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La prima vedere, întrebarea din titlul conferinþei poate pãrea retoricã, dacã
nu chiar anacronicã, fiindcã de la Conciliul al II-lea din Vatican încoace,
teologii ºi magisteriul Bisericii Catolice sunt într-un dialog permanent cu patru
mari religii ale lumii: ebraismul, islamismul, hinduismul ºi budismul . Dar1

dialogul interreligios se opreºte cu predilecþie asupra a ceea ce îi uneºte pe
participanþii la discuþie , prin urmare ºi creºtinismul este o religie. Totuºi, nu2

toþi teologii ºi istoricii religiilor împãrtãºesc aceastã idee. De exemplu, Mircea
Eliade spune cã termenul „religie” nu poate fi aplicat fãrã discriminare la toate
religiile lumii ºi, în raport cu creºtinismul, termenul ca atare nu este relevant,
deoarece creºtinismul se defineºte prin credinþã, care implicã ideea de libertate
ºi nu cea de fiinþã, semnificaþie ºi adevãr, cum este în cazul religiei. Pentru
Eliade, obiectul religiei este sacrul, adicã dimensiunea transcendentã a
existenþei, dar sacrul nu înseamnã în mod exclusiv credinþa într-un Dumnezeu .3

 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Declaraþia despre relaþiile Bisericii cu religiile1

necreºtine Nostra Aetate (28 octombrie 1965); COM M ISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,

Il cristianesimo e le religioni, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Sã trecem pragul speranþei, Humanitas, Bucureºti 1995, 111-2

115. Sfântul Pãrinte vorbeºte despre elementul comun fundamental ºi rãdãcina comunã a

tuturor religiilor, subliniind unitatea neamului omenesc în ce priveºte destinul etern ºi ultim al

omului.

 Despre religie: „Este regretabil faptul cã nu dispunem de un cuvânt mai precis decât acela3

de religie prin care sã numim experienþa sacrului. Termenul are o istorie îndelungatã, deºi

întrucâtva limitatã din punct de vedere cultural. Ne putem întreba dacã poate fi el aplicat fãrã

discriminare Orientului Apropiat antic, iudaismului, creºtinismului ºi islamismului sau

hinduismului, budismului ºi confucianismului, precum ºi popoarelor aºa-zis primitive. Dar este

poate prea târziu sã cãutãm alt cuvânt ºi religie poate fi încã un termen util, cu condiþia sã ne

amintim mereu cã el nu implicã în mod necesar credinþa într-un Dumnezeu, în zei sau în spirite,

ci se referã la experienþa sacrului ºi, prin urmare, are legãturã cu ideile de fiinþã, sens ºi

adevãr”, M. ELIADE, Nostalgia originilor, Humanitas, Bucureºti 1994, 5.

Despre credinþã: credinþa înseamnã „emanciparea absolut de orice fel de «lege» naturalã ºi

de aici cea mai deplinã libertate pe care omul ºi-o poate imagina: aceea de a interveni în statutul

ontologic chiar al Universului. Ea este, în consecinþã, o libertate creatoare prin excelenþã”, M.
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Cu alte cuvinte, credinþa ºi religia sunt douã lucruri diferite, cum au susþinut ºi
teologii protestanþi pe urmele lui Karl Barth. În spatele acestei interpretãri
dihotomiste, se ascunde pericolul de a transforma credinþa într-o experienþã pur
interioarã, iar religia într-un umanism orizontal.

De aceea, îmi propun sã arãt cã ºi creºtinismul este o religie, mai exact este
religia alteritãþii transcendente, religia raportului cu altul care deschide calea
cãtre o altã dimensiune a realitãþii decât cea prezentã.

1. Creºtinismul este o religie

Dacã prin cuvântul „religie” înþelegem acea „legãturã cu Realitatea Ultimã
ºi Transcendentã de care omul crede cã depinde în mod existenþial ºi raporturile
cultuale ºi teoretice pe care omul credincios le stabileºte cu realitatea aceasta” ,4

atunci trebuie spus cã, la începutul manifestãrii sale, creºtinismul nu se prezintã
ca o religie. În mod originar, creºtinismul este un mesaj al lui Dumnezeu
adresat oamenilor din toate religiile , având puþine elemente specific5

religioase . Din acest punct de vedere, este evident faptul cã activitatea lui Isus6

ºi a ucenicilor sãi nu a fost susþinutã de autoritatea religioasã sau de structurile
religiei ebraice. Totodatã, este adevãrat cã Isus interpreteazã misiunea sa ºi
vestirea împãrãþiei lui Dumnezeu în funcþie de anumite personaje ale tradiþiei
mesianice precedente, însã aceastã inserare în aºteptarea autenticã a poporului
este însoþitã de o rupturã clarã de mentalitatea mesianicã a reprezentanþilor
oficiali ai religiei ebraice. Dar ruptura nu a rãmas doar în plan doctrinar, ci a
dus la o confruntare care l-a exclus pe Isus din comunitatea religioasã a
poporului sãu, culminând cu strigãtul mulþimii: „Sã fie rãstignit!” (Mt 27,23).

