trinitar, i se poate da
îmbrãcãmintea care se vrea”, A. MANARANCHE, Il monoteismo cristiano, Brescia



111RECENZII

3. Dumnezeu, cel de trei ori sfânt, absolut trascendent, indisponibil,

s-a arãtat în Cristos aproape de om, ca tovarãºul sãu de drum, atent la

dramele ºi suferinþele sale. Aceasta înseamnã cã el este, într-un anumit

mod, disponibil, exprimabil chiar în calitatea sa de Dumnezeu inefabil.

Prin urmare, misterul sãu nu este întuneric de nepãtruns, ci plinãtate de

luminã care ilumineazã existenþa umanã, arãtând istoriei o nouã

semnificaþie, dând un rãspuns inedit la orice întrebare umanã, însã,

oricum, totdeauna în sintonie ºi în continuitate cu întrebãrile radicale ale

oamenilor din toate timpurile.

De aceea, pentru om este imposibil sã nu vorbeascã despre Dumnezeu,

deoarece Dumnezeu este sensul ultim, definitiv ºi necondiþionat al

existenþei sale. Ilustrarea adevãrului semnificativ al monoteismului

trinitar reprezintã angajamentul misionar al credinþei creºtine, care

recunoaºte în unitatea Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt identitatea

concretã a vieþii lui Dumnezeu, mântuitorul oamenilor. Dumnezeu ºi-a

revelat adevãratul chip în istorie pentru a-l mântui pe om, pentru a-l face

pe deplin fericit. În acest sens, este important a vorbi despre Dumnezeul

creºtin, a-l transmite altora, explicând noutatea lui revelatoare. Dacã

misterul lui Dumnezeu este rãspunsul la misterul omului, orice

interpretare a misterului omului implicã înþelegerea Preasfintei Treimi,

ca descoperire a lui Dumnezeu cel ascuns, spre care tinde inima

neliniºtitã a fiecãrui om, în cãutarea pãcii.

Dar cum sã vorbeºti astãzi despre Preasfânta Treime? Cum sã satisfaci

condiþiile unei comunicãri care trebuie sã facã disponibil ceea ce este

indisponibil ºi sã exprime în limbajul uman ceea ce este veºnic inefabil?

Cum sã faci sã intre în imaginaþiile totdeauna categoriale, ºi, uneori,

echivoce, ale muritorilor plinãtatea absolutã ºi trascendentã a lui

Dumnezeu? Acþiunea este evident paradoxalã. Este important însã sã

notãm cã paradoxul este doar în al doilea rând logic; în primul rând, el

este „istoric”. Credinþa creºtinã mãrturiseºte o datã cu întruparea prezenþa

realã a Fiului lui Dumnezeu în istoria oamenilor. O datã cu creºtinismul,

absolutul a devenit concret, infinitul are un spaþiu posibil în finit,

1988, 81-82.
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Cuvântul veºnic al lui Dumnezeu a luat chip omenesc ºi, ca rãspuns

semnificativ la întrebarea umanã dupã sens, a devenit „comunicabil”. În

orice „aici” ºi în orice „unde” al existenþei umane, Treimea lui

Dumnezeu, inaccesibilul de trei ori sfânt, s-a apropiat personal de fiecare

om din orice timp, înãuntrul ºi în afara oricãrei geografii teritoriale ºi

culturale.

Polii care trebuiesc pãstraþi într-o permanentã tensiune sunt:

1. adevãrul lui Dumnezeu absolut ºi trascendent:

2. instanþa realã a istoriei concrete a oamenilor din toate timpurile.

Teologia îºi asumã aceastã tensiune, promovând în mod critic

posibilitãþile ei teoretice ºi practice. Adevãrul aceluia care se sustrage

totdeauna devenirii istorice trebuie sã fie spus ºi relatat, gândit ºi trãit

dupã diferitele modalitãþi culturale care apar din când în când în

schimbãrile epocale ale orizonturilor de cunoaºtere. Sarcina hermeneuticã

care se naºte de aici nu este deloc uºoarã. Teologia trebuie sã se

strãduiascã pentru aceasta în numele credinþei ºi al semnificaþiei sale. De

fapt, aceasta este ºi misiunea salvificã a Bisericii care trebuie sã

descopere oamenilor adevãratul chip al lui Dumnezeu, sã-i conducã la el,

desigur, în respectul libertãþii ºi al conºtiinþei lor critice. 

