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Vestea creºtinã despre mântuirea oamenilor lasã sã se înþeleagã,
fãrã îndoialã, faptul cã stãpânirea lui Dumnezeu reprezintã darul con-
diþionat prin care procesul metanoia devine posibil1. Isus a proclamat
lucrul acesta ca vestitor al evangheliei lui Dumnezeu: „Timpul s-a îm-
plinit, împãrãþia lui Dumnezeu este aproape. Convertiþi-vã ºi credeþi în
evanghelie!” (Mc 1,15)2. Având în vedere aceastã realitate, pot fi gândite
perspective ale convertirii sociale. Aici trebuie avut în vedere faptul cã
ambele comunitãþi – Biserica ºi societatea – au de îndeplinit misiuni
specifice în slujirea împãrãþiei lui Dumnezeu3. Într-un prim pas al reflec-
þiilor ce urmeazã, va fi prezentatã împãrãþia lui Dumnezeu din punct
de vedere biblic, istoric ºi teologic-etic cu intenþia de a arãta legãturile
dintre stãpânirea lui Dumnezeu ºi convertire. Într-un al doilea pas,
trebuie reflectatã triada credinþã, speranþã, iubire – înþeleasã ca forþã
constructivã a comunitãþii – în lumina împãrãþiei lui Dumnezeu. Aceastã
triadã trebuie sã cuprindã dimensiunea socialã, ºi astfel, sã deschidã
spaþii de acþiune pentru convertire. În sfârºit, într-un al treilea pas, se
va acorda atenþie fenomenelor socio-culturale ale schimbãrii valorilor,
care ar putea oferi ºanse pentru procesul convertirii în societatea de
astãzi. 

1. Împãrãþia lui Dumnezeu ºi metanoia
O privire asupra evoluþiei istorice a conceptului4 de „împãrãþie” ºi

„stãpânire a lui Dumnezeu” oferã posibilitatea de a constata diferite 

1 În acest studiu am preluat ºi tradus în limba românã capitolul al V-lea din teza de
doctorat pe care am susþinut-o în anul 2000 la Universitatea din Bochum, Germania.
Având ca titlu „Metanoia - Dimensiunea socialã. Convertirea din pãcatul social ºi trans-
formarea structurilor pãcatului”, teza a fost publicatã în limba germanã la Editura
Sapientia (Iaºi), în 2002.

2 Cf. par., Mt 4,12.17; Lc 4,14º.u. Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-
Werdens. Praktisch-theologische Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen
christlich motivierter Erneuerung, Würzburg 1989.

3 Cf. GS 36 ºi, legat de acest numãr, cf. (capitolul al III-lea al primei pãrþi)
comentariul lui A. AUER, în: LThK.E, III (1968), 377-397, 385º.u.

4 Existã o diferenþã între stãpânire ºi împãrãþie: stãpânirea aratã puterea exerci-
tatã de Dumnezeu spre mântuirea oamenilor, în timp ce împãrãþia indicã, mai degrabã,
spaþiul instituþional. Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, în BThW4, 468-478, 468;
A. LINDEMANN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes – IV. Neues Testament und
spätantikes Judentum”, TRE 15 (1986) 196-218, 196; M. KNAPP, „Herrschaft Gottes,
Reich Gottes – II. Theologiegeschichtlich, III. Systematisch-theologisch”, în LThK3, V
(1996), 31-37.
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aspecte ale legãturilor reciproce dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi
metanoia. Într-adevãr, oferta mântuirii din partea lui Dumnezeu are
loc în istoria mântuirii, însã realizarea ei are nevoie de disponibilitatea
convertirii oamenilor. În acest sens, trebuie reþinut faptul cã, în dife-
rite contexte, sensul stãpânirii lui Dumnezeu a influenþat diferite ºanse
ale convertirii. În sens biblic, pot fi vãzute perspectivele largi, în care acþi-
unea lui Dumnezeu are în vedere omul întreg. Înþelegerile unilaterale,
în cadrul evoluþiei istorice, a conceptelor de „împãrãþie a lui Dum-
nezeu”, „om”, „Bisericã” ºi „lume” au afectat negativ ºansele conver-
tirii. O teologie reînnoitã, care are în vedere stãpânirea lui Dumnezeu,
Biserica ºi realitatea lumii, face posibilã prezentarea perspectivelor
legate de dimensiunea socialã a convertirii în contextul vieþii moderne. 

1.1. Contururi biblice
Atât în Vechiul Testament, cât ºi în Noul Testament, stãpânirea ºi

împãrãþia lui Dumnezeu au pentru credinþã o semnificaþie centralã5.
Aici, perspectivele convertirii stau întotdeauna în strânsã legãturã cu
credinþa în Dumnezeu, eliberatorul poporului ales ºi creatorul lumii în-
tregi6. Participarea la împãrãþia lui Dumnezeu cere disponibilitatea
convertirii, care face ca darul mântuitor al lui Dumnezeu ºi acceptarea
sa din partea omului sã devinã realitate7.

a) În Vechiul Testament, poporul credincios, Israel, mãrturiseºte
revelaþia lui Dumnezeu în lume ºi impunerea stãpânirii sale în
favoarea aleºilor sãi. Rãspunsul de credinþã al oamenilor dat iniþiativei
salvifice a lui Dumnezeu trebuia sã cuprindã participarea personalã ºi
socialã la edificarea vieþii comunitare în solidaritate. Dimensiunea verti-
calã a stãpânirii lui Dumnezeu în lume a devenit o provocare pentru
responsabilitatea faþã de condiþiile orizontale ale spaþiului de viaþã din-
tre oameni. În tensiunea dintre promisiune ºi împlinire, experienþa mân-
tuirii trebuia înþeleasã ca bazã pentru acþiunea omeneascã.

Caracteristic pentru ideile de stãpânire ºi de împãrãþie a lui Dum-
nezeu este, deja de pe vremea patriarhilor, credinþa în „Dumnezeul trans-
cendent ºi personal al pãrinþilor”, care se descoperã în lume celor aleºi
de el, îi adunã împreunã ca fraþi ºi surori în spiritul solidaritãþii sale prac-
ticate faþã de oameni, îi apãrã împotriva atacurilor ºi li se descoperã
istoric, în tensiunea dintre promisiune ºi împlinire (urmaºi ºi þarã), ca
cel care merge împreunã ºi este prezent pentru ei (cf. Gen 10-50)8.
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5 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes – I. Biblisch-theologisch. 1. Altes
Testament”, în LThK3, V (1996), 26-28, 26; H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich
Gottes – I. Biblisch-theologisch. 2. Frühjudentum; 3. Neues Testament”, în LThK3, V
(1996), 28-31, 29; R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 468.

6 Cf. J.B. BAUER, „Umkehr”, în BThW4, 544-546, 544º.u.
7 Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 474º.u.
8 E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 26. Mai pe larg despre aceasta ºi

despre mãrturia fundamentalã a credinþei în Vechiul Testament, cf. J. SCHREINER,
Theologie des Alten Testaments (Die Neue Echter Bibel: Ergänzungsband, 1),
Würzburg 1995, 57-65.



Experienþa de credinþã a faptelor minunate salvifice din timpul marii
eliberãri din sclavia egipteanã implicã un rãspuns corespunzãtor din
partea poporului, care trebuie sã se dovedeascã corespunzãtor, alãturi
de actul de credinþã al recunoaºterii lui Dumnezeu Eliberatorul, ºi în co-
edificarea unei societãþi noi în libertate ºi bine comun pentru toþi9.

Pentru construirea unei societãþi noi, nu este suficientã eliberarea
de mecanismele exploatatoare strãine ºi exterioare. Pentru aceasta, este
necesarã ºi convertirea interioarã a poporului ºi a membrilor sãi. Mo-
mentele de dezamãgire legate de edificarea noii vieþi în Þara Fãgãduitã
aratã cã eliberarea divinã de situaþiile duºmãnoase strãine n-a gãsit
întotdeauna, la oameni ºi în practica socialã, ecoul aºteptat al unei
libertãþi personale ºi sociale. De aceea, se vorbeºte despre o pervertire
a idealului teocratic al stãpânirii lui Dumnezeu ºi despre necesitatea
unei critici faþã de aceastã situaþie.

În opoziþie cu pervertirea idealului teocratic, apãrutã în Israel, ºi cu
critica la adresa indignãrii ºi incapacitãþii poporului îndepãrtat de
Iahve de a corespunde exigenþei etice a stãpânirii ºi împãrãþiei lui
Dumnezeu (cf. Ex 19,5º.u.), profetismul preexilic a anunþat cã stãpâni-
rea regeascã a lui Iahve asupra Sionului grãbeºte spre cunoaºterea
judecãþii (cf. Is 6,1-11) ºi va pune capãt oricãrei aroganþe faþã de Dum-
nezeu în Israel (cf. Am 8,2; Ez 7,2) ºi lumii popoarelor (cf. Is 10,5-15)10.

Prãbuºirea monarhiei davidice înseamnã o îndepãrtare de Dumnezeu
ºi, totodatã, un eºec grav în domeniul politic, economic ºi socio-cul-
tural. În acest context poate fi înþeles discursul despre dimensiunile so-
ciale ale pãcatului, care scoate în evidenþã mari contradicþii sociale în
comparaþie cu mântuirea lui Dumnezeu ºi cu binele oamenilor11.

Proporþia rãului, necredinþa poporului ºi respingerea din partea
acestuia a convertirii justificã experienþa exilului. Aceasta este inter-
pretatã, mai întâi, ca pedeapsã, însã ulterior este vãzutã ca ocazie de
convertire12. Întoarcerea din exil favorizeazã o aprofundare a concepþiei
despre stãpânirea lui Dumnezeu în trãsãturile ei escatologice, ºi scoate
în evidenþã dispoziþia lui Dumnezeu de a ierta poporul suferind. În
acest context, perspectivele convertirii se îmbogãþesc cu dimensiuni
interioare în inima omului, în timp ce concepþia despre poporul ales,
Israel, trece într-un plan secundar, din cauza unor idei apocaliptice în
favoarea unui privilegiat „rest sfânt”13.
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9 Cf. J. SCHREINER, Theologie des Alten Testaments, 193º.u.
10 E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27.
11 De semnificaþia veterotestamentarã a pãcatului aparþine convingerea cã pãcatul

„nu este o problemã care sã-l priveascã doar pe individ”, ci ºi comunitatea: F. REITERER,
„Sünde-Sühne” (AT), în BthW4, 515-521, 515. Despre aspectele sociale ale pãcatului în
raport cu delicte sociale, cf., tot acolo, în continuare 516º.u.

12 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27; J. SCHREINER, Theologie des
Alten Testaments, 246.

13 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27; R. SCHNACKENBURG, „Reich
Gottes”, 470.
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Dimensiunea escatologicã a împãrãþiei lui Dumnezeu ºi a chemãrii
la convertire, legatã de aceasta, va ocupa un loc important în predica
lui Isus despre basileia lui Dumnezeu14. În aceastã dimensiune este
integratã speranþa într-o creaþie transformatã, cu perspectiva unui cer
nou ºi a unui pãmânt nou15.

b) În Noul Testament, conceptul de „stãpânire a lui Dumnezeu” dã
expresie conþinutului central al mesajului lui Isus16. În predica lui Isus
despre împãrãþia lui Dumnezeu are loc o schimbare teologicã. Situaþia
judecãþii pe care el o presupune (cf. Mt 3,7-12 ºi par.; Lc 13,3.5), asemenea
lui Ioan Botezãtorul, ca urmare a tradiþiei deuteronomice (cf. Dan 9,3-
19; Bar 1,15-2,10; Hen (etiop.) 93,8º.u.), este înlocuitã prin proclama-
rea mântuirii escatologice pentru Israel. Aceasta are loc în fericirea
„sãracilor”, cãrora li se atribuie împãrãþia lui Dumnezeu (cf. Lc 6,20º.u.;
par.), sau în anunþarea apropierii stãpânirii lui Dumnezeu (cf. Mc 1,5;
Lc 10,9; par.)17.