Totuºi, trecerea dincolo de aspectele vizibile ale religiei ebraice nu a fost
motivatã numai de conflictul dintre Isus ºi membrii sinedriului. Din discuþia pe
care o are cu femeia samariteanã, înþelegem cã Isus însuºi dorea lucrul acesta.
Noteazã sfântul Ioan: „Vine însã ceasul, ba chiar acum este, când adevãraþii
închinãtori se vor închina Tatãlui în spirit ºi adevãr, cãci însuºi Tatãl astfel de
închinãtori cautã. Dumnezeu este spirit, iar închinãtorii lui trebuie sã se închine
în spirit ºi adevãr” (In 4, 21-24).

ELIADE, Mitul eternei reîntoarceri, Univers enciclopedic, Bucureºti 1999, 153.
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Acest text este ca o prelungire a mesajelor profetice, care denunþã
formalismul religios ºi prevestesc legãmântul cel nou, cultul cel nou datorat lui
Dumnezeu (Is 1,1 º.u; Am 5,1 º.u.; Ier 7,1º.u.; 31,31 º.u.; Mal 1,10 º.u.),
înrãdãcinat în inima omului ºi eliberat de factorii formaliºti ai religiei. Dar
aspiraþia la un raport interiorizat cu Dumnezeu se observã ºi în alte tendinþe ale
ambientului cultural în care a apãrut creºtinismul. De exemplu, comunitatea de
la Qumran, care se îndepãrtase de religia de la templu ºi accentua activitãþile
cu caracter contemplativ ºi spiritual, ca ºi ºcolile de inspiraþie platonicianã din
acel timp, care descopereau centrul de gravitate al raportului cu Dumnezeu în
ascezã ºi în dorinþa extazului . Acesta este contextul în care Isus vesteºte noul7

legãmânt, a cãrui bogãþie misterioasã depãºeºte toate formele religioase
inventate vreodatã de oameni.

Prima ºi mica Bisericã din Ierusalim ar fi putut sã realizeze exigenþele noi
izvorâte din mesajul lui Isus, fiindcã era formatã doar din câþiva discipoli. În
plus, aºteptarea ei escatologicã o îndemna la o rupturã cu trecutul. ªi totuºi,
discipolii l-au vãzut pe Isus Cristos cu ochii credinþei „întrupate” în
mentalitatea ebraicã. În tradiþia iudaicã, au descoperit modelul necesar de
transmitere a mesajului ºi de organizare a comunitãþii lor.

Totuºi, la scurt timp dupã aceastã primã structurare de tip semit, care mai
supravieþuieºte încã în Bisericile siriene ºi etiopiene, asistãm la o rupturã de
modelul ebraic, înfãptuitã de miºcarea elenistã din sânul Bisericii primare.
Rezultatul acestei rupturi este modelul grecesc al creºtinismului nãscut sub
soarele cultural al Mediteranei. În acest sens, un rol deosebit l-a avut lucrarea
misionarã a sfântului apostol Paul, a cãrui privire „catolicã” nu s-a oprit doar
la lumea elenistã. Poporul nou vestit de Apostolul neamurilor depãºea barierele
dintre iudei ºi greci, cuprinzându-i pe toþi oamenii de bunãvoinþã; centrul de
referinþã al acestui popor nou era inima omului transformatã de Duhul Sfânt în
templu al lui Dumnezeu. Însã ºi Paul avea nevoie de modele pentru formularea
limbajului ºi organizarea vizibilã a Bisericii; acestea au fost luate din cultura
ºi, în parte, din religiile pe care le-a întâlnit în cãlãtoriile sale misionare.

Aºadar, încã de la începuturile sale, creºtinismul se prezintã cu mai multe
haine culturale, însã este vorba de diversitate în unitate. Vãzute din interiorul
lor, religiile lumii reprezintã tot atâtea forme de manifestare a aspiraþiei
universale la mântuire, în schimb, mesajul creºtin implicã faptul cã existã
revelaþia lui Dumnezeu în Isus Cristos, cã taina se întrupeazã ºi vine cãtre om,

 Cf. P. HADOT, Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, Iaºi 1998, 125-137.7
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cã omul este introdus în aceastã tainã, cã existã un eveniment ce modificã
condiþia umanã, altfel, vorba sfântului Paul, „credinþa voastrã este zadarnicã,
iar noi suntem martori mincinoºi ai lui Dumnezeu” (1Cor 15, 15) .8