De aici, rezultã nevoia unui limbaj adecvat, pentru ca aceastã

comunicare sã fie cât mai incisivã ºi mai provocatoare. Treimea lui

Dumnezeu nu este, de fapt, un rãspuns generic la instanþe umane

indeterminate ºi abstracte. Dumnezeul cel Unul ºi Întreit este împlinirea

plenarã a nevoilor concrete ºi reale ale omului. De aceea, omul

contemporan trebuie sã fie «înþeles» în acele trãsãturi particulare în care

se exprimã astãzi neliniºtile ºi speranþele sale, temerile ºi dificultãþile

sale, dramele ºi aspiraþiile sale spre propria realizare ºi fericire,

suferinþele ºi dorinþa de a depãºi orice limitã care îl blocheazã, nevoia

urgentã a propriei emancipãri, conºtiinþa ieºirii din starea de minoritate

intelectualã, socialã, politicã, ºi pretenþia de a avea condiþii de viaþã mai

juste, mai drepte, mai fraterne, mai solidare, dincolo de orice

constrângere nedreaptã la mizerie economicã, moralã ºi culturalã.

4. Indicarea sinteticã a provocãrilor culturale ale timpului prezent

rezultã, prin urmare, interesantã pentru ca teologia sã-ºi împlineascã
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misiunea ei de mediere criticã a credinþei trinitare a Bisericii „astãzi”. De

fapt, cultura actualã este plinã de provocãri care interpeleazã sensul

însuºi al mãrturisirii, deschizându-i noi cãi de afirmare inteligentã, acolo

unde Treimea îºi pierde trãsãturile de «teoremã cereascã» pentru a se

îmbrãca cu hainele de adevãr istorico-salvific. Este provocarea pe care

credinþa eclezialã în Dumnezeul unul ºi întreit o lanseazã oricãrei

expresii culturale.

Naºterea conºtiinþei istorice apare ca o trãsãtura caracteristicã a

culturii occidentale, de care teologia nu poate face abstracþie. Ea

reprezintã „cea mai importantã revoluþie pe care am avut-o de la apariþia

epocii moderne. Încãrcãtura ei spiritualã o depãºeºte probabil pe cea pe

care noi o recunoaºtem ºtiinþelor naturale” .6

Omul este tot mai mult conºtient de propria temporalitate, conºtiinþã

pe care o dobândeºte din experienþa individualã a existenþei sale, din

schimbarea permanentã a formelor sociale de agregare, din evoluþia

însãºi a universului cosmic cu o istorie de miliarde de ani. Atenþia faþã de

culturile particulare, faþã de diferenþierea ºtiinþelor, faþã de multiplele

posibilitãþi ºtiinþifice ºi tehnologice deschide omului de astãzi o lume

surprinzãtor de bogatã, policromã, mereu mai vastã, care sporeºte

siguranþa incapacitãþii umane de „a o defini o datã pentru totdeauna”, de

a o cuprinde într-o singurã privire. 

Destinul filozofiei metafizice - cea care îºi propunea sarcina de a fixa

teoretic unitatea realitãþii, readucând multiplicitatea la unicul sãu

fundament - apare astãzi ca definitiv depãºit. De la orientarea spre

subiect (Cogito ergo sum), pe care orice reconstrucþie a istoriei filozofiei

o pune pe seama lui Carteziu (+1650), pânã la afirmarea postmodernã a

principiului pluralitãþii ºi al transversalitãþii, care integreazã diferenþele

prezente în realitate ºi justificã gândirea dispersivã a epocii

contemporane, existã un fir subtil ºi tenace de continuitate.