Dacã se pune întrebarea referitoare la esenþialul convertirii în pre-
dica lui Isus, trebuie avute în vedere expresiile a se converti ºi a deveni
copil18. Întoarcerea de la rãu, de la pãcat, ºi asceza sau postul sunt, fãrã
îndoialã, semne ale convertirii, dar ele nu constituie nicicum esenþialul
convertirii,

ci, într-un mod propriu, orientarea inimii spre Dumnezeu, asemenea copi-
ilor, care se lasã conduºi fãrã rãutate ºi plini de încredere fãrã margini. Ade-
vãrata convertire, aºa cum o vede Isus, este acolo unde omul nu se mai încrede
în sine însuºi, când el nu mai doreºte sã realizeze propria-i mântuire cu pute-
rile sale, ci înceteazã de a mai privi la sine, se încrede în Dumnezeu ºi de
la el aºteaptã toatã mântuirea19.
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14 Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 470º.u.
15 Mântuirea finalã va face suferinþa uitatã, iar bucuria îi va umple pe oameni: „Cãci

nenorocirile din vremurile de demult au fost uitate ºi stau departe de ochii mei. Pentru
cã eu voi face ceruri noi ºi pãmânt nou. Nimeni nu-ºi va mai aduce aminte de vremurile
trecute ºi nimãnui nu-i vor mai veni în minte” (Is 65,16c-17).

16 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29.
17 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29.
18 Mt 18,2-3: „Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor ºi le-a spus: «Adevãr

vã spun, dacã nu vã veþi întoarce ºi nu veþi deveni asemenea copiilor, nu veþi intra în
împãrãþia cerurilor»”.

19 J.B. BAUER, „Umkehr”, 545. În acest loc, trebuie avut în vedere faptul cã, pentru
Isus, tatã era desemnarea tipicã a lui Dumnezeu; el este Abba – „Tata”, „Tãticul”. Acest
mod de adresare se raporteazã la profunda relaþie dintre Isus ºi Dumnezeu ºi, din acest
motiv, ea nu trebuie minimalizatã. „Ar fi greºitã o devalorizare a acestei forme de adre-
sare cãtre Dumnezeu, în sensul unei minimalizãri, adicã s-ar face din Domnul ºi Stã-
pânul doar un «tãtic drãguþ», în jurul cãruia copiii ar sãri dupã cum vor ei. Faptul cã
Dumnezeu, cãruia Isus i se adreseazã cu «Abba», rãmâne Domn ºi Suveran este arãtat
deja de rugãciunea Tatãl nostru, în care se cere de la «Abba» sã se impunã ca Domn ºi
Rege”, H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, Stuttgart 1983, 84.



Perspectivele convertirii sociale, în lumina împãrãþiei lui Dumnezeu,
pot fi arãtate din modul în care Isus a înþeles ºi a proclamat stãpânirea
divinã în cheie escatologicã. Cã Isus i se adreseazã lui Dumnezeu cu
„Abba” ºi-i învaþã pe ucenicii sãi sã se roage la fel, nu presupune o con-
ºtiinþã specialã de Fiu a lui Isus20, ci tocmai faptul cã stãpânirea esca-
tologicã a lui Dumnezeu a început deja în predica ºi în faptele sale sal-
vifice: „Isus îl proclamã pe Dumnezeu care poate fi invocat ca «Abba»,
însã tocmai prin aceasta el îl proclamã pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul
escatologic, a cãrui stãpânire este proclamatã de Isus deja ca un eveni-
ment prezent”21. În legãturã cu aceastã idee a lui Isus despre stãpânire,
trebuie lãmuritã problematica convertirii sociale. Zorii împãrãþiei lui
Dumnezeu în semnele experimentate concret sunt evidenþiate în mod
deosebit în Evanghelia dupã Luca22. Între mântuirea escatologicã a lui
Dumnezeu, iniþiatã deja în Isus, ºi marea bucurie care se naºte în acest
context are loc procesul metanoia ca efect al îndurãrii lui Dumnezeu
faþã de poporul sãu. H. Merklein a atras atenþia cu privire la ispita ºi
greºeala de a interpreta metanoia ca pe un act religios al fiecãruia (par-
ticular). În discuþiile pline de tensiune dintre Isus, vestitorul ºi reali-
zatorul stãpânirii lui Dumnezeu, ºi criticii sãi orientaþi fariseic, care
cereau pentru dobândirea împãrãþiei lui Dumnezeu o strictã respectare
moralã a Torei ºi, corespunzãtor acesteia, o convertire a pãcãtosului,
Isus le anunþã pãcãtoºilor împãrãþia lui Dumnezeu înainte ca aceºtia sã
o fi putut merita printr-o convertire doveditã.

Bucuria pentru ceea ce a fost gãsit din nou, în Lc 1523, trebuie înþe-
leasã în strânsã legãturã cu marele eveniment salvific pentru poporul
israelit, ºi nu doar pentru indivizi particulari24.

Faptul cã Isus se îndreaptã cãtre cei pãcãtoºi ºi interpreteazã comu-
niunea cu ei ca un act al regãsirii se integreazã cu interioarã consec-
venþã în cadrul mesajului sãu escatologic. Cãci, dacã este adevãrat cã
Isus, prin proclamarea stãpânirii lui Dumnezeu, promite mântuirea esca-
tologicã ºi o anunþã ca un eveniment deja prezent nenorocirii colective
în care se afla Israelul, conform gândirii sale, aceasta poate însemna, 
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20 Aici, H. Merklein contrazice teza lui J. Jeremias ºi a lui H. Schürmann, care vor
sã vadã în formula de adresare Abba conºtiinþa de fiu datoratã unei revelaþii speciale
a lui Isus. Cf. H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 89º.u.

21 H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 91. Cf., acolo, în nota 133,
alte trimiteri cãtre W. SCHRAGE, „Theologie und Christologie bei Paulus und Jesus auf
dem Hintergrund der modernen Gottesfrage”, în EvTh 36 (1976) 121-154, 135º.u.

22 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29. Mai pe larg, cf. la R.
SCHNACKENBURG, „Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien”, în HThK,
Supplementband IV, Freiburg-Basel-Wien 1993, 161-167, unde Isus este prezentat ca
vestitorul evangheliei harului.

23 Oaia (v. 6); drahma (v. 9); fiul (vv. 24.27.32).
24 Cf. expunerea detailatã a lui H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft,

77-91: „Die Tilgung der Schuldvergangenheit Israels – Jesu Botschaft von der eschatolo-
gischen Güte Gottes” (Iertarea trecutul pãcãtos al Israelului – vestea lui Isus despre
bunãtatea escatologicã a lui Dumnezeu).
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desigur, cã trecutul pãcãtos al Israelului ºi-a pierdut rostul înaintea lui
Dumnezeu ºi pornind de la Dumnezeu. Acþiunea de alegere a lui Dum-
nezeu nou proclamatã, escatologicã, iartã trecutul pãcãtos al Israelului.
Bunãtatea lui Dumnezeu, dupã cum ne vorbeºte ea în parabola noas-
trã25, este bunãtatea lui Dumnezeu care acþioneazã escatologic, care, de
dragul acþiunii sale mântuitoare escatologice, nu mai priveºte la conse-
cinþele (juridice) nenorocirii Israelului ºi-l iartã26.

În lumina harului lui Dumnezeu dãruit spre mântuirea oamenilor,
care face posibilã convertirea prin iertarea pãcatelor, devin vizibile pers-
pectivele convertirii sociale în contextul unei înnoiri mai mari a înt-
regii vieþi comunitare. Aici trebuie avute în vedere douã aspecte. Pe de
o parte, pãcatul din trecut nu mai are mare semnificaþie în faþa mân-
tuirii nemeritate, venite de la Dumnezeu, ceea ce, de altfel, nu este în
nici un caz o bagatelizare a pãcatului, ci conþine o chemare urgentã la
convertire. În acest sens, pãcatul este demascat sau apare chiar în
respingerea convertirii: 

Pãcatul apare acolo unde este refuzatã convertirea. La pronunþarea amenin-
þãrilor împotriva oraºelor Corazin, Betsaida ºi Cafarnaum (Mt 11,20-24; par.),
s-a vãzut cum acþiunea lui Isus a fãcut sã iasã la ivealã vinovãþia. Prin fap-
tul cã ei nu s-au întors, cã nu au primit oferta mântuirii, deºi au fost sãvâr-
ºite mari minuni în mijlocul lor, s-a descoperit pãcatul lor ºi au devenit vino-
vaþi27. 

Din aceasta rezultã o situaþie neliniºtitoare, anume cã oamenii, prin
refuzarea posibilitãþilor de convertire, pot contribui la înrãutãþirea
condiþiilor de viaþã în dimensiunea ei personalã ºi socialã. Pe de altã
parte, metanoia socialã, prin profunda sa înnoire a vieþii, trebuie vãzutã
în aºa fel încât convertirea sã nu-l priveascã, în primul rând, pe individ
ca problemã privatã, ci sã fie cerutã de la toþi oamenii, pentru cã toþi
au nevoie de întoarcere (cf. Rom 3,23-26).

Dacã în faþa rãului trãit ar fi cãutaþi ºi identificaþi numai fãptaºii
particulari, ar însemna o simplificare falsã sau o reducere a situaþiilor
pãcatului ºi a structurilor obiective ale rãului. Vechea solidaritate în
rãu cere o nouã solidaritate în bine, adicã în dispoziþia pentru metanoia
socialã. Desigur cã de convertire au nevoie pãcãtoºii, ca ºi cei care se
considerã mai puþin vinovaþi28. În parabola despre smochinul care nu 
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25 Aici, autorul face referinþã la Lc 15,11-32: parabola tatãlui milostiv.
26 H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 80. O prezentare similarã

pe tema bunãtatea lui Dumnezeu faþã de pãcãtoºi în lumina lui Lc 15,11-32, de altfel,
cu mai puþinã accentuare a dimensiunii escatologice ºi cu evidenþierea disponibilitãþii
de convertire socialã din partea oamenilor, oferã GNILKA, JOACHIM: „Jesus von Nazaret.
Botschaft und Geschichte”, HThK, Supplementband III, Freiburg-Basel-Wien 1990,
102-108.

27 J. GNILKA, „Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte”, 208-209.
28 La baza acestui gând stã rezerva faþã de convingerea cã celor rãi le merge rãu, iar celor

buni, bine. Aceastã convingere poate fi întâlnitã la lumea care venea la Isus ºi povestea
despre soarta acelor galileeni pe care Pilat i-a ucis în timpul jertfelor cultuale (cf. Lc



aduce rod (cf. Lc 13,6-9), Isus cere dispoziþia de convertire de la toþi,
chiar ºi de la cei care nu au sãvârºit nici un rãu. În legãturã cu poziþia
lui Isus faþã de galileenii uciºi, faþã de cei cãzuþi la prãbuºirea turnului
în Ierusalim ºi faþã de smochin, trebuie reþinut cã, pentru Isus,

moartea violentã a oamenilor nefericiþi nu este în nici un caz sigiliul lui Dum-
nezeu peste viaþa rãtãcitã a pãcãtoºilor, ci un manetekel care avertizeazã ºi
care cheamã la convertirea cerutã cu mult înainte. Semnul de avertizare se
adreseazã tuturor, dar, mai întâi, locuitorilor Ierusalimului. Cu toate aces-
tea, posibilitatea ameninþãtoare „veþi pieri la fel” trebuie aplicatã nu distru-
gerii oraºului, ci judecãþii prilejuite de sosirea definitivã a împãrãþiei lui
Dumnezeu. Astfel, acest loghion se integreazã cu totul în predica lui Isus
despre basileia29.