Desigur, înculturarea creºtinismului în elenism a fost anevoioasã . În primul9

rând, mesajul creºtin s-a confruntat cu ideile culturii filozofice aparþinând lumii
eleniste. Cât priveºte influenþa doctrinarã a religiilor ºi a miturilor lor, ea pare
sã fi fost secundarã ºi indirectã. În al doilea rând, viaþa liturgicã a
creºtinismului a fost marcatã de mentalitatea celorlalte religii din jur. La
început, cultul creºtin avea puþine aspecte simbolice: fãrã temple, fãrã preoþi ca
ºi clasã socialã sau categorie de angajaþi ai statului, fãrã sãrbãtori, fãrã
ceremonii, fãrã imagini ºi obiecte liturgice. Toate aceste structuri au fost
realizate în primele trei secole. Astfel, religiile pãgâne au oferit creºtinismului
multe elemente ºi modele de organizare a vieþii liturgice, totuºi, trebuie sã
observãm cã ele au fost transformate mereu ºi au cãpãtat un sens nou .10

Dar pasul decisiv în actualizarea chipului religios al creºtinismului s-a fãcut
accentuat prin conjugarea a câtorva factori sociali ºi politici: inserarea
creºtinismului în structura politico-socialã a imperiului, pãtrunderea
creºtinismului în rândul populaþiei de la sate ºi convertirea în masã a
popoarelor. Aceºti trei factori, pânã la un anumit punct legaþi între ei, au
exercitat o influenþã diferitã asupra creºtinismului. Primul s-a încheiat degrabã
ºi a dat creºtinismului aspectul de religie de stat. Efectul celorlalþi doi factori
începe sã fie vizibil abia în secolul al IV-lea, când creºtinismul se angaja
hotãrât în încreºtinarea cãtunelor ºi a satelor; însã procesul a fost lung ºi
caracterizeazã evanghelizarea întregii Europe. Rezultatul nu a fost întotdeauna
pozitiv, fiindcã a imprimat creºtinismului multe trãsãturi ale unei religii
populare. Când procesul s-a terminat, creºtinismul a rezultat ca o religie
ebraico-greco-romano-celtico-gotico-geramano-slavã: o religie europeanã, cu
rãdãcini în întregul bazin mediteranean.

Aceastã fazã de inserare a creºtinismului în ambientul religios în care trãia
nu a fost mereu motivatã de exigenþe evanghelice ºi nu a dat numai roade
pozitive. Poziþia, mijloacele ºi posibilitãþile unei religii de stat au fost deseori
profane, însã, în cele din urmã, au cãpãtat un caracter sacru; uneori, au devenit
absurde, când, de exemplu, caracterul absolut ºi unic al creºtinismului s-a lãrgit

 J. DANIÉLOU, Et qui est mon prochain?, 181.8

 Cf. J. DANIÉLOU , Message évangelique et culture hellénistique, Tournai 1961.9

 I. P. CULIANU , „Intervento”, în Religioni ed educazione. Dialogo delle civiltà, ed. G.10

SFORZA, ANICIA, Roma 1994, 98. Cf. IDEM , Religie ºi putere, Nemira, Bucureºti 1996.
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ºi la aceastã sferã, în sine profanã. Totuºi, statutul unei religii de stat nu a adus
în creºtinism numai lucruri negative; în fond, corespunde dorinþei
creºtinismului, care vrea sã consacre totul lui Cristos, chiar ºi structurile sociale
ºi politice.

Pãtrunderea creºtinismului la sate ºi botezarea în masã a popoarelor a slãbit
rezistenþa creºtinã în faþa influenþei pãgânismului ºi a permis pãtrunderea
multor elemente ale religiozitãþii populare în aspectele religioase ale
creºtinismului. Pietatea poporului creºtin nu urma mereu inspiraþia evanghelicã,
când organiza ceremonii, sãrbãtori sau când descoperea locuri de pelerinaj;
deseori, aceste activitãþi derivau din atitudinile psihologice comune tuturor
formelor de pietate popularã.

Acest proces s-a terminat cu o alianþã strânsã între creºtinism ºi toate
aspectele vieþii popoarelor europene. Când statul a început sã primeascã forme
naþionale, asistãm la naºterea creºtinismului naþional, în care creºtinismul nu
se mai separã de naþiune. În România, aceastã alianþã, simfonie dintre naþiune
ºi creºtinism, a avut atât roade negative, cât ºi pozitive . Teologia nu-ºi11

propune sã facã judecãþi de valoare asupra istoriei Bisericii, ci vrea sã afle ce
este veºnic ºi ce este relativ în procesul în urma cãruia creºtinismul a primit
chipul unei religii ce poate fi numitã europeanã. Este vorba de specificarea
raportului ontologico-istoric dintre creºtinism ºi religie ºi ce anume este relativ
în acest raport. Analiza acestui raport a condus la concluzii diferite în spaþiul
teologiei protestante ºi catolice.