Refuzând mitul iluminist al unei raþiuni totalizante, doritoare de a

ilumina orice lucru cu propria luminã, curentul postmodern se orienteazã

spre recunoaºterea multiplicitãþii raþionalitãþilor, care sunt între ele

 H. G. GADAMER, Il problema della coscienza storica, Napoli 1969, 7.6
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incomensurabile, neomolagabile, eterogene . Marile metanaraþiuni, cu7

care a fost interpretatã istoria occidentalã în timpul modernitãþii -

emanciparea omenirii (iluminismul); teleologia Spiritului (idealismul);

hermeneutica sensului (istoricismul) - dupã ce au legitimat practici

politice ºi sociale, instituþii, legislaþii, moduri de gândire ºi comportãri

etice, au devenit desuete, ducând la apusul unei lumi încadrate, unitare,

omogene ºi la aurora unui nou mod de a se înþelege pe sine ºi realitatea,

lume în care dominã „conºtiinþa inconciliabilitãþii”, cu o specialã

accentuare a „pozitivitãþii pluralitãþii” . Adevãrul este multiplu, polimorf.8

Monolitismul modernitãþii cedeazã locul eterogeneitãþii viziunilor despre

lume, fãcând referinþã la trãirile singulare ale indivizilor ºi ale grupurilor,

care sunt în mod ireducibil autonome. În acest context, se consumã acea

extinsã pierdere de experienþã care este cauza semnificativã a crizei de

sens ºi de orientare a epocii contemporane.

5. E uºor de intuit cã toate acestea duc la o „metamorfozã a raþiunii”,

la o nouã înþelegere a raþionalitãþii, care are nevoie de o regândire a

tuturor categoriilor cu care se interpretau în mod tradiþional lumea,

istoria, viaþa ºi Dumnezeu. În câmpul ºtiinþei, al eticii ºi al politicii,

cultura actualã ºi-a luat adio de la acea raþionalitate care cãuta un

fundamentum inconcussum, o autoritate sau un criteriu decisiv la care sã

facã referinþã pentru „a justifica” în mod universal propriile poziþii

teoretice ºi practice. Failibilitatea, conjuncturalitatea, necesitatea

metodicã a combaterii (K. R. Popper) sunt noile cuvinte cheie în jurul

cãrora se elaboreazã teoria raþiunii concrete, care înainteazã printre erori

ºi falimente, apropiindu-se de adevãr totdeauna prin aproximare, fãrã sã

mai aibã pretenþia de a demonstra ca absolut adevãratã orice fel de

teorie . Aºadar, gândirea este conºtientã de propria slãbiciune, ºtie cã nu9

 Cf. T. W. ADORNO - M. HORKHEIMER, Dialettica dell’Illuminismo, Torino 1993.7

 Cf. J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano8

1979.
 În „Prefaþa” la ediþia italianã din 1970 a cãrþii sale Logica della scoperta9

scientifica, Popper afirmã referitor la metoda sa criticã: „ea constã în a propune
ipoteze îndrãzneþe ºi în a le expune la criticile cele mai severe pentru a descoperi unde
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mai este o „gândire puternicã”, o „gândire metafizicã”. Este o „gândire

slabã”, satisfãcutã în mod dramatic de propria incapacitate de a oferi

dovezi de necontestat pentru orice: existenþa lui Dumnezeu, nemurirea

sufletului etc.

Relativismul gnoseologic, etic, politico-democratic, pare sã asigure

convieþuirea civilã în interiorul unui sistem de toleranþã care integreazã

diferenþele celui care este diferit, respectând caracterul tipic al oricãrui

om ºi al oricãrei culturi, singularitatea de nerenunþat a individului. Însã,

pe plan psihologic, social ºi cultural se pare cã consecinþele au avut o

mare influenþã asupra acelei crize de sens spre care se îndreaptã omul

contemporan, ca ºi crizã de orientare în timpul transformãrilor rapide.

Totul apare ca atras într-un vârtej frenetic, aparent de neguvernat.

Fragmentul intereseazã mai mult decât totalitatea. De aceea, au crescut

posibilitãþile de alegere, însã, în aceeaºi mãsurã, a scãzut ºi capacitatea

noastrã de decizie. Ceea ce este provizoriu bucurã mai mult decât ceea

ce este durabil, ceea ce este schimbãtor mai mult decât ceea ce este stabil.