1.2. Interpretãri greºite
Legãtura strânsã dintre metanoia ºi zorii timpului salvific ºi prezen-

tul concret al împãrãþiei lui Dumnezeu, dupã cum reiese, înainte de
toate, din Evangheliile sinoptice30, rãmâne o condiþie pentru perspecti-
vele convertirii pe parcursul evoluþiei istorice31. În actul convertirii, omul
dã un rãspuns decisiv la bunãtatea anterioarã a lui Dumnezeu. Deoa-
rece convertirea nu poate fi o faptã întru totul proprie omului, ci un rezul-
tat al ofertei salvifice divine, dispoziþia de convertire a omului rãmâne
dependentã de forma „proclamãrii unui an de îndurare a Domnului”
(Lc 4,19)32. În acest caz, trebuie vãzute contextele în care are loc aceastã
proclamare în diverse condiþii socio-culturale. Interpretãrile greºite ale
stãpânirii33 lui Dumnezeu pot conduce la o proclamare înþeleasã în mod
unilateral, ceea ce, la rândul sãu, poate avea efecte negative pentru ºan-
sele convertirii, în special, în dimensiunea sa socialã34. Pericolul unor 
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13,1-9). Acestora le spune Isus: „Credeþi voi cã aceºti galileeni au fost mai pãcãtoºi decât
toþi ceilalþi galileeni pentru cã au suferit aceasta?” (v. 2). În continuare, Isus face refe-
rinþã la istoria oamenilor care au fost uciºi la prãbuºirea turnului din Siloe cu aceeaºi
întrebare: „Sau credeþi cã cei optsprezece peste care a cãzut turnul din Siloe, ºi i-a ucis
erau mai vinovaþi decât toþi ceilalþi oameni care locuiau în Ierusalim?” (v. 4).

29 J. GNILKA, „Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte”, 210.
30 „Deoarece formula «împãrãþia lui Dumnezeu este aproape» se referã nu numai la

sosirea ei nemijlocitã, ci ºi la faptul cã aceasta a început deja”, A. FEUILLET, „Metanoia”,
în SM, III (1969), 453-463, 458.

31 „Corespunzând naturii corporal-spirituale, istorice ºi sociale a omului, converti-
rea are întotdeauna (deºi în forme foarte diferite de expresivitate) un aspect legat de
latura cultualã ºi socialã în toate religiile, inclusiv în creºtinism (rituri de iniþiere, botez,
liturgia penitenþialã, manifestãri de trezire º.a.m.d.), care poate fi atât partea corporal-
socialã a convertirii, cât ºi faptul cã este, în primul rând, partea dãunãtoare a conver-
tirii ºi a religiei (acolo unde lucrurile nu sunt relativizate personal)”, K. RAHNER, „Konversion”,
în SM, III (1969), 39-47, 39.

32 Cf. H. MERKLEIN, Die Jesusgeschichte – synoptisch gelesen, Stuttgart 1994, 170.
33 Aici este vorba, în primul rând, de ideea de Dumnezeu, de om ºi de lume.
34 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 185: „Verlust der

Gottesherrschaft als ständiges kritisches Korrektiv menschlichen Handelns” (Pierde-
rea stãpânirii lui Dumnezeu, în sensul de corectiv continuu al acþiunii umane).
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interpretãri greºite ale împãrãþiei lui Dumnezeu a existat dintotdea-
una în istorie. A fost deja în Biblie ºi poate fi întâlnit în istoria creºti-
nismului ºi a Bisericii în diferite forme socio-culturale, condiþionate de
timpul respectiv35. În general, interpretãrile greºite pot fi împãrþite în
patru tendinþe principale: verticalism versus orizontalism, individua-
lism versus colectivism ºi formele lor inverse. În realitate, dimensiunea
orizontalã ºi socialã, individualã ºi socialã, corespunde structurii funda-
mentale a omului, care este, în acelaºi timp, o unitate dintre trup-suflet
ºi individ-membru. În cazul în care nu se respectã ºi nu este promovatã
aceastã unitate, apare pericolul de neîndepãrtat în care intervine dua-
lismul în locul dualitãþii armonice36. Pornind de la faptul cã între meta-
noia, orientarea moralã ºi înþelegerea specificã unui anumit timp pri-
vind discursul lui Isus despre împãrãþia lui Dumnezeu existã o strânsã
legãturã37, trebuie prezentate în continuare câteva aspecte unilaterale,
cu efecte negative pentru perspectivele convertirii sociale.

a) Lumea de dincolo versus lumea de aici. Rãdãcinile unei astfel de
tendinþe falsificatoare privind ideea de stãpânire a lui Dumnezeu ar
putea fi gãsite deja în apocaliptica iudaicã: „Lumea prezentã ºi socie-
tatea sunt considerate ca fiind lipsite de mântuire, posibilitatea lor de
îndreptare este consideratã imposibilã”38. În aceastã tendinþã se aflã
convingerea cã adevãrata viaþã poate fi trãitã doar dincolo de existenþa
lumii de aici. „Atenþia credincioºilor este abãtutã cu totul de la lume
prin faptul cã ei îºi orienteazã întreaga gândire ºi speranþã în mod ex-
clusiv cãtre «partea mai bunã de dincolo»”39. Acest mod de a gândi este
însoþit de un fenomen de spiritualizare a împãrãþiei lui Dumnezeu, în
care stãpânirea lumeascã este în contradicþie cu cea a lui Dumnezeu40. 
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35 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189º.u. Prezentarea împã-
rãþiei lui Dumnezeu în evoluþia istoricã este în sine o temã vastã ºi nu poate fi tratatã
aici în profunzime. Referinþe sintetice în acest sens pot fi gãsite la M. KNAPP, „Herrschaft
Gottes, Reich Gottes”, 31-34; M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, în
NHThG, IV (1991), 389-402; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaftlicher
Vermittlung”, CGG 29 (1982) 86-118; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes – V.
Alte Kirche bis Reformationszeit”, TRE 15 (1986) 218-224; M. BEINTKER, „Herrschaft
Gottes-Reich Gottes – VI. Neuzeit”, TRE 15 (1986) 224-228.

36 Despre diferenþa dintre dualitate ºi dualism, cf. A.M. RAMSEY, Geistlich und Weltlich.
Eine Studie über die jenseitigen und diesseitigen Aspekte des Christentums, Frankfurt
a. M. 1968, 31º.u. În acelaºi sens, Karl Rahner a definit drept apostazie orizontalismul
radical raportat la porunca iubirii faþã de aproapele, în care Dumnezeu este recunoscut
doar ca o cifrã pentru justificarea demnitãþii umane; cf. K. RAHNER, „Heilsauftrag der
Kirche und Humanisierung der Welt”, Theologische Akademie 7 (1971) 9-29, 10º.u.

37 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral. Sittliche
Perspektiven der Verkündigung Jesu, QD 66, Freiburg-Basel-Wien 19793, 65.

38 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral..., 66.
39 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
40 Cf. M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 390; R. MAU, „Herrschaft Gottes-

Reich Gottes”, 219º.u.



Aºteptarea utopicã a rãscumpãrãrii într-o altã lume, mai bunã, cea de
dincolo, are consecinþe pentru diferitele idei legate de realizarea vieþii:

În aceastã sitã a diastazei dintre „lume” ºi „împãrãþia lui Dumnezeu” se
pot aºeza ulterior diferite forme ale împlinirii motivate religios sau cvasi-
religios: fuga de lume ºi dispreþuirea lumii, privatizarea ºi spiritualizarea
individualistã a urmãrii creºtine a lui Isus, depolitizarea a ceea ce este creº-
tin, iar prin acestea, pe de o parte, înclinaþii spre acceptarea unei succesi-
uni letargice a legãturilor ºi evoluþiilor sociale, iar pe de altã parte, influen-
þarea spre o acceptare lipsitã de criticã ºi subestimarea stãrilor domi-
nante41.

Prin faptul cã stãpânirea lui Dumnezeu este înþeleasã încontinuu ca
distanþã de pãmântesc ºi apoi interpretatã exclusiv ca o mãreþie trans-
cendentã, îºi pierde funcþia sa criticã faþã de prezent. În acest caz, nedrep-
tatea ºi asuprirea trebuie suportate în rãbdare. Astfel de încercãri sunt
considerate nu rareori ca fiind voite de Dumnezeu ºi, ca atare, sunt legi-
timate42. În acelaºi timp, existã pericolul ca, din cauza unei înþelegeri
false a împãrãþiei lui Dumnezeu, aceasta sã se transforme într-un ins-
trument de simplã consolare43. Aici este îngustatã dimensiunea istori-
co-salvificã a mântuirii, care are drept urmare faptul cã responsabili-
tatea faþã de lume ºi edificarea lumescului sunt promovate prea puþin.

b) Lumea de aici versus lumea de dincolo. O altã interpretare gre-
ºitã a împãrãþiei lui Dumnezeu constã în închipuirea cã „ordinea pãmân-
teascã ar putea realiza anticipat stãpânirea lui Dumnezeu”44. O astfel
de mentalitate poate avea rãdãcinile proprii în teocratismul iudaic ºi,
la fel de bine, în ideologia Imperiului Roman45. Forme concrete ale schim-
bãrii unilaterale de semnificaþie a stãpânirii lui Dumnezeu, în care
reliefarea escatologicã trece în planul secundar, iar faþa lumeascã pre-
zentã vine în prim plan, pot fi vãzute, în special, o datã cu apariþia schim-
bãrii aduse de împãratul Constantin46. O unitate mai puþin fericitã,
care merge pânã la identificarea dintre împãrãþia lui Dumnezeu, stã-
pânirea împãratului ºi Bisericã, constituie o altã dimensiune a pier-
derii legate de înþelegerea stãpânirii lui Dumnezeu. „Conceptul biblic
de «împãrãþie a lui Dumnezeu» a pierdut în acest context teologic con-
þinutul sãu escatologic. Împãrãþia lui Dumnezeu, care avea sã vinã, s-
a transformat într-o «prelungire» înãlþare a ceea ce este deja”47. Într-un
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41 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
42 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
43 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
44 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
45 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
46 Cf. M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 391.
47 M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 391. Cf. H. FRIES, „Reich Gottes und

Kirche in gesellschaftlicher Vermittlung”, 87º.u.; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich
Gottes”, 220.
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astfel de context religios-politic s-a putut impune, încetul cu încetul,
tendinþa

de a-i da unei organizaþii concrete statal-socialã o justificare obligatorie meta-
fizicã. Absolutismul monarhic se încadra excelent în aceastã structurã. La
aceasta se adaugã o anumitã formã de mentalitate mesianicã a împlinirii
care, deºi este destul de conºtientã de perspectiva de viitor a împãrãþiei lui
Dumnezeu, totuºi, printr-un anumit mod de a gândi analogic, vrea sã creeze
deja acum veºnic „dreapta” împãrãþie a lui Dumnezeu, structuratã ºi
condusã de o stãpânire legitimatã ºi mandatatã de Dumnezeu (de exemplu,
papalitatea, imperiul în Evul Mediu)48.

Gândirea care stã la baza acestei orientãri inspirã o angajare uman-
pãmânteascã, ce face din realizarea împãrãþiei lui Dumnezeu, aici ºi
acum, o datorie principalã. Prin aceasta, se formeazã pas cu pas feno-
menul moralizãrii mesajului despre stãpânirea lui Dumnezeu49. O astfel
de evoluþie unilateralã este însoþitã mereu de pericole.

Pericolele unei astfel de interpretãri se aflã, pe de o parte, în evolu-
þia care rezultã din ea ºi creeazã presupusele sisteme etice perene, întru-
cât sunt rânduite de Dumnezeu, a cãror urmare este consideratã ca fiind
în slujba zidirii stãpânirii lui Dumnezeu50, ºi, pe de altã parte, în legiti-
marea unor stãpâniri concrete spirituale ºi lumeºti, care, prin aceasta,
sunt imunizate împotriva oricãrei critici ºi, drept urmare, sunt perpe-
tuate, deoarece critica la adresa lor ar însemna respingerea stãpânirii
lui Dumnezeu51.