2. Creºtinismul nu este o religie

Primul mare teolog protestant care criticã conceptul de religie în raport cu
credinþa creºtinã este Karl Barth. Dupã propria logicã a teologiei justificãrii,
religia este „trupul” în sens paulin , adicã este voinþa omului de afirmare12

personalã. În comentariul la Scrisoarea cãtre Romani, Barth afirmã cã raportul
omului cu Dumnezeu nu poate fi veritabil decât dacã este doar rezultatul
lucrãrii lui Dumnezeu. Relaþia în care numai Dumnezeu are iniþiativa este de
domeniul credinþei ce se aflã în om, fãrã ca sã vinã totuºi de la om: „Credinþa
nu este credinþã decât în mãsura în care nu revendicã nici o realitate istoricã ºi

 Cf. O. Gillet, Religie ºi naþionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul11

comunist, Compania, Bucureºti 2001.

 Cf. J. ROLLET, „Religion et foi”, în Penser la foi. Recherches en théologie aujourd’hui,12

Fs. Joseph Moingt, ed. J. DORÉ – Ch. THEOBALD , Cerf, Paris 1993, 304-305.



45

psihologicã, în mãsura în care este inefabila realitate divinã” . Religia este un13

efort al omului pentru a ajunge sã dobândeascã dreptatea ºi siguranþa de unul
singur, fãrã Dumnezeu. Deci, religia se opune justificãrii numai prin credinþã.

Aceastã criticã radicalã se referã la religia creºtinã. Fiind religia harului, ea
nu devine adevãratã decât prin har, altfel riscã în permanenþã sã se devalorizeze
ºi sã devinã din nou religia omului: „De aceea se cuvine, în momentul în care
este recunoscutã ca adevãratã, sã se recunoascã, totodatã, faptul cã religia
creºtinã rãmâne sub ameninþarea sentinþei de incredulitate care e valabilã pentru
toate religiile: numai harul lui Dumnezeu, aºa cum se manifestã în revelaþie,
poate rosti aici cuvântul eliberator” . Aºadar, numai prin revelaþie ºi prin14

lucrarea harului religia creºtinã este adevãratã. Pentru Barth, misticismul ºi
ateismul sunt critici imperfecte ale religiei. Numai credinþa este eficace pentru
a demasca religia ca proiect al omului, ca voinþã de a se folosi de Dumnezeu
în avantajul lui.

Pe linia lui K. Barth, tradiþia protestantã a insistat mult asupra transcendenþei
credinþei în Dumnezeu, a vorbit mereu despre opoziþia dintre religie ºi credinþã,
vãzând în credinþa autenticã o condamnare a spiritului idolatru din religii. Din
punct de vedere teologic, aceastã poziþie este discutabilã, în sensul cã prezintã
ºi elemente pozitive, nu doar negative . Altfel stau lucrurile însã cu acel curent15

radical care vorbeºte despre un creºtinism fãrã religie ºi despre o teologie a
„morþii lui Dumnezeu” (Ricoeur, van Buren, Cox, Hamilton, Altizer). Pentru
aceºti teologi, în lumea actualã, adânc secularizatã ºi atee, orice discurs despre
Dumnezeu este de neînþeles, absurd, de aceea, pentru a-i salva inteligibilitatea,
mesajul creºtin trebuie eliberat de suprastructura religioasã ºi prezentat „fãrã
Dumnezeu”, adicã în „formã atee” .16

Linia moderatã a interpretãrii creºtinismului fãrã religie se gãseºte în
teologia lui D. Bonhoeffer care, într-o epistolã din 30 aprilie 1944, spunea: 

Mã gândesc mereu la ceea ce este într-adevãr pentru noi, astãzi, creºtinismul sau
ºi cine este Cristos. A trecut timpul în care lucrul acesta se putea spune oamenilor
prin cuvinte, fie ele cuvinte teologice sau pioase; aºa dupã cum a trecut timpul
interioritãþii ºi al conºtiinþei, adicã tocmai timpul religiei în general. Ne îndreptãm
spre un timp în întregime nonreligios; oamenii, aºa cum sunt acum, pur ºi simplu

 K. BARTH , Dogmatique, I/II, Labor et Fides, Genève 1954, 117.13

 K. BARTH , Dogmatique, I/II, 117.14

 Vl. BOUBLIK , Teologia delle religioni, 317-320.15

 Cf. B. MONDIN , „Teologia della morte di Dio”, în Dizionario enciclopedico di filosofia,16

teologia e morale, ed. B. MONDIN , Massimo, Milano 1989, 754.
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nu pot sã mai fie religioºi. Chiar ºi cei care se definesc cu sinceritate religioºi nu
pun în practicã lucrul acesta în nici un fel; probabil, prin religios ei înþeleg ceva
complet diferit (...) Întrebãrile la care ar trebui sã rãspundem sunt: ce înseamnã o
Bisericã, o comunitate, o predicã, o liturgie, o viaþã creºtinã într-o lume
nonreligioasã? Cum vorbim despre Dumnezeu fãrã religie, adicã tocmai fãrã
supoziþiile istoric condiþionate de metafizicã, de interioritate etc. etc.?17