Nu mai este înþeles angajamentul pentru ceva definitiv: dãruirea de sine

„pânã la moarte” sau „pentru veºnicie” se pare cã a devenit o experienþã

cu gust arhaic, care nu mai poate fi trãitã în concreteþea de astãzi. Nimic

nu este ireversibil. Revenirea asupra propriilor decizii este consideratã ca

o creºtere în maturitate. ªi totuºi se moare în relaþii umane ºi sociale care

nu mai ating profunzimea inimii. Se cade în superficial. Alegerile apar

lipsite de conþinuturi de valori. Par tot mai autonome în comparaþie cu

dogmele, religiile, tradiþiile, ºi totuºi devin tot mai precare din cauza

lipsei unei semnificaþii autentice ºi a unui fundament ultim.

s-a greºit”. Cãutarea începe totdeauna cu punerea sub semnul întrebãrii a ceea ce se
ºtie: „Ne aflãm totdeauna situaþi într-un anumit orizont de probleme ºi alegem o
problemã pe care sperãm sã o rezolvãm. Soluþia, tot mai avansatã prin încercãri,
constã într-o teorie, într-o ipotezã, într-o conjuncturã. Diferitele teorii rivale sunt
confruntate ºi discutate în mod critic, cu scopul de a scoate la ivealã greºelile”. Este
vorba de metodologia falsificãrii care, pentru Popper, a devenit «parte ºi patrimoniu
al filozofiei de astãzi», K. R. POPPER, Logica della scoperta scientifica. Il carattere
autocorrettivo della scienza, Torino 1970, XIV-XV.



116 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

6. E ca ºi cum ar reapãrea din profunzimea dramei ºi a crizei istorice

a omului problema teoreticã dintotdeauna: cea a concilierii necesare

dintre multiplu ºi unul. Uni-pluralitatea sau pluri-unitatea apar ca

structuri formale ale existenþei, ca transcendentale inevitabile. Cu alte

cuvinte, fiecare experienþã umanã pare sã cearã, pentru împlinirea ei

fericitã, ca unitatea interioarã sã nu ducã la o închidere în sine, ci la o

deschidere faþã de celãlalt. Diversitatea nu poate sã ducã la împrãºtiere,

pentru cã ar cãdea în abisul singurãtãþii disperate. Unitatea nu poate fi o

omologare aplatizantã ºi reductivã. Istoria ºi gândirea umanã ating

posibilitatea unei trãiri care realizeazã la orice nivel al existenþei istorice

unitatea în multiplicitate, pluralitatea în unitate. Omul de astãzi se miºcã,

evident, într-o tensiune neîncetatã pe care am putea-o numi „unitrinitarã”.

Cãderea ideologiilor a fost semnul depãºirii principiului totalitar în

cadrul cãruia era interpretatã conºtiinþa modernã. Însã dincolo de

paradigma modernã a unitãþii, pluralismul fragmentat al postmodernitãþii

duce la o periculoasã crizã a identitãþii individuale ºi colective,

justificând ºerpuitoarele ºi necesarele nostalgii de unificare universalã

din timpul prezent. Pierderea rapidã a punctelor de referinþã ideologicã

îi lasã pe toþi mai mult sau mai puþin dezorientaþi. Oamenii au nevoie de

direcþii, de sens. Dar, ce e mai important, ei trebuie sã le gãseascã pe cele

juste. Apoi, nu e chiar atât de adevãrat cã astãzi existã o crizã de valori.

Cel puþin, dacã le luãm în consideraþie pe cele despre care se vorbeºte

mai mult: dreptate, legalitate, pace, solidaritate, condiviziune ºi chiar

sacrificiu, iubire, dãruire de sine. Aceºtia însã au devenit termeni goi, rod

al unei retorici verbale cu care ne-am obiºnuit ºi care fac imposibilã

comunicarea realitãþii care se aflã în ºi nu în afara acestor cuvinte. 

Trãim într-o epocã, într-un timp istoric care este clar fragmentat.