Din aceste construcþii rezultã urmãri deosebit de negative cât pri-
veºte posibilitãþile unei edificãri a vieþii la nivel responsabil atât per-
sonal, cât ºi social. În primul rând, se cere supunere absolutã din par-
tea autoritãþii publice statale sau bisericeºti. Dominã structuri orien-
tate spre autoritarismul relaþiilor reciproce, în care stãpâneºte organi-
zarea ierarhicã dintre cei care comandã ºi cei care ascultã, dintre cei
care-i învaþã pe alþii ºi cei care învaþã52.

În consecinþã, sunt acceptate ºi „urmate” respectivele idei despre lume
ºi interpretãri ale credinþei. Alternativele sunt considerate periculoase
ºi sunt interzise; cine le concepe ºi le propagã este bãnuit de dezordine.
Interpretarea monarhico-absolutistã face din Dumnezeu supraputerea 
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48 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66. Cât priveºte
diferite aspecte ale Bisericii în Rãsãrit ºi în Apus, cf. H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche
in gesellschaftlicher Vermittlung”, 90º.u.; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes”,
220º.u.

49 Cf. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189.
50 Trimitere a autorului la P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche

Moral, 67º.u.
51 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189. Mai pe larg despre

aceasta, cu trimitere la poziþia adoptatã de Gioachino da Fiore, cf. M. BUSSMANN, „Reich
Gottes – B. Historisch”, 394º.u.; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaft-
licher Vermittlung”, 94º.u.

52 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.



absolutã, în timp ce omul îºi trãieºte propria micime ca o forþã apãsã-
toare. Supunerea faþã de autoritate ºi atitudinea tãcutã în a fi de acord
cu lucrurile aºa cum sunt ele se prezintã ca rezultatele unei astfel de
experienþe a lumii ºi a societãþii53.

Fugii de lume, în cazul raportului lumea de dincolo versus lumea de
aici, îi corespunde, aici, o imagine staticã a edificãrii vieþii care îngus-
teazã în mod decisiv posibilitatea de a concepe schimbãri profunde în
spaþiul de viaþã al lumii ºi societãþii. Convingerea cã împãrãþia lui Dum-
nezeu poate fi ºi trebuie construitã prin acþiunea umanã a tuturor indi-
vizilor, dar ºi prin pretenþiile la puterile reprezentative ale lumii ºi ale
Bisericii, nu a rãmas fãrã efect pentru înþelegerea sistemelor morale54.
În ele, raportul dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi Bisericã, împãrãþia
lui Dumnezeu ºi lume, a fost deseori fals definit. Biserica ºi lumea nu
trebuie sã reprezinte sau sã construiascã stãpânirea lui Dumnezeu, ci
sã o facã practicabilã. În acest sens, stãpânirea lui Dumnezeu rãmâne
prerogativa absolutã a lui Dumnezeu ºi nu poate fi realizatã de nimeni
altul55. În privinþa unui sistem etic conceput în acest context, trebuie
remarcat:

Nu existã sistemul moral-teologic definitiv care ar putea spune cum ºi când
se poate „construi” împãrãþia lui Dumnezeu. Pornind de la dinamica împã-
rãþiei lui Dumnezeu, teologia moralã se poate angaja în chip înnoit doar
pentru a planifica ºi oferi posibilitãþi de realizare a unei umanitãþi mai bune
în condiþiile schimbãtoare individuale ºi sociale ale vieþii, dupã unitatea de
mãsurã a iubirii Dumnezeului lui Isus56.

c) Individualism versus colectivism ºi invers. În strânsã legãturã cu
evoluþiile greºite amintite mai sus, mai sunt încã douã fenomene, care
nu sunt fãrã semnificaþie pentru înþelegerea raportului dintre împãrã-
þia lui Dumnezeu ºi metanoia socialã. Interpretãrile individualiste ale
stãpânirii lui Dumnezeu ºi încercãrile de naturã moralã de a o dobândi
prin eforturi proprii pot fi gãsite, în primul rând, în Europa Occiden-
talã. Acolo, evoluþii catolice57 ºi protestante58, raportate la împãrãþia lui
Dumnezeu, au condus la formarea unor concepþii individualiste ºi egoiste
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53 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66-67.
54 Mai mult despre acestea, cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine

christliche Moral, 67, nota 81.
55 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189º.u.
56 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66-67. Mai

departe, în legãturã cu aceastã tematicã, cf. R. SCHNACKENBURG, „Ethische Argumentations-
methoden und neutestamentliche Aussagen”, în K. KERTELGE, ed., Ethik im Neuen
Testament, QD 102, 32-49, 46º.u.

57 În legãturã cu tendinþe privatiste ºi individualiste, cf., mai departe, constatarea
criticã a lui B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.

58 Cf. R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes”, 222º.u.; M. BUSSMANN, „Reich
Gottes – B. Historisch”, 396º.u.; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaftlicher
Vermittlung”, 96-101; M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 32º.u.
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despre mântuire. O evoluþie diferitã în Rãsãrit se orienteazã spre idei
colectiviste, potrivit cãrora omul este vãzut ca membru al Bisericii ºi al
societãþii. Decisiv pentru mântuirea lui este, înainte de toate, nu dimen-
siunea individual-personalã a acþiunii sale, ci apartenenþa la naþiune,
la popor ºi la Biserica influenþatã naþional. În acest mod de a gândi,
colectivului îi revine, în mod decisiv, un rol prioritar în defavoarea
individului59.

Atât individualismul, cât ºi colectivismul constituie interpretãri gre-
ºite ºi trebuie vãzute asemenea unor false concepþii de împlinire, reduc-
þioniste. Nici activitatea moralizatã ºi nici pasivitatea demoralizatã nu
sunt capabile sã ducã, în mod pozitiv, la apariþia unui climat socio-cul-
tural care sã poatã favoriza metanoia.

1.3. Relevanþa teologico-eticã astãzi
Retrospectiva criticã asupra interpretãrilor greºite ale stãpânirii lui

Dumnezeu înseamnã o provocare pentru reflecþiile teologico-etice, o
chemare de a evita astfel de atitudini ºi de a crea atitudini noi, corespun-
zãtoare luminii credinþei, în mijlocul cãreia stã mesajul despre împã-
rãþia lui Dumnezeu.

Vestea despre venirea stãpânirii lui Dumnezeu se dovedeºte, astfel,
centrul credinþei creºtine, spre care este orientat orice conþinut de cre-
dinþã ºi în care se regãsesc toate într-un tot unitar. Aici se vede modul
în care, în concepþia creºtinã, Dumnezeu ºi lumea îºi aparþin reciproc
ºi modul în care, din acest motiv, concepþia creºtinã despre lume îºi gã-
seºte orientarea tocmai în acest centru. În aºteptarea sosirii împãrãþiei
lui Dumnezeu se realizeazã viaþa creºtinã în aceastã lume, în contextul
unei tensiuni escatologice: ca fiinþã credincioasã, omul ºtie cã nu-ºi
poate gãsi împlinirea definitivã a fiinþei sale umane în aceastã lume.
Cu toate acestea, lumea ºi viaþa rãmân „definitiv” în aceasta semnifi-
cative; cãci Dumnezeu nu vrea sã fie Dumnezeu fãrã creaþia sa, ci sã i
se descopere acesteia ca Dumnezeu prin faptul cã el le oferã fãpturilor
sale participarea la plinãtatea propriei sale vieþi. Aceastã tensiune escato-
logicã este experimentatã ca tensiune între acel „deja” al stãpânirii lui
Dumnezeu, iniþiatã de-acum în mod real-simbolic, ºi orientarea spre
acel „nu încã” al desãvârºirii sale finale60.

Din acest unghi de vedere sistematic-teologic al stãpânirii lui Dum-
nezeu, se poate spune cã tensiunea nu trebuie sã conducã, în nici un
caz, pe de o parte, la separare, la formarea de contraziceri extremiste
între Dumnezeu, om ºi creaþie sau, pe de altã parte, între împãrãþia lui
Dumnezeu, Bisericã ºi societatea lumeascã61. Mai mult decât atât, aici 
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59 Aceastã remarcã trebuie înþeleasã în strânsã legãturã cu influenþarea tradiþiei
ortodoxe de cãtre cezaropapism. Cf. H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaft-
licher Vermittlung”, 92.

60 M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 37.
61 Cf. A.M. RAMSEY, Geistlich und Weltlich. Eine Studie über die jenseitigen und

diesseitigen Aspekte des Christentums, 31-48; K. RAHNER, „Heilsauftrag der Kirche und
Humanisierung der Welt”, 24-26.



trebuie reliefatã semnificaþia unitãþii obligatorii din cadrul ofertei sal-
vifice, care presupune un raport corespunzãtor al omului faþã de Dum-
nezeu, faþã de aproapele ºi faþã de creaþie.

În acest context, poate fi vorba de perspectivele dimensiunii sociale
ale convertirii. Ea devine posibilã într-o relaþie productivã dintre Bise-
ricã ºi societate, unde Biserica ºi societatea trebuie vãzute ca douã mã-
rimi în slujirea împãrãþiei lui Dumnezeu. Dacã misiunea Bisericii ºi a soci-
etãþii faþã de lume este înþeleasã ca o angajare continuã pentru umani-
zarea lumii62, trebuie avut în vedere faptul cã metanoia, în dimensiu-
nea ei personalã ºi socialã, nu poate fi datoria ºi rezultatul acþiunii pur
umane în spaþiul bisericesc ºi comunitar, ci efectul ºi consecinþa misi-
unii Bisericii ºi societãþii, împlinite faþã de stãpânirea lui Dumnezeu.
Lucrul acesta corespunde mesajului lui Isus despre împãrãþia lui Dum-
nezeu deja iniþiatã63. Chemarea la convertire este precedatã de procla-
marea ºi de realitatea mundanã incipientã64 a acþiunii salvifice a lui
Dumnezeu.

Pentru a vedea ºanse concrete ale convertirii sociale, trebuie þinut
cont de conceptul de metanoia în învãþãtura de astãzi a Bisericii65. Ast-
fel, pot fi reþinute douã tendinþe de orientare.

a) O primã tendinþã a conceptului de convertire se leagã de terme-
nul pocãinþã, care dominã discursul despre pãcat. Raportarea la trecu-
tul marcat de pãcat este prioritarã. În centrul interesului stã omul ca
individ. El ar trebui sã realizeze o îndepãrtare de pãcat ºi de propriul
trecut. Pentru aceasta, se cere o atitudine interioarã, sufleteascã:

Dintre toate conceptele amintite, care desemneazã evenimentul metanoia,
din punct de vedere al conþinutului, se pare cã, în documentele bisericeºti,
cel al „pocãinþei” este cel mai puþin explicat, cu toate cã acesta desemneazã
atât atitudinea umilã sufleteascã în faþa propriei pãcãtoºenii, uneori ºi în
faþa experienþei de viaþã schimbate ce rezultã din aceasta, cât ºi formele de
expresie bisericeºti, comunitare ºi/sau individuale ale numitei atitudini
interioare. Deoarece aici pocãinþa este tematizatã mereu în strânsã legã-
turã cu pãcatul, dã impresia cã este orientatã unitar cãtre trecut66.
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62 Despre raportul dintre Bisericã ºi societate privind misiunea comunã faþã lume,
cf. K. RAHNER, „Heilsauftrag der Kirche und Humanisierung der Welt”, 26-29.

63 Cf. A. LINDEMANN, „Gottesherrschaft und Menschenherrschaft. Beobachtungen
zum neutestamentlichen Basileia-Zeugnis und zum Problem einer theologischen Ethik
des Politischen”, în ThGl 76 (1986) 69-94, 75.

64 Cf. expresia „Geschehenereignis”, cu trimitere la fundamentul ei exegetic prezen-
tat de H. Merklein în M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 34; A. LINDEMANN,
„Gottesherrschaft und Menschenherrschaft”, 92º.u.

65 Aici nu se va face o analizã detaliatã a acestei tematici. Ea a fost deja prezentatã;
cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 21-61: „Das Verständnis von
Umkehr in kirchlich-offiziellen Dokumenten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil”.
Gândurile ce urmeazã fac referinþã la aceasta, în special paginile 58-61, unde sunt pre-
zentate rezultatele.