Într-o altã scrisoare din 5 mai 1944, Bonhoeffer explica ce înseamnã sã
vorbeºti despre Dumnezeu-fãrã religie: „În locul religiei este acum Biserica –
ceea ce în sine este biblic – dar lumea este, într-o anumitã mãsurã, pusã la
picioarele ei ºi lãsatã în voia soartei, iar aceasta este eroarea” . Aºadar, a vorbi18

despre Dumnezeu-fãrã religie înseamnã a vorbi despre Dumnezeu-fãrã
Bisericã.

Bonhoeffer este de pãrere cã explicaþia acestei situaþii dramatice se aflã în
perspectiva metafizicã a filozofiei greceºti, care a condus la conceptualizarea
ºi dogmatizarea mesajului biblic ºi a creat un dualism între viaþa de credinþã ºi
doctrinã. În consecinþã, „religia” a devenit o doctrinã, o viziune despre lume
sau chiar o ideologie adãugatã vieþii de credinþã. Deci, pentru Bonhoeffer,
conceptul de „religie” nu se referã la experienþa religioasã autenticã, ci la
deformãrile religioase.

În ciuda criticii severe la adresa „religiei”, multe din ideile teologice ale lui
Bonhoeffer sunt valabile. De exemplu, redescoperirea centralitãþii misterelor
lui Cristos în viaþa de credinþã corespunde exigenþelor unui creºtinism autentic.
Aceastã redescoperire conduce la înþelegerea bogãþiei iubirii divine, care, în cel
Rãstignit, suferã cu noi ºi trãieºte pentru noi. De aceea, creºtinul trebuie sã se
înþeleagã pe sine ca o „fiinþã-pentru-alþii”, imitând Rãstignitul ºi manifestând
iubirea divinã pentru lume. În ochii lui Bonhoeffer, Isus este omul-Dumnezeu
când trãieºte ºi moare pentru oameni. Totuºi, aici trebuie sã spunem cã, deºi
Dumnezeu este mereu prezent, orizontul iubirii se deplaseazã prea mult înspre
om.

Cu toate acestea, la Bonhoeffer, creºtinismul nu este nici religie, nici
umanism; importantã este dimensiunea religioasã, adicã referinþa la Dumnezeu
ºi la om, care este prezentã în credinþã. Dar dimensiunea religioasã nu se
limiteazã doar la experienþa de credinþã; Bonhoeffer vorbeºte despre rugãciune

 D. BONHOEFFER, Wiederstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft.17

Neuausgabe, Chr. Kaiser Verlag, München 1985 ; trad. italianã Resistenza e resa. Lettere e3

scritti dal carcere, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 348-350.

 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 355.18
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ºi despre mãrturisirea pãcatelor, invitã la sacrificiul iubirii, pune în luminã
chiar dimensiunea religioasã a suferinþei ºi a morþii. Desigur, aceste elemente
sunt prezente ºi în alte religii, însã Bonhoeffer le introduce într-o nouã
perspectivã, care poate fi numitã cristologicã. Taina omului ºi a lui Dumnezeu
se înþelege în lumina experienþei lui Isus ºi a misterelor „trupului” sãu, în mod
deosebit rãmânând sub Cruce. Bonhoeffer încearcã sã dea mai multã
consistenþã creºtinismului, vrea sã încreºtineze mai mult creºtinismul, însã
tentativa lui trebuie nuanþatã.

Problema lui Bonhoeffer, ca, de altfel, a întregii teologii protestante recente,
constã în faptul cã interpreteazã creºtinismul lãsând deoparte sacrul, adicã
dimensiunea fundamentalã a existenþei, ºi conduce la o înþelegere reducþionistã
a esenþialului credinþei creºtine – creºtinismul într-o singurã dimensiune,
moralistã sau umanistã. În acest caz, creºtinismul înseamnã doar o relaþie cu
celãlalt ºi poate fi confundat cu lupta socialã ºi politicã. Dar mesajul creºtin nu
se poate reduce la ecoul pe care trebuie sã-l aibã la nivelul organizãrii cetãþii
pãmânteºti, ci trebuie sã se situeze într-un alt plan decât cel al constituirii
cetãþii economice ºi sociale. Religia creºtinã deschide omului calea cãtre o altã
dimensiune a realitãþii, prin care el transcende în mod absolut toate sistemele
economice ºi politice .19