Sociologilor le place sã foloseascã imaginea de labirint sau de arhipeleag

pentru a descrie societatea noastrã care a moºtenit din trecut marea

disoluþie a zidurilor cãzute. Þinem în mâini pietre sfãrâmate, care,

aparent, nu mai pot fi reunite. Este situaþia contradictorie a epocii

postmoderne cãreia nu-i place, sau, chiar ºi mai mult, se îngrozeºte de

sistemele unitare, de punctele de referinþã, deoarece acestea recer

prioritãþi, ierarhii, judecãþi de evaluare. „Eu”-ul nostru, în mod voit

«slab», nu suportã sã fie condus forþat în cadrul aprofundãrii teoretice, ci
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se opreºte la suprafaþa informaþiilor care bombardeazã capacitãþile sale

receptive. Nu conteazã ce gândeºti, important e sã fie informat. Pentru a-

þi pãstra propria imagine, important este sã cunoaºti ºtirile, eventual fãrã

efortul unui supliment de reflecþie, care ar putea sã creeze unitate,

armonie între diferitele ºi contradictoriile izvoare informative. Toleranþa

este tensiunea necesarã.

7. În acest mod, se înþelege motivul care a dus la propunerea unei etici

mondiale, în mãsurã sã fondeze pe un minimum comun speranþele de

pacificare universalã .10

Nu e vorba de reducerea religiilor la un fel de minimalism etic, ci de

a focaliza mai bine acel minimum pe care religiile lumii îl posedã în

domeniul etic. Într-un timp în care încã nu s-au stins rãzboaiele dintre

naþiuni, sângeroasele conflicte dintre rase, într-o lume în care puterea

aparatului politico-economic înlãnþuieºte toate popoarele în zalele unei

distrugeri constante a ecosistemului, apare exigenþa unei viziuni largi

care sã fie capabilã sã «uneascã» societãþile pe scarã mondialã. E nevoie

nu atât de o religie sau de o ideologie a unitãþii, ci, mai curând, de norme,

valori, scopuri, idealuri care unesc .11

 Tentativa fãcutã de H. Küng în 1990 cu proiectul sãu de eticã mondialã (H.10

KÜNG, Projekt Weltethos, München 1990) corespunde, deºi într-o perspectivã diferitã,
fiind elaboratã în cadrul problemei religiilor din toatã lumea, celei a filozofului ºi
bioeticului american H. Tristram Engelhardt Jr. care era în cãutarea unei morale
comune (H. T. ENGELHARDT, Bioethics and Secular Humanism. The Search for a
Common Morality, London 1991). Pentru amândoi, este problematicã referinþa la
credinþa religioasã: credinþa ebraicã, creºtinã ºi islamicã exprimã un crez monoteist
însã sunt profund diferite între ele, la fel cum sunt ºi credinþele non monoteiste ale
multor religii asiatice (taoismul, confucianismul, budismul, hinduismul) cu diferitele
lor forme religioase ºi morale.

 H. KÜNG ºi K. J. KUSCHEL au editat în acelaºi timp cu cartea lor Weltfriede11

durch Religionsfrieden, München 1993, ºi Erklärung zum Weltethos, München 1993.
Pentru prima datã în istoria religiilor, un parlament al religiilor din toatã lumea, reunit
la Chicago de la 28 august la 4 septembrie 1993, a pronunþat ºi semnat o declaraþie
referitoare la etica mondialã, elaboratã în comun, ca punct de plecare pentru o mai
mare ºi concretã determinare a conþinutului ei însã deja cu speranþa de a produce o
schimbare globalã a conºtiinþei.
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Lumea traverseazã o gravã crizã - criza economiei mondiale, a