66 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 58.
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Schimbãrile în lumea înconjurãtoare ºi în societate sunt aºteptate
ca efecte ulterioare ale pocãinþei individuale. Ce-i drept, sunt notate trans-
formãri necesare în domeniul social, însã tendinþa cãtre spiritualizarea
convertirii cauzeazã o pierdere a semnificaþiei comunitare ale unui pro-
ces de reînnoire mult mai bogat. De exemplu, pentru ductus-ul general
din Reconciliatio et paenitentia, se poate spune, sintetic, cã

fiecare om este chemat, din cauza pãcatului sãu, la convertire. În inima lui,
el trebuie sã se îndepãrteze de pãcat ºi sã se întoarcã la Dumnezeu. Drept
consecinþã de la sine înþeleasã a unei astfel de schimbãri interioare, vor fi
niºte transformãri ale vieþii sale, care vor atrage cu sine, în sfârºit, schim-
bãri în viaþa oamenilor ºi în câmpul social ºi, prin aceasta, o reconciliere
globalã. Astfel, convertirea însãºi, în esenþã, este un eveniment eminamente
interior ºi individual67.

b) O a doua tendinþã legatã de conceptul metanoia indicã o orientare
clarã spre oferta salvificã a lui Dumnezeu. Din acest motiv, ea este orien-
tatã cãtre viitor. Dimensiunea interioarã a convertirii este presupusã,
însã se acordã o mare valoare unitãþii aspectelor personale ºi comu-
nitare ale dispoziþiei de întoarcere. Alãturi de indivizi, sunt invitate la
transformare ºi structurile, instituþiile ºi organizaþiile. Faþã de Bisericã
ºi societate este formulat un corectiv critic, care îºi are fundamentul în
funcþiunea criticã a stãpânirii lui Dumnezeu. Convertirea este înþe-
leasã prioritar ca un proces, care nu se poate încheia în complexitatea
vieþii moderne, ci, mult mai mult, are nevoie de o plãsmuire continuã
în contextul unor transformãri profunde în Bisericã ºi societate. O trã-
sãturã importantã a acestei tendinþe este evidenþierea autonomiei
Bisericii ºi a societãþii ºi, în acelaºi timp, recunoaºterea responsabili-
tãþii personale pentru procesul de reînnoire a omenirii ºi a lumii. În acest
sens, metanoia apare în dimensiunea sa personalã ºi socialã ca o con-
secinþã a misiunii îndeplinite faþã de împãrãþia lui Dumnezeu ºi faþã de
lume.

Însã, prin acest mod de vedere, s-a trecut în favoarea unui concept
de influenþã reciprocã între individ, Bisericã ºi societate, dincolo de schema
liniarã a convertirii, des întâlnitã în documentele bisericeºti, conform
cãreia procesul de convertire începe o datã cu schimbarea de gândire a
individului ºi, pornind de la aceasta, datoritã schimbãrilor de compor-
tament, merge mai departe – în mod automat – cãtre transformãrile so-
ciale. Prin aceasta, este descris totodatã un proces care nu se încheie,
chiar cu preþul izolãrii ºi al ideologizãrii, deoarece, câtã vreme omul trã-
ieºte în societate, este expus în mod permanent condiþiilor sociale aflate
în schimbare ºi, câtã vreme el se orienteazã dupã exigenþa evangheliei
ºi a stãpânirii lui Dumnezeu, nu-ºi va vedea niciodatã idealul împlinit
în aceastã lume68.
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67 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 37.
68 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 60-61.



2. Convertire în ºi cu credinþã, speranþã iubire
În mesajul sãu despre stãpânirea lui Dumnezeu, Isus uneºte în cu-

vânt ºi acþiune atât promisiunea escatologicã, cât ºi realitatea mântu-
irii ce poate fi trãitã la nivel social. Astfel, pentru ascultãtorii cuvântu-
lui despre împãrãþia care va veni, existã posibilitatea de a vedea în fap-
tele vestitorului începutul a ceea ce el vesteºte69. Trãirea milostivirii
dumnezeieºti este condiþia pentru dispoziþia de convertire a oamenilor.
O astfel de trãire, însã, nu are ca efect automat transformarea omului,
ci îi cere acestuia aprobarea ºi decizia sa personalã70. Pentru existenþa
creºtinã, credinþa, speranþa ºi iubirea marcheazã unitatea plinã de
tensiune care-i motiveazã ºi-i face pe creºtini capabili pentru mãrturia
în favoarea împãrãþiei lui Dumnezeu în lume71. În urmãtoarele trei
subdiviziuni, se va arãta faptul cã credibilitatea creºtinilor ºi a Bisericii
în proclamarea stãpânirii lui Dumnezeu ºi în edificarea vieþii lor con-
form acesteia în lume poate deschide perspective ale convertirii soci-
ale72.

2.1. Credinþa în sensul lumii
Negocierea legatã de criza credinþei, de decãderea credinþei, de ateism,

sau ceva asemãnãtor, este arhicunoscutã. Se spune cã, prin acestea, s-ar 
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69 În acest fel, mesajul lui Isus devine fundamentul oricãrei acþiuni etice: „Pentru tim-
pul de faþã, pentru situaþia în care se aflã Israelul ºi întreaga omenire, nu este nimic
mai importat decât a rãspunde milostivirii lui Dumnezeu cu aceeaºi milostivire faþã de
oameni. «Fiþi milostivi precum Tatãl vostru este milostiv!» (Lc 6,36). Prin aceasta, Isus
nu prezintã milostivirea lui Dumnezeu doar în general, ca model pentru acþiunea
umanã, ci aratã milostivirea sa acum, aceasta putând fi experimentatã în edificarea împã-
rãþiei harului sãu”, R. SCHNACKENBURG, „Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments”,
în Von Jesus zur Urkirche, Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament,
Supplementband I, Freiburg-Basel-Wien 1986, 35.

70 Despre semnificaþia eticã a unitãþii necesare dintre trãirea verticalã a milostivii
lui Dumnezeu ºi provocarea orizontalã a omului faþã de semenii sãi, dupã este descris
în parabola despre „slujitorul nemilostiv” (cf. Mt 18,23-34), cf. J. GNILKA, Jesus von
Nazaret. Botschaft und Geschichte, 99-102; R. SCHNACKENBURG, „Die sittliche Botschaft des
Neuen Testaments”, 35º.u.

71 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus: eine exegetische
Studie, Stuttgarter Bibelstudien 150, Stuttgart 1992, 204.

72 „Într-un sens acceptat de la sine, sunt credibile persoanele cãrora li se acordã încre-
dere în urma celor trãite; credibile, în acest sens, sunt ºi instituþiile care corespund exi-
genþelor etice; aceasta înseamnã, mai întâi, dreptãþii. Aici trebuie þinut cont de faptul
cã oamenii nu sunt, în general, niºte sceptici: ei vor sã li se permitã sã creadã ºi sã aibã
încredere, pentru cã îºi uºureazã viaþa prin aceasta, deoarece, prin aceasta, se reduce
complexitatea problemelor de viaþã ºi pentru cã, prin aceasta, este îndepãrtat dubiul
care împiedicã acþiunile lor. Din acest motiv, pierderea credibilitãþii nu înseamnã nici-
decum pierderea necesitãþii credibilitãþii; dimpotrivã, experienþa-contrast constã toc-
mai în faptul cã exact aceastã necesitate se anunþã, cu atât mai mult, cu cât este mai
dezamãgitã sau, pentru cine vrea sã facã diferenþã de la bun început, pare cã va fi
dezamãgitã”, D. MIETH, Die neuen Tugenden: ein ethischer Entwurf, Düsseldorf 1984,
154.
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pierde conºtiinþa pãcatului ºi, implicit, dispoziþia de convertire. Este vorba
de o plângere care, nu rareori, este transformatã într-o formã de acuzã73.
În societãþile moderne, se poate observa, deja de zeci de ani, tendinþa evi-
dentã cã orientarea orizontalã a oamenilor a influenþat ºi ideile religi-
oase. Potrivit acestei situaþii, Dumnezeu nu mai este cãutat tradiþional
într-o aliniere verticalã, ci, mai degrabã, sensibilitatea faþã de aproa-
pele devine un loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Modul în care este trãit
aici sensul existenþei umane depinde de mãrturia creºtinilor ºi a Bise-
ricii:

Însã, deoarece Dumnezeu este prezent în sensibilitatea faþã de aproapele,
slujirea socialã faþã de aceasta se prezintã ca o slujire salvificã. Sensul kerig-
mei creºtine ºi rãspândirea ei prin Bisericã constã în cãutarea acestui sens
profund al angajãrii umano-comunitare. Mântuirea ºi umanitatea nu sunt
identice, dar sunt atât de unite între ele, încât nu pot fi gãsite ºi nu se reali-
zeazã decât una în cealaltã74.

Astfel, se constatã cã impulsurile ºi concretizãrile convertirii se aflã
în strânsã legãturã cu mãrturia creºtinã a sensibilitãþii faþã de aproa-
pele.

Oamenii nu pot înceta sã mai punã întrebãri referitoare la sensul
vieþii ºi al morþii75. Acest lucru face parte din constituþia fundamentalã
a omului ºi, din acest motiv, nu se poate renunþa la el. Rãspunsurile
date acestor întrebãri sunt luate în serios de cãtre cei care le cautã într-
un mod corespunzãtor. În cãutarea sensului propriei existenþe, al ome-
nirii ºi al lumii, oamenii se lasã interpelaþi de credibilitatea rãspunsu-
rilor. Interpretãrile greºite, concepþiile unilaterale, o insuficientã armo-
nizare între învãþãturã ºi practicã în mãrturia de viaþã a creºtinilor ºi
a comunitãþii religioase îi pot dezamãgi pe oameni. Acestea îi conduc pe
oamenii aflaþi în cãutarea sensului la distanþarea de concepþiile de cre-
dinþã ale acestor creºtini sau ale acestei Biserici. Aceasta nu înseamnã
cã deja ei nu vor sã mai aibã nimic de a face cu Dumnezeul adevãrat ºi
cu credinþa convingãtoare. 
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73 Plângerile ºi acuzele generalizatoare sunt lipsite de spirit critic ºi superficiale, ele
sunt adesea paralele cu realitatea. Contrar acestora, este valabil faptul cã, „din punct de
vedere religios, Europa este un continent deosebit de eterogen. Caracterizãrile sim-
pliste nu corespund acestei situaþii. Europa nu poate fi caracterizatã nici ca fiind creº-
tinã ºi nici areligioasã ºi, cu atât mai puþin, atee. Mai mult decât atât, existã þãri cu o
zestre socio-religioasã foarte diferitã, în spatele cãreia stã o istorie de neconfundat”,
P.M. ZULEHNER – H. DENZ, Wie Europa lebt und glaubt: europäische Wertestudie, Düssel-
dorf 1993, 234.

74 A. AUER „Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Öffnung eines traditionellen moraltheolo-
gischen Traktats in die Dimension des Gesellschaftlichen”, în IDEM, Zur Theologie der
Ethik: das Weltethos im theologischen Diskurs, SThE 66, Freiburg Schw.-Freiburg-
Wien 1995, 89-112, 95.

75 A se consulta, pentru aceasta, datele empirice prezentate de P.M. ZULEHNER – H. DENZ,
Wie Europa lebt und glaubt: europäische Wertestudie, 70º.u.



Prin urmare, atunci când este vorba de adevãrul lui Dumnezeu, care se bu-
curã de iubire..., este vorba de realitate ºi de propriile ei raporturi complexe.
Numai acel adevãr poate pretinde iubirea pentru sine, care dãruieºte viaþa
eliberatoare. Numai acel adevãr poate da mãrturie credibilã despre iubirea
lui Dumnezeu, care îl înalþã pe om ºi-i conferã propria lui demnitate76.