3. Creºtinismul este religia alteritãþii transcendente

Înþelegerea caracterului unic ºi absolut al creºtinismului în lumina teologiei
crucii este un aspect prezent ºi la marii teologi catolici contemporani cu K.
Barth sau cu D. Bonhoeffer. De exemplu, lucrarea fundamentalã a lui Hans Urs
von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, este tradusã în limba
francezã cu titlul La Gloire et la Croix (Gloria ºi Crucea) . Fãrã îndoialã, între20

aceºti teologi existã diferenþe de perspectivã, dar se întâlnesc în ideea cã
moartea este condiþia vieþii, crucea este condiþia gloriei, renunþarea la
particularitate este condiþia universalitãþii concrete . Aºadar, crucea are valoare21

simbolicã universalã. Crucea este simbolul universalitãþii, legatã mereu de
sacrificiul particularitãþii.

 J. DANIÉLOU , Et qui est mon prochain?, 211-212.19

 Cf. H. U. VON BALTHASAR, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la20

révélation, I-III, Aubier-Montaigne, Paris 1965-1968-1972.

 C. GEFFRÉ, „La singularité du christianisme”, în Penser la foi. Recherches en théologie21

aujourd’hui, 367-369.



48

De aceea putem spune cã teologia creºtinã se opreºte asupra dimensiunii
kenotice (umilirea lui Isus Cristos, om ºi Dumnezeu, pânã la rãstignire ºi
moarte), pentru cã ea este constitutivã creºtinismului în starea lui iniþialã. Egal
fiind cu Dumnezeu, kenoza lui Cristos face posibilã învierea în sensul larg al
cuvântului. În prelungirea crucii, mormântul gol, absenþa trupului
Întemeietorului este condiþia evenimentului trupului Bisericii ºi a trupului
Scripturilor. Deci, creºtinismul este întemeiat pe o Absenþã originarã.

Din punct de vedere antropologic, conºtiinþa unei absenþe stã la baza
raportului cu celãlalt, cu cel strãin, cu cel diferit de noi. Prin întrupare, Isus
înscrie dialogul cu altul în orizontul transcendenþei verticale, punând în luminã
originea ºi destinul final al omenirii. Urmând logica kenozei ºi a întrupãrii,
putem afirma cã, aºa cum nu existã o experienþã creºtinã fãrã conºtiinþa unei
Origini absente, la fel nu existã viaþã creºtinã fãrã conºtiinþa unei lipse cât
priveºte celelalte modalitãþi semnificative de viaþã ale oamenilor.

Prin urmare, cât priveºte specificul ei, experienþa creºtinã implicã
dimensiunea transcendentã a raportului cu celãlalt, adicã nu poate fi separatã
de experienþa alteritãþii, care conduce la întâlnirea cu un Dumnezeu mereu mai
mare. Din acest punct de vedere, credinþa creºtinã sau evanghelia nu este o
totalitate care include sau exclude, ci este o totalitate deschisã cãtre absolut, iar
termenii specifici de înþelegere sunt cei de eveniment, depãºire, rupturã de
nivel, termeni care instaureazã relaþii noi.

Dar, în plan imediat, experienþa religioasã creºtinã înseamnã conºtiinþa
particularitãþii ºi a depãºirii sale prin deschiderea faþã de celãlalt. Aceastã
dialecticã ajutã sã regândim raportul dintre universalitatea mesajului creºtin ºi
pluralitatea tradiþiilor religioase ºi culturale. Prin urmare, fiecare creºtin, fiecare
comunitate, creºtinismul în întregime trebuie „sã fie semnul a ceea ce îi
lipseºte” . Credinþa nu este ea însãºi decât dacã este fidelã originii sale absente22

ce nu se poate epuiza în nici un fel de pozitivitate, nici chiar în cea a
creºtinismului istoric. Practica alteritãþii, ospitalitatea faþã de cel strãin nu pot
fi opþiuni facultative. Ele se prezintã ca o exigenþã de naturã ºi atestã Alteritatea
unui Dumnezeu mereu altfel decât credem sau am vrea noi sã fie.