ecologiei mondiale ºi a politicii mondiale - care se exprimã în suferinþa

a sute de milioane de oameni sub povara lipsei locului de muncã, a

mizeriei, a foametei ºi a distrugerii familiei. În faþa acestei crize, capii ºi

membrii religiilor lumii au datoria moralã de a refuza orice formã de

agresiune, de fanatism, de urã ºi de ostilitate faþã de ceilalþi, care încã,

adesea mai constituie o cauzã de confruntãri violente ºi sângeroase, în

care religia este instrumentalizatã cu scopuri de putere politicã. De aici,

nevoia urgentã de a ajunge la un consens fundamental între religii, care

sã poatã furniza bazele pentru o eticã mondialã adresatã tuturor

oamenilor, chiar ºi celor fãrã religie. O eticã mondialã care sã uneascã pe

baza unui consens fundamental minimal cu privire la valori ºi la mãsuri

inamovibile ºi la comportãri morale fundamentale .12

9. E posibil, totuºi, în condiþiile de astãzi, sã te gândeºti la o

convieþuire umanã planetarã, capabilã sã organizeze viaþa oamenilor din

secolul nostru într-un cadru de referinþã «comun» din punct de vedere

etic? E posibil astãzi, între multiplele manifestãri ale culturilor ºi ale

religiilor, ale societãþilor ºi ale politicii, sã ajungi la un consens

 Principiile unei etici mondiale sunt astfel schematizate: 1. siguranþa cã nici o altã12

ordine mondialã nu este posibilã fãrã o eticã mondialã; 2. afirmarea unei cereri care
nu poate fi eliminatã, ºi anume cã orice om trebuie sã fie tratat omeneºte; 3.
precizarea a patru indicaþii inamovibile: a) obligaþia faþã de o culturã a non violenþei
ºi a respectului oricãrei vieþi; b) obligaþia unei culturi a solidaritãþii ºi a unei ordini
economice juste; c) obligaþia unei culturi a toleranþei ºi a unei vieþi trãite în adevãr;
d) obligaþia unei culturi a egalitãþii în drepturi ºi a reciprocitãþii dintre bãrbat ºi
femeie; 4. urgenþa unei schimbãri de conºtiinþã. Mai ales în apelul la aceastã
schimbare a inimii apare abstracþia metodologicã a unei etici mondiale astfel
orientate. Un consens universal pentru multe întrebãri particulare în domeniul etic (de
exemplu, a bioeticii ºi a eticii sexuale, a eticii ºtiinþei, a economiei ºi a statelor) nu e
numai greu, ci, de fapt, imposibil. O eticã mondialã poate fi o dorinþã umanã
semnificativã însã impracticabilã. Suferim cu toþii astãzi din cauza caracterului
absolut gol al termenilor lingvistici folosiþi în vocabularul zilnic. În nominalismul
actual, expresii precum „just”, „ordine economicã justã”, „adevãr”, „respect”,
„solidaritate” intrã în chinul veºnicului conflict al interpretãrilor, fãrã sã se ajungã la
o unitate semanticã.
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fundamental care sã fie, pentru viaþa oamenilor din timpul nostru, ca un

fel de „limbaj comun”, dincolo de babel-ul imposibilei comunicãri? E

posbilã astãzi depãºirea disperatei fragmentãri comunicative care apare

ca simptomul cel mai vizibil al slãbiciunii ºi al contradicþiei unei omeniri

tot mai mult apropiatã de sistemele tehnologice ale medierii lingvistice

ºi, paradoxal, tot mai mult devenitã „satul global” al singurãtãþii

persoanelor? Va fi, aºadar, imposibilã depãºirea agoniei unei lumi care

moare în propriile „diferenþe”, deoarece îi vine greu sã recunoascã, în

practicã, bogãþia multiformã, ºi interpreteazã categoria diferenþei sub

semnul arogant al diviziunii ºi sub ideea totalitarã de dominare?

Speranþa umanã de supravieþuire demnã apare legatã de o singurã

temã: „firul Ariadnei” care însufleþeºte ºi susþine orice cãutare, exprimat

de câteva cuvinte care sunt numai în aparenþã generice, precum

„globalizare”, „mondializare”. Cu acestea, este rechematã direcþia

obligatorie de urmat actualmente pentru depãºirea relelor ºi a dramelor

care îi cuprind pe oamenii timpului prezent ºi care pot fi observate cu

uºurinþã, dacã ne îndreptãm cu ochii minþii la durerea foamei ºi a

rãzboaielor lumii, la nedreptãþile ºi discriminãrile economice, la

tensiunile sociale ºi politice care strãbat þãrile ºi oraºele, regiunile ºi

naþiunile, popoarele pãmântului.