Oamenii de astãzi nu au nevoie doar de o învãþãturã de credinþã, care
sã transmitã afirmaþiile de bazã despre Dumnezeu, despre om, despre
creaþie ºi despre mântuire, ci ei aºteaptã de la credinþa semenilor ca
adevãrul vestit sã fie ºi realizat (cf. 1In 1,1.8 ºi par.). Aceastã orientare
nu valoreazã exclusiv doar în domeniul religios. Fenomenul respectiv
poate fi observat în diferite câmpuri ale educaþiei, ale unui parteneriat,
ale formãrii, sau chiar în politicã ºi în relaþiile socio-culturale77. Preten-
þiile în numele autoritãþii nu mai au eficienþã de mult, în schimb, auto-
ritatea se dobândeºte abia prin competenþa credibilã într-un domeniu
dat. Aceasta cere suficiente cunoºtinþe ºi, totodatã, o utilizare delicatã
a acestor cunoºtinþe. 

În acest fel, ºi domeniul teologico-etic trebuie sã facã astãzi faþã respec-
tivei probleme, nu numai sã prezinte conþinuturile credinþei în chip
academic, ci sã comunice credinþa într-o formã convingãtoare, încât
aceasta sã conducã în mod hotãrâtor la configurarea deciziei fundamen-
tale a persoanei. Altfel spus, este important, în acelaºi timp, cine trans-
mite ºi cum este transmisã credinþa astãzi. Orientãri tradiþionalele în
teologia moralã, în care etica legilor ºi etica individualã au jucat un rol
important, fac astãzi transmiterea credinþei nu tocmai uºoarã. Pentru
Biserici, lucrul acesta înseamnã o datorie greu de îndeplinit, mai ales
în cazul în care ele n-au corectat metodele ºi practicile mai vechi ºi cu
totul depãºite.

În aceastã situaþie, îi revine un rol mult mai mare preocupãrii social-etice
genuine de a face posibilã ºi de a asigura credinþa ca un act fundamental al
libertãþii. Gândul cã ar fi permisã impunerea credinþei cu mijloacele puterii
politice s-a dovedit a fi, în perioada dezvoltãrii statului modern liberal, din
ce în ce mai ieºit din uz. Bisericile catolice ºi protestante au trebuit sã în-
veþe, mai întâi, în urma unor lungi experienþe pline de durere, cã multe
conflicte de convingeri religioase nu pot fi liniºtite decât prin toleranþã ºi
rezolvate prin discurs, ceea ce nu exclude delimitãri privind învãþãtura78.
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76 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 159.
77 Cf. datele empirice pentru aceastã tematicã la R. HEIDERICH – G. ROHR, Wertewan-

del: Aufbruch ins Chaos oder neue Wege?, München 1999, 11-12; mai pe larg ºi mai la obiect,
la P.M. ZULEHNER – H. DENZ, Wie Europa lebt und glaubt, 15-54.

78 H. HALTER, „Glaube – VI. Theologisch-ethisch”, în LThK3, IV (1995), 689-691, 689.
O situaþie similarã este încã actualã în regiunile fostului bloc comunist rãsãritean. De-
ficienþele legate de transmiterea credinþei în contextul adâncilor schimbãri în societa-
tea modernã pot conduce la cazuri în care Bisericile cer învãþãmânt religios în ºcoli fo-
losind dispoziþii de ordin statal, în timp ele înseºi nu pot arãta în propriul spaþiu decât
puþinã responsabilitate ºi competenþã pentru transmiterea credinþei la nivel de comu-
nitate. Pentru o astfel de situaþie în România post-comunistã, cf. B.W. Köber,
„Rumänien”, în N. METTE – F. RICKERS, Lexikon der Religionspädagogik, II, Neukirchen-
Vluyn 2001, 1867-1874, 1869º.u.
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Conceptul modern ºi, mai mult, cel contemporan despre subiectul
etic, care acordã o mare valoare propriei responsabilitãþi, libertãþii care
se auto-obligã, respectului ºi deciziei de conºtiinþã, a contribuit, în urma
unor dispute teologico-etice, la convingerea cã

credinþa creºtinã, care recunoaºte în iubirea lui Dumnezeu, manifestatã în
evenimentul creaþiei ºi al rãscumpãrãrii, principiul etic suprem, nu consti-
tuie, pe de o parte, o moralã specialã, care sã se separe de puterea de înþe-
legere raþionalã ºi, prin aceasta, de orice pretenþie privind capacitatea de co-
municare. Pe de altã parte, este valabil: prin conceptul ei lucid ºi încura-
jator despre om ºi despre istorie, prin speranþa sa ºi prin opþiunea sa pen-
tru demnitatea omului ºi, aici, în special, pentru demnitatea celor slabi în cores-
pundere cu acþiunea salvificã eliberatoare, dãtãtoare de putere, precum ºi
provocatoare a lui Dumnezeu în Isus Cristos, credinþa nu se limiteazã, însã,
la simpla confirmare a ceea ce ºi aºa era deja clar79.

În lumina credinþei, trebuie avut înaintea ochilor faptul cã omul poate
gãsi „adevãrata viaþã întotdeauna numai venind de la Dumnezeu ºi întor-
cându-se cãtre el”80. Credinþa creºtinã înseamnã o cale gratuitã de
acces la sensul lumii, ceea ce corespunde, în realitate, aspiraþiei omului
cãtre identitate. El îºi experimenteazã mai adânc identitatea cu ajuto-
rul credinþei, care-i poate arãta o imagine unitarã despre viaþa umanã.
Omul credincios, care acceptã kerigma mijlocitã prin Cristos, dobândeºte
un sens mult mai profund al realitãþii: 

Conform legitimaþiei propriei conºtiinþe de sine ºi potrivit experienþei noas-
tre, ceea ce putem noi vedea, auzi ºi apuca nu poate constitui totalitatea reali-
tãþii. În cazul în care nu ne înºalã totul, dincolo de sau în baza realitãþii
lumii care ne înconjoarã, trebuie sã existe un sens solid, de la care încrede-
rea noastrã iniþialã în aceastã realitate abia începe sã fie legitimã în mod
concret81.

Eticii creºtine nu-i este îngãduit sã se concentreze unilateral doar în
a face diferenþa dintre comportamentul corect ºi cel fals. Stimulatã de
darul credinþei, ea trebuie sã caute „ceea ce, potrivit concepþiei creº-
tine, constituie bunãtatea moralã ºi poate deveni ºi realitate82. Credinþa
transmisã în mod credibil nu conduce la înstrãinarea ºi îndepãrtarea
omul de realitatea pãmânteascã. Din contrã, ea face posibilã încrederea
profundã în realitatea lumii, în care realitatea stãpânirii lui Dumnezeu
a început deja83. Pentru acþiunea moralã a omului, credinþa înseamnã,
mai întâi, protecþie în faþa a douã ispite fundamentale, cãrora el s-ar 
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79 H. HALTER, „Glaube – VI. Theologisch-ethisch”, 690.
80 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 205.
81 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 97-98.
82 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 212. Tot acolo, în nota

nr. 20, pot fi gãsite ºi alte trimiteri bibliografice despre aceastã temã.
83 Cf. A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 97º.u.



putea expune în experienþa moralitãþii sale: „În faþa ispitei legalismu-
lui ºi a ispitei laudei de sine, credinþa recunoaºte ºi confirmã faptul cã
puterea necesarã acþiunii morale este dãruitã de Dumnezeu; prin ur-
mare, aceasta se datoreazã celui care acþioneazã numai în mãsura în
care este har încontinuu, ºi la început, ºi la sfârºit”84. În credinþã, creº-
tinii au dãruitã posibilitatea de a dezvolta ethos-ul sensibilitãþii umane
ºi al solidaritãþii universale, care face dovada propriului fundament în
iubirea lui Dumnezeu faþã de omenire ºi faþã de lume în moartea lui
Isus Cristos85. Mai departe, credinþa creºtinã faciliteazã conceptul unei
etici în care autonomia ºi teonomia nu sunt puse sã joace una împotriva
celeilalte, ci amândouã sunt clarificate ca elemente decisive, construc-
tive pentru orientarea fundamentalã moralã a omului în complexitatea
vieþii moderne86.

În orizontul împãrãþiei lui Dumnezeu, spre care omul gãseºte calea
de acces prin rãspunsul pozitiv faþã de darul credinþei, experienþa pre-
zenþei lui Dumnezeu nu este proiectatã în mod unilateral dincolo de
lume. În începutul împãrãþiei sale, Dumnezeu este deja prezent cu mi-
lostivirea sa în lume, în mijlocul oamenilor. El spune „da” creaþiei sale
ºi, înainte de toate, oamenilor. În mesajul lui Isus despre împãrãþia lui
Dumnezeu, nu poate fi întâlnitã nici o concepþie deistã: „Pentru cel care
crede în Logos, prin care Dumnezeu s-a fãcut prezent ºi cunoscut în
misterul creaþiei ºi al mântuirii în chip istoric, este clar ºi faptul cã pe
fundamentul lumii nu se aflã o anonimã necesitate letargicã, ci lucreazã
libertatea ºi dragostea creatoare”87.

Noutatea absolutã în predica lui Isus despre împãrãþia lui Dum-
nezeu constã în faptul cã ea nu se referã numai la suveranitatea lui Dum-
nezeu, la stãpânirea lui peste lumea care va mai veni încã, ci proclamã
prezenþa sa, locuirea lui aici. El este în lume ºi lucreazã pentru lume.
Aceastã dimensiune a credinþei apare, de multe ori, prea puþin în con-
ceptul Bisericii ºi al creºtinilor despre lume. Sublinierea activitãþii creº-
tinilor în lume poate trezi impresia cã Dumnezeu ar fi prea puþin pre-
zent în lume ºi cã, din acest motiv, acþiunea sa faþã de lume n-ar fi sufi-
cient de sesizabilã88.
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84 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
85 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
86 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
87 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 98.
88 Despre al III-lea capitol (nr. 33-39: Activitatea umanã în lume) din Gaudium et spes,

se poate spune sintetic: „Afirmaþiile de bazã ale capitolului nostru, anume cã activita-
tea umanã constituie un parteneriat în cadrul dezvoltãrii creaþiei lui Dumnezeu, al în-
vingerii dezordinii provocate de pãcat, al edificãrii trupului lui Cristos ºi al extinderii
transformãrii lumii, ar reieºi poate mult mai expresiv, dacã textul s-ar fi referit nu nu-
mai la dinamizarea concepþiei despre lume, ci sã fi avut clar în vedere ºi dinamizarea
concepþiei despre Dumnezeu. Dumnezeu Creatorul nu este Dumnezeul deismului, care
s-a retras, dupã încheierea lucrãrii, la liniºtea eternã. El a pus în miºcare, prin «Cuvân-
tul» sãu, întregul proces al evoluþiei, îl menþine neîncetat în desfãºurare prin puterea aces-
tui «Cuvânt» ºi îl poartã cãtre scopul transformãrii finale”, A. AUER, Kommentar zum
Dritten Kapitel von „Gaudium et spes”, 396.
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Împãrãþia lui Dumnezeu, care urmãreºte înnoirea cerului ºi a pã-
mântului, nu poate fi împãrþitã în procesul realizãrii sale, în sensul cã
Dumnezeu ar avea de transformat cerul, iar oamenii, pãmântul. Oamenii
primesc, în credinþã, oferta stãpânirii sale ºi, prin aceasta, sunt chemaþi
sã facã posibil, în noua schimbare a realitãþii lumeºti, ceea ce a însem-
nat deja pentru ei participarea la împãrãþia lui Dumnezeu. Însã, pentru
aceasta, nu ajunge o simplã religiozitate naturalã a omului. Orizonta-
lismul, înþeles ca formã creºtinã de a activa în lume, poate fi justificat
numai dacã este susþinut de profunda verticalitate a credinþei.

Cine vrea sã reprezinte un orizontalism consecvent, trebuie sã se analizeze
ºi sã dea seamã altora despre ceea ce mai rãmâne din om, dacã acesta nu
este omul lui Dumnezeu. Altminteri, un astfel de om ar fi doar un produs
cu viaþã scurtã al naturii oarbe, o fiinþã care a ajuns, spre norocul ei, la con-
ºtiinþa propriei mãrginiri, dar care, în sine ºi în faptele sale, este condam-
natã, pânã la urmã, la dispariþie89.