Lucrul acesta rezultã ºi din evenimentul întrupãrii, care este strâns legat de
cruce . Revelaþia are loc prin coborârea în timp ºi spaþiu a Cuvântului, care23

 C. GEFFRÉ, „Le non-lieu de la théologie chez Michel de Certeau”, în Michel de Certeau22
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vine în întâmpinarea aspiraþiei omului cãtre Dumnezeu. Din acest fapt derivã
douã consecinþe importante: multiplicitatea posibilã a revelaþiilor naturale ºi
conexiunea intimã care se poate stabili între ele. Revelaþia unicã în Isus Cristos
nu înseamnã exclusivitate, ci particularitate universalã într-o complexã ºi
variatã, dar unitarã, istorie de manifestãri divine. Ele nu sunt identice, pentru
cã nu toate culturile au aceeaºi capacitate epifanicã ºi pentru cã pãcatul poate
ascunde sau întuneca revelaþia divinã. În sensul acesta, manifestãrile istorice
ale lui Dumnezeu au un caracter specific ºi particularitãþi care sunt subliniate
de roadele lor salvifice. De aceea, viaþa Bisericii este necesarã manifestãrii lui
Cristos. Ea dã semnificaþie ºi credibilitate revelaþiei lui Dumnezeu, înfãptuite
în Cristos. Se poate spune mai mult, ºi anume cã, prin Bisericã, Cristos rãmâne
mereu prezent în timpurile noastre, iar cãutarea lui în afara Bisericii este
periculoasã. Fãrã îndoialã, existã adaptãri necesare, dar ele rãmân la nivelul
modalitãþilor de prezentare, nu pot sã punã în discuþie nodul central al
afirmaþiei creºtine: Cristos continuã sã se dãruiascã lumii prin Bisericã .24

Dar întruparea nu este o suprapunere de structuri operative sau de naturi, ci
o relaþie de aºa manierã încât Isus, în realitatea (natura) lui umanã este
constituit de Dumnezeu drept Cuvântul sãu întrupat, sacramentul sãu în lume,
simbolul viu al realitãþii sale invizibile (natura divinã). Acesta este caracterul
singular al lui Isus ºi mãreþia lui: s-a fãcut cel mai mic pentru a-l revela pe cel
Infinit de mare, s-a nimicit pe sine pentru a-l revela pe cel care este Totul, s-a
fãcut om pentru a-l revela pe Dumnezeu.

În acest sens, urmarea lui Isus devine pasiune pentru cei mici ºi sãraci, iar
forþa ei provine din dimensiunea transcendentã a iubirii divine. Isus a fost
primul care s-a fãcut omul „fãrã chip ºi fãrã frumuseþe” (Is 53,2) pentru a-l
revela pe Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate fi motiv de glorie ºi de
superioritate pentru cel care vrea sã dea mãrturie despre mântuirea creºtinã.

Aºadar, fie cã urmãm calea întrupãrii, fie cã rãmânem la umbra crucii, prin
creºtinism ajungem la întâlnirea cu Altul. Definim creºtinismul ca religia
alteritãþii transcendente, deoarece caracterul autentic al întâlnirii cu altul pe
orizontalã se fundamenteazã în lucrurile spirituale din cealaltã ordine a
realitãþii. Sub acest aspect, cei mai buni vorbitori (profesori de religie)
„apologeþi” ai creºtinismului sunt sfinþii.

Cittadella Editrice, Assisi 1994, 45-48. Cf. ediþia originalã J. H ICK – P.F. KNITTER, ed., The
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În ºcolile din România, existã mulþi elevi ºi profesori creºtini care dau
dovadã de generozitate, prietenie, devotament, însã nu prin aceste „virtuþi” se
percep realitãþile spirituale, evidente în creºtinism. Asistãm astãzi la o anumitã
pierdere de calitate în creºtinism: mulþi tineri, preoþi, profesori se întâlnesc în
ºcoalã ºi în afara ei, sunt foarte joviali, dispuºi la sacrificii – toate acestea sunt
aspecte pozitive ale activitãþii lor –, dar nu fascineazã spiritual; dau mãrturie
despre bucuria ºi generozitatea specificã vârstei, dar nu spun nimic despre
prezenþa lui Dumnezeu, despre prezenþa unei alte lumi care are deja o
semnificaþie escatologicã. Creºtinismul este o cale de mântuire care presupune
fidelitate eroicã faþã de lumea bunurilor spirituale.

Concluzii

Într-un omagiu adus lui M. Eliade, E. Cioran spune: 

reproºul cel mai grav pe care am avut tupeul sã i-l fac este cã s-a ocupat de religii
fãrã a avea un spirit religios (...) Cu câteva sãptãmâni înainte de a muri, într-un
interviu acordat unui ziarist care fãcea aluzie la reproºul meu, el a rãspuns cã
atitudinea lui faþã de religii nu era deloc cea a unui savant. „Mã strãduiesc sã
înþeleg”, a precizat el. Fãrã îndoialã, dar savantul nu face altceva. ªi dacã înþelegi
toþi dumnezeii înseamnã cã nu te intereseazã cu adevãrat nici unul. Un dumnezeu
existã pentru a fi adorat sau hulit. Nu ne putem imagina un Iov erudit .25

Impasul în care ne conduce reproºul lui Cioran este rezultatul înþelegerii
religiei fãrã Dumnezeu ºi fãrã sacru. Nu pot fi de acord cu Cioran când afirmã
cã nu poate exista un „Iov erudit”; înainte de a fi un sistem de doctrine, religia
este viaþã, trãire a raportului cu realitatea ultimã ºi transcendentã, lucru afirmat
de nenumãrate ori de Eliade ºi de alþi savanþi în istoria religiilor sau în teologia
religiilor.