Mai ales criza politicii a trimis în mod constant la problema eticã ca

la un fel de supapã de siguranþã. Cât priveºte, apoi, în ce mãsurã acest

apel a fost ori ar fi respectuos faþã de etica însãºi este o întrebare fãrã

rãspuns. E adevãrat cã nici un serviciu fãcut oamenilor dintr-un oraº

(polis) nu poate fi practicat fãrã normativitatea atitudinilor fundamentale,

a mãsurilor ºi a regulilor obligatorii, fãrã valorile etice. O reînnoire eticã

a activitãþii politice poate permite o politicã care sã realizeze atitudinea

ei originalã, cea a slujirii creºterii binelui comun al societãþii, producând

acele condiþii de libertate concretã ºi de solidaritate extinsã care sunt

minimale pentru a construi o civilizaþie demnã de om.

Totuºi, etica este ceva cu totul deosebit. Este ca un vârtej: când te

apropii de suprafaþã eºti atras ºi înghiþit. Apelul la valori, sau la valorile

etice, pune problema fundamentului lor ºi acesta împinge gândirea spre

recunoaºterea unui Dincolo personal, fãrã de care orice fundament

proxim apare ca nefondat autentic ºi, de aceea, ca o reformulare a durerii
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lumii. În general, etica umanã nu poate fi elaboratã ºi practicatã fãrã

fundamentul religios al unui Absolut trascendent care, în acest context,

apare ca instanþa ultimã, capabilã sã garanteze obiectivitatea convieþuirii

umane, în ºi dincolo de încleºtãrile particulare ºi subiective.

Toate acestea cu o observaþie teologicã importantã, ºi anume de a nu-l

coborî pe Dumnezeu la o „funcþie de rezolvare” a problemelor noastre

existenþiale ºi teoretice. Moartea, caracterul finit, suferinþa, vina sunt

experienþe care deschid omul spre misterul lui Dumnezeu. Teologia

articuleazã în mod critic rãspunsul credinþei la întrebãrile dupã sens ale

omului cu atenþia de a nu-l instrumentaliza în mod funcþional pe

Dumnezeu: „Acolo unde Dumnezeu serveºte (numai) la ceva, acolo el

este deja deformat de acesta la care serveºte” . Împlinirea ºi satisfacerea13

oricãrei aspiraþii ºi cãutãri umane de cãtre Dumnezeu este totdeauna

neaºteptatã ºi nesperatã.

În acest sens, revelaþia trinitarã a lui Dumnezeu în istoria lui Isus

Cristos poate fi teologic reînþeleasã ca actualizare a deschiderii omului

faþã de absolut. Omul este, prin definiþie, deschidere faþã de misterul lui

Dumnezeu, a cãrui manifestare rãmâne liberã ºi indeductibilã, absolut

ineditã ºi nouã, deºi capabilã sã corespundã profund aºteptãrilor umane,

fãcându-le sã explodeze ºi atrãgându-le spre þinte ºi finalitãþi adecvate (ºi

totuºi mereu inadecvate) adevãrului chipului lui Dumnezeu, iubirea

Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt care sunt unicul Dumnezeu.

 De aceea, „credinþa ºi teologia desfãºoarã, pe bunã dreptate, funcþii importante13

referitoare la soluþionarea problemelor vieþii individuale ºi sociale. Însã, când se
vorbeºte de funcþia credinþei în Dumnezeu ar trebui sã fim atenþi: într-adevãr, dacã
problema lui Dumnezeu s-ar epuiza în încercarea de a ilumina aceastã funcþie a lui
Dumnezeu în raport cu viaþa noastrã, am pierde deja din vedere adevãrata lui
dumnezeire”, D. SATTLER - TH. SCHNEIDER, „Dottrina su Dio”, în Nuovo corso di
dogmatica, I, ed. TH. SCHNEIDER, Brescia 1995, 67.