În puterea credinþei, prin care omul poate dobândi un sens al exis-
tenþei sale umane, dar ºi al semenilor ºi al lumii, va trãi lucrarea salvi-
ficã a lui Dumnezeu ca un potenþial înnoitor al persoanei umane aflate
în acþiune. În acest indicativ al credinþei, omul credincios poate descoperi
imperativul pentru acþiunea moralã ca o slujire a pro-existenþei umane,
a oamenilor ºi a lumii90.

În lumina credinþei, omul poate vedea mai bine ceea ce este realita-
tea lumii. Însã el înþelege cã aceastã lume este supusã unui proces de de-
venire, a cãrui împlinire nu poate fi garantatã de nici un om, ci numai de
Dumnezeu singur. Astfel, credinþa este strâns legatã de darul speran-
þei, care orienteazã privirea omului credincios spre desãvârºirea escato-
logicã a împãrãþiei lui Dumnezeu ºi-i dã posibilitatea sã înþeleagã viito-
rul lumii, pornind de la Dumnezeu.

2.2. Speranþa în viitorul lumii
În faþa rãului ºi a multiplelor sale forme, oamenii au încercat ade-

sea, de-a lungul istoriei, sã identifice cauzele a ceea ce nu trebuie sã fie
ºi sã gãseascã mijloace eficiente pentru îndepãrtarea sa. Când rãul a
fost considerat ca o rãnire a bunei ordini de altãdatã, s-a întreprins res-
taurarea presupusului trecut stabil cu mijloace violente. Acolo unde
aceastã încercare a eºuat sau a avut prea puþin efect, a fost ignorat
trecutul, s-a trecut la iniþiativa de a instaura o lume nouã, o societate
nouã, o ordine nouã, o viaþã mai bunã, cu toatã violenþa ºi cu toate mij-
loacele care stãteau la dispoziþie. În toate acestea, trebuia sã disparã
trecutul rãu, iar viitorul sã fie forþat sã prindã un chip concret în pre-
zent. Judecata de pe urmã a fost pusã în funcþie în acum-ul timpului,
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iar viaþa nouã speratã, declaratã ca fiind deja prezentã. În toate aces-
tea, pot fi întâlnite fenomene ca: rãzboi, revoluþie sângeroasã, ucidere
în masã, deportare, execuþie, lagãre de exterminare, arhipelagul-gulag,
înfometare ºi multe altele.

Pentru o filozofie ºi o teologie a speranþei, reiese, din toate acestea, o între-
bare, ºi anume dacã o astfel de continuã reproducþie a opresiunii ºi a domi-
naþiei de clasã ar putea fi depãºitã printr-o „ultimã luptã”, sau dacã aceasta
constituie, în mod necesar, o întrebare referitoare la faptul dacã fiecare teo-
rie a revoluþiei, de îndatã ce conduce la un succes concret, naºte o „ideolo-
gie a învingãtorilor”, care-i declarã pe învinºii timpului respectiv ca fiind
reprezentanþii „acestei lumi sortite judecãþii”, în timp ce învingãtorii sunt
învestiþi ca executori ai acestei judecãþi universale91.

Din punct de vedere istoric, se poate constata cu privire la experi-
enþele europene: masele de milioane de oameni au fost puse în miºcare
de cãtre o speranþã utopicã într-un timp în care speranþa creºtinã era
slab prezentatã în învãþãtura Bisericii ºi în practica creºtinilor92.

Discursul despre speranþa creºtinã, aºa cum trebuie ea înþeleasã în
orizontul stãpânirii lui Dumnezeu ºi în strânsã legãturã cu credinþa ºi
dragostea, se confruntã în prezent cu o anumitã deznãdejde93. Nu frica
de viitor pare sã fie semnul caracteristic al acestei deznãdejdi, ci indife-
renþa „care se uneºte cu judecata celui ce nu recunoaºte ca fiind ade-
vãrat ceea ce este, acea indiferenþã care nu confundã politica siguranþei
cu promovarea pãcii, mobilitatea cu miºcarea, creºterea cu progresul,
administrarea noilor probleme cu rezolvarea lor”94. Speranþa creºtinã
presupune o altã orientare. Acþiunea moralã în lume, care se lasã inspi-
ratã de o eticã a speranþei creºtine, trebuie sã se edifice în lumina ace-
lui adevãr de credinþã conform cãruia Dumnezeu va realiza în viitorul
apropiat mântuirea promisã, ºi „dinamica acþiunii salvifice se aratã
prin puterea Duhului pânã la desãvârºirea escatologicã în istorie. Din
acestea creºte o motivaþie puternicã atât pentru dezvoltarea unei con-
ºtiinþe morale individuale, cât ºi pentru angajarea politicã pentru mai
multã dreptate ºi pace”95. Viitorul desãvârºit al împãrãþiei lui Dum-
nezeu se raporteazã, în conceptul lui Isus, nu la o împãrãþie pãmân-
teascã, care ar fi structuratã dupã un anumit model social. Mai mult
decât acestea, este vorba de un cer nou ºi un pãmânt nou, care în venirea
lui Isus au primit, în germene, un nou chip, însã ele vor fi desãvârºite 
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91 R. SCHAEFFLER, „Hoffnung – I. Philosophisch”, în LThK3, V (1996), 198-200, 200.
92 Cf. evoluþia istoricã a triadei credinþã-speranþã-iubire la W. FÜRST, „Glaube-

Hoffnung-Liebe. Zur Bedeutung der triadischen Struktur des Christlichen für die Konsti-
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wissenschaft”, în PH. SCHÄFER, Freiheit in Gemeinschaft, Passau 1989, 13-43, 15-25:
„Die christliche Lebenstrias – ihre christentumsgeschichtliche Verengung und Neuent-
faltung”.

93 Cf. D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 172º.u.
94 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 173.
95 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 214.
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abia la sfârºit, dupã ultima lucrare salvificã a lui Dumnezeu. Aceastã
aºteptare a speranþei creºtine dobândeºte, încetul cu încetul, semnificaþie
pentru orientarea spre viitor a oamenilor de astãzi, pe care i-a provocat
însãºi speranþa creºtinilor.

Patosul despre viitor, trezit în timpul nostru, a contribuit substanþial la fap-
tul cã, în urma unei lungi tãceri, a fost descoperitã din nou dimensiunea
socialã ºi cosmicã a speranþei escatologice ºi în Sfânta Scripturã. Aici, viaþa
împlinitã nu este prezentatã prea mult în categorii filozofice sau mistice,
ci, mai degrabã, în forme fundamentale ale comunitãþii ºi societãþii umane;
ea apare ca împãrãþia în care cel ce domneºte face sã creascã puterea iubirii
sale, apare ca o cetate ai cãrei locuitori pot primi plinãtatea inepuizabilã a
lui Dumnezeu, apare ca ospãþ sfânt care dovedeºte comuniunea internã a
celor iluminaþi cu Dumnezeul lor ºi între ei, apare ca nuntã festivã, pe care
Tatãl o pregãteºte Fiului ºi lumii96.

Speranþa în desãvârºirea lumii, în viziunea împãrãþiei lui Dum-
nezeu, conþine un corectiv critic faþã de suferinþa ºi eºecul din viaþã. Este
vorba de oamenii cu o existenþã nesemnificativã, care trebuie sã trã-
iascã în dureri grele. Sunt oameni speriaþi, asupriþi, rataþi, vinovaþi.
Experienþa durerii fãrã puterea speranþei poate cauza adesea ideea
lipsei de sens a existenþei omului în lume. Aceasta nu oferã condiþii favo-
rabile unor schimbãri în spaþiul de viaþã privat ºi social. Sunt fabricate
doar mecanisme destinate refulãrii ºi deznãdejdii.

Astfel, experienþa, ce-i drept, constituie un motiv de protest, dar nu
ºi un motiv de speranþã. Este frumos cã mai existã oameni care sunt
incapabili de rãutate, dispuºi pentru iubire, chiar dacã nu-i mai miºcã
nici o trãire a sensului vieþii. Aceasta înseamnã tragedia eroicã, despre
care ne relateazã, din când în când, poezia, este respingerea nonsen-
sului. Totuºi, speranþa care se naºte din respingerea nonsensului este,
totodatã, lipsitã de o faþã pozitivã; este protest ºi respingere a feþelor
mizeriei. În cele pozitive, ea rãmâne abstractã97.

Speranþa creºtinã se împotriveºte oricãrei forme de simplã mângâ-
iere în faþa nedreptãþii trãite cu aºteptãrile de dincolo. Mai departe, ea
nu poate accepta conceptul unui principiu evolutiv al viitorului care va
schimba, într-un fel, tot rãul în bine. La fel de critic se opune concep-
þiilor utopice care vor sã spere totul deja în prezent. Spre deosebire de
acestea, speranþa creºtinã dã mãrturie „cã ea este susþinutã, în lucrarea
actualã pentru lume, de evenimentele viitoare pe care le va iniþia
Dumnezeu”98. Faptul cã în speranþã orice acþiune umanã stã sub rezerva
escatologicã, „o protejeazã împotriva instalãrii unei dictaturi a virtuþii,
ca ºi împotriva utopismelor care, pânã la urmã, se datoreazã unei idea-
lizãri a posibilitãþilor umane”99. Dacã creºtinii ºtiu cã speranþa lor îºi 
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aflã ultimul fundament în mântuirea lui Dumnezeu, pot privi cu o
conºtiinþã liniºtitã la lucrurile dimprejur, la ceea ce este posibil ºi rea-
list. Ei vãd cu adevãrat necazurile oamenilor ºi sunt gata sã se angajeze
în domeniul privat sau politic pentru mai multã dreptate100. Speranþa
creºtinã are în vedere devenirea umanã a omului, pe care ea vrea sã-l
promoveze într-o relaþie productivã faþã de comunitate ºi societate101.

2.3. Iubirea ca forþã unificatoare a lumii
Faptul cã omul poate trãi demn numai din unitatea identitãþii sale

corespunde caracterului sãu fiinþial. Aici este vorba de unitatea dintre
individualitatea ºi socialitatea persoanei sale, dintre orientarea funda-
mentalã transcendentalã ºi, totodatã, imanentã, dintre structurarea
spiritualã ºi corporalã. Multiplele elemente ale acestei unitãþi de bazã
dezvoltã relaþiile sale corespunzãtoare cãtre lumea înconjurãtoare ca
raport cu Dumnezeu, cu omul, cu societatea ºi cu lumea. Mesajul creº-
tin despre iubirea lui Dumnezeu, pe care oamenii o pot trãi în stãpâ-
nirea lui Dumnezeu anunþatã ºi iniþiatã de Isus, urmãreºte vindecarea
unitãþii pierdute a întregii creaþii: a omului, a omenirii ºi a lumii. Prin
faptul cã mântuirea divinã îi oferã omului o nouã relaþionalitate verti-
calã, iubirea trãitã a lui Dumnezeu face posibilã o edificare corespunzã-
toare a relaþiilor interumane. În relaþiile verticale ºi orizontale ale per-
soanei umane, conceptul paulin agápe conþine o relevanþã deosebitã.
„Apostolul identificã fiinþa celui care crede (ºi, prin aceasta, fiinþa
fiecãrui om) cu iubirea lui (cf. 1Cor 13)”102. Prin iubirea lui Dumnezeu
faþã de om se înnoieºte nu numai o parte a fiinþei sale, ci întreaga
persoanã umanã. Dacã Isus este autorevelarea întrupatã a lui Dum-
nezeu, nu se descoperã iubirea lui ca una dintre proprietãþile sale, ci el
însuºi ca Dumnezeu care este iubire: „Iubirea lui Dumnezeu, care face
o punte între Dumnezeu ºi lume (In 3,16º.u.; 1In 4,9º.u.), coboarã în
Isus, Fiul, ºi, prin el, merge mai departe cãtre oameni (cf. In 3,35; 5,20;
14,21.23; 15,9º.u.; 16,27; 17,23-36), aºa încât Dumnezeu însuºi se
descoperã ca iubire în credinþa în Isus ºi în dragostea frãþeascã (cf. 1In
3,1; 4,7-21)”103.