De aceea, creºtinismul nu poate fi redus la relaþii de ordin profan. Nu se
poate înþelege creºtinismul fãcând separaþie netã între credinþa în Dumnezeu ºi
dimensiunea religioasã a existenþei umane. Ca religie a alteritãþii transcendente,
creºtinismul este „cale” de mântuire  ºi înseamnã înainte de toate un mod de26

a fi în lume, prin care devine promisiune credibilã în faþa altora. De aceea,
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Prima scrisoare a sfântului Petru îi îndeamnã pe creºtini: „oricând fiþi gata sã
daþi un rãspuns de apãrare celui care vã întreabã cu privire la speranþa voastrã”
(1Pt 3,15).

Rãmâne o întrebare: cum sã prezentãm altora creºtinismul? Iatã o idee pe
care ne-o dã Martin Buber ºi cu care vreau sã închei: 

Bunicul meu era ºchiop, spune acest gânditor evreu. Odatã i-au cerut sã
povesteascã viaþa rabinului sãu. ªi atunci el povesti cum sfântul Baalshem
obiºnuia sã sarã în sus ºi sã danseze în timp ce se ruga. Bunicul meu s-a ridicat ºi
a povestit, iar istorioara l-a entuziasmat atât de mult încât a trebuit sã arate cum
sãrea ºi dansa rabinul lui. Din acel moment s-a vindecat. Aºa trebuie povestite
istorioarele . 27

Aºa trebuie pro-vestit creºtinismul.

Riassunto

Il presente articolo parte dalla domanda se il cristianesimo sia una religione, che
riflette una situazione conflittuale al livello dell’insegnamento scolastico in
Romania, dove in molti sono quelli che adottano una posizione fondamentalista
nei confronti del cristianesimo. Il pericolo di una tale posizione è il riduzionismo
del cristianesimo ad una mera esperienza interiore oppure ad un sistema di
dottrine moralistiche ed umanistiche.
Perciò nella prima parte dell’articolo viene sottolineato il fatto che lungo la storia
il messaggio di Dio rivelato in Gesù Cristo assunse diverse forme culturali e
religiose di manifestazione, ma in fondo si tratta di adattamenti e niente altro.
L’essenziale della fede cristiana, cioè che Dio viene incontro agli uomini, che si
è immischiato nella loro storia ed in questo modo ha segnato per sempre il suo
esito finale rimane il nucleo fondamentale della religione cristiana.
Purtroppo non sempre si è riuscito a mantenere il giusto equilibrio tra la fede nel
Dio Trino ed Uno e la dimensione religiosa dell’esistenza: delle volte le forme
dell’espressione religiosa hanno preso il sopravento sul nucleo della fede
cristiana. Dalla percezione di questo squilibrio è scaturita la critica della
religione promossa dalla teologia protestante nel XX secolo, con a capo K. Barth
e continuata poi da altri suoi discepoli, tra cui anche D. Bonhoeffer. La seconda
parte dell’articolo viene dedicata a questa critica, dove si mette in guardia sul
pericolo che essa corre, cioè il riduzionismo del cristianesimo al livellor delle
relazioni con l’altro soltanto nell’ordine delle realtà profane. Infatti,

 Povestirea este reluatã dupã H. WALDENFELS, Il fenomeno del cristianesimo..., 169.27
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sottolineando la transcendenza di Dio a scapito della sua presenza nella storia,
il cristianesimo viene trasformato in una presa di posizione sociale e politica.
Prendendo spunto da queste provocazioni, nella terza parte dell’articolo si cerca
di definire il cristianesimo come una religione dell’alterità transcendente. Qui la
riflessione si sofferma sull’evento dell’incarnazione e della croce che segnano per
sempre la vocazione del cristianesimo come passione per l’altro nell’orizzonte
delle cose spirituali. Purtroppo oggi si osserva una diminuzione della qualità del
cristianesimo, dovuta alla perdita del senso ultimo, escatologico degli impegni a
favore dei bisognosi, dei deboli, degli emarginati ecc.
In conclusione si mette in evidenza il fatto che il vero cristianesimo si trova nei
santi, cioè in quelle persone che hanno saputo restare fedeli agli impegni
quotidiani disciplinando interiormente la loro vita nell’orizzonte dei beni eterni.
In fine la sfida alla quale oggi ciascun teologo e professore di religione deve
trovare una risposta è: come si può diventare un „Giobbe erudito”?