Experienþa iubirii lui Dumnezeu înfãptuieºte în om nu simpla
schimbare de formã a uneia dintre proprietãþile sale, adicã harul salvi-
fic al lui Dumnezeu nu urmãreºte o corectare sau reparare parþialã, ci,
prin Cristos ºi în dinamica Duhului, creeazã un om nou. Acestui om nou,
viziunea paulinã despre iubire a lui Dumnezeu îi recunoaºte o dublã
perspectivã, care este de ajutor pentru curentul dialogal-comunicativ al
noii antropologii104.
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Pe de o parte, îl duce de la conceptele idealiste ºi utopice ale unei co-
municãri reuºite mai departe, spre realitatea istoriei care cunoaºte
relaþii între oameni mereu sub semnul unei distrugeri cauzate de eºe-
curi, vinovãþie, agresiune ºi moarte. Înþelegerea lui agápe ca partici-
pare la proexistenþa Celui Rãstignit aratã cã fiinþa comunicativã a
omului se realizeazã nu dincolo, ci în mijlocul acestor conflicte, fie prin
acþiune activã care încearcã sã îndepãrteze violenþa, fie prin suportare
plinã de durere. Pe de altã parte, conceptul paulin de agápe trimite la
dimensiunea transcendentalã a oricãrei forme de comunicare. Prin
aceasta, el se opune unei suprasolicitãri a eforturilor umane, criticând ideea
conform cãreia fericirea generalã s-ar putea realiza în istorie; pe de altã
parte, se opune ispitei gândirii moderne de a reduce relaþiile interumane
la satisfacerea necesitãþilor. Atenþia acordatã demnitãþii persoanei umane,
care nu poate fi pierdutã, ºi fundamentarea drepturilor sale inaliena-
bile presupune o reflecþie transcendentalã. În cazul acesta, i se face
aproapelui dreptate numai atunci când el este considerat în profunzi-
mea sa ca destinatarul iubirii lui Dumnezeu105.

De aici reies consecinþe pentru comportamentul creºtinilor faþã de
darul iubirii lui Dumnezeu. Dacã acest comportament nu are suficient
în vedere unitatea omului ºi a lumii ºi nu evitã în mod critic pericolul
unor interpretãri greºite ale iubirii, apar greutãþi, pe de o parte, în mãr-
turia iubirii din partea creºtinilor, iar pe de altã parte, în privinþa posi-
bilitãþilor oamenilor de a respecta iubirea creºtinã ca atare. 

Dietmar Mieth a atras atenþia în privinþa controversei legate de
interpretãrile iubirii106. În iubirea creºtinilor, unii vor sã nu vadã alt-
ceva decât o formã aparte a slujirii lui Dumnezeu. Aici este vorba de un
Dumnezeu „care-i pune pe sclavii sãi sã munceascã în lume pentru sine,
pentru a nu avea alt scop decât perfectarea propriei glorii”107. Iubirea
creºtinã poate fi bãnuitã, pe de altã parte, cã ar impune niºte exigenþe
morale mult prea mari, însã creºtinii n-ar putea face faþã unor astfel de
cerinþe. Deoarece ei nu ar putea practica iubirea care le-a fost predi-
catã, s-ar sfârºi totul prin aceea cã se comit fapte nevrednice de om îm-
potriva iubirii. Arderea ereticilor, persecuþia evreilor ºi nimicirea pãgâ-
nilor au arãtat o astfel de contrazicere dintre discursul creºtin ºi prac-
tica iubirii; în cazul acesta, ar fi posibilã experienþa a ceea ce este con-
trar dragostei faþã de semeni. În continuare, creºtinii ar putea fi acu-
zaþi cã sunt inumani, deoarece, prin iubirea lor faþã de fiecare om, n-ar 
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105 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 209.
106 Cf. D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 181-184.
107 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 182. Tot acolo, autorul întreabã mai departe: „Este

acesta acel Dumnezeu despre care Thomas Mann a spus cã locuieºte în cer pe tronul
sãu ºi-ºi sãrutã cu extaz degetele atunci când oamenii fac ceea ce-i produce plãcere?
Trebuie sã-l iubim pe Dumnezeu? Însã Dumnezeu, în final, nu iubeºte nimic altceva
decât pe sine însuºi. Este o proiecþie a dorinþei, ca orice iubire sã ajungã desfãtare de
sine intensificatã”.



mai fi posibilã nici o opoziþie faþã de cei rãi ºi faþã de infractorii publici.
Prin aceasta, puterile rãului ar cauza nestingherite ºi mai multe nenorociri. 

Aici se aflã, în primul rând, o imagine falsã despre Dumnezeu. Dum-
nezeul creºtinilor nu este un Narcis, care n-ar putea fi liniºtit fãrã dra-
gostea sclavilor sãi. Iubirea creºtinã slujeºte împlinirii a ceea ce,

cu privire la voinþa lui Dumnezeu, a devenit clar în înjosirea lui Isus prin
moartea pe cruce. Din acest motiv, prelungirea iubirii lui Dumnezeu nu este,
de fapt, iubirea cãtre Dumnezeu, ci iubirea din Dumnezeu. În cazul acesta,
iubirea faþã de aproapele îºi are scopul, într-adevãr, în aproapele. Ea nu-ºi
are scopul sãu primar în faptul cã îl desãvârºeºte pe cel care iubeºte în mod
activ, ci îºi are scopul în faptul cã ea îl ajutã generos pe cel care se aflã în
nevoi. Parabola bunului samaritean evidenþiazã cu fineþe lucrul acesta108.

Creºtinii trebuie sã trãiascã iubirea neîntrerupt, dupã modelul lui
agápe din Noul Testament. Agápe are valoare de fundament radical pen-
tru cele mai importante valori de bazã ale eticii: libertate, dreptate,
simpatie, toleranþã, solidaritate. Sunt puncte centrale comune, care
apar în strânsã legãturã cu iubirea ºi într-o eticã profanã109. Aici este
vorba de voinþa care urmãreºte adevãratul bine al aproapelui ºi reali-
zarea deplinã a binelui care sã-i fie de folos. Însã iubirea creºtinã merge
ºi mai departe,

pentru cã în aproapele îl recunoaºte pe destinatarul iubirii lui Dumnezeu.
Aceasta schimbã atitudinile faþã de el: obligaþia de a-l iubi pentru el însuºi,
indiferent dacã acesta este un prieten sau un duºman, dacã se prezintã ca
un drept sau ca un pãcãtos, rezultã nu din strãduinþa moralã dupã desã-
vârºire a celui care iubeºte, nici din pretenþiile celuilalt ºi nici dintr-o idee
umanistã, ci din iubirea pe care i-o dãruieºte Dumnezeu110.

În lumina mesajului lui Cristos despre stãpânirea lui Dumnezeu, iu-
birea creºtinã realizeazã o legãturã între ceea ce a început deja ca reali-
tate lumeascã ºi ceea ce se va desãvârºi abia escatologic. Ceea ce pro-
clamã credinþa despre împãrãþia lui Dumnezeu ºi promite speranþa
poate fi trãit în iubire. În lumina stãpânirii lui Dumnezeu, iubirea face
posibilã întâlnirea dintre Dumnezeu ºi om ºi între oameni. Unitatea
divinã ºi uman-lumeascã este fructul iubirii trãite faþã de Dumnezeu ºi
faþã de aproapele. „Iubirea provine «din Dumnezeu» ºi coboarã de la
Dumnezeu spre lume, nu pentru a se pierde în lume, ci pentru a con-
duce lumea din nou ca forþã înnoitoare a lui Dumnezeu spre începutul
ei”111.
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108 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 182-183.
109 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 215.
110 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 215.
111 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 108.
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În sintezã, cu privire la metanoia socialã, se poate spune, pornind de
la relaþia dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi mãrturia creºtinã ºi eclezialã
despre credinþã, speranþã ºi iubire, cã procesul convertirii nu poate fi o
realizare a omului în vederea obþinerii mântuirii. Din contrã, acesta de-
vine posibil prin oferta nemeritatã de mântuire a stãpânirii lui Dum-
nezeu. Aceasta poate fi trãitã prin mãrturia de credinþã, speranþã ºi
dragoste în lume a creºtinilor ºi a comunitãþilor de credinþã. Promova-
rea acþiunii creºtine în lume, care trebuie edificatã mai intensiv decât
în trecut în dimensiunile sale individuale ºi sociale112, poate crea un
climat de acþiune, în care efortul iniþial privind înnoirea continuã a
vieþii umane oferã condiþiile pentru progresul procesului metanoia. A
mijloci înþelegerea lumii, pornind de la darul credinþei, a oferi pers-
pective de viitor lumii din puterea de orientare a speranþei ºi a realiza
unitatea lumii prin mãrturia iubirii constituie elemente care deschid
ºanse pentru metanoia socialã.

3. Împãrãþia lui Dumnezeu, convertirea 
ºi schimbarea valorilor113

Oferta salvificã a lui Dumnezeu, cuprinsã în categoria de stãpânire
a lui Dumnezeu, îl priveºte pe omul întreg ºi, totodatã, lumea sa încon-
jurãtoare, în care el poate sã-ºi edifice propria existenþã. Modul în care
este trãitã împãrãþia lui Dumnezeu depinde nu numai de mãrturia reli-
gioasã, adicã de mãrturia creºtinã ºi eclezialã, ci este strâns legatã ºi de
condiþiile de viaþã prezente în fiecare societate. Aici pot fi arãtate pers-
pective ale convertirii sociale, prin faptul cã o transformare pozitivã so-
cio-culturalã poate fi verificatã ca o condiþie favorabilã pentru plãsmu-
irea vieþii persoanelor ºi a spaþiului lor de viaþã. Rezultatele cercetãrii schim-
bãrii valorilor înseamnã o provocare nu numai, în general, pentru do-
menii de viaþã comune, ci ele sunt de importanþã ºi pentru Bisericã ºi
teologie, unde teologia moralã nu poate fi la sfârºit114. Din domeniul de
cercetare schimbarea valorilor vor fi numite în continuare trei ten-
dinþe fundamentale115, care au trezit un interes deosebit în ultimele 
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112 Cf. K. HILPERT, „Liebe – V. Theologisch-ethisch”, în LThK3, VI (1997), 915-920,
919º.u.

113 În cele ce urmeazã, vor fi prezentaþi mai puþin autorii ºi conceptele lor ºi vor fi pre-
luate rezultatele din domeniul cercetãrii schimbãrii valorilor valabile pentru diverse
societãþi. Cf. G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement – Perspektiven
für die politische Bildung”, APuZ B/29 (2001) 31-38, 28, Abbildung 3: Wertepositionen
von vierzig Gesellschaften (1981-1997).

114 „Cã, pentru Biserici, respectiv pentru comunitãþile cãlugãreºti, implicaþiile etice
ale schimbãrii valorilor constituie o provocare specialã, nu poate fi contestat. Cã aces-
tea pot aduce pentru corpusul social doar atât de multã orientare dupã valori, dupã câtã
rezonanþã gãsesc acestea în proprii membri ºi în publicul întreg, este la fel de adevã-
rat”, D. SEEBER, „Wertewandel”, în HRGF, 488-493, 493.

115 Este vorba de teoria postmaterialismului a lui Ronald Inglehart, de teza cultu-
ral-pesimistã a lui Elisabeth Noelle-Neumann ºi de teoria sintezei valorilor a lui Helmut
Klages. Cf. G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement”, 31º.u.; O.
WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel. Wertewandel als Ursache von Politikverdrossen-
heit und als Chance ihrer Überwindung”, APuZ B/52-53 (1996) 13-25, 14-20.



trei decenii. Dupã modul în care este interpretatã schimbarea valorilor
ºi care este natura consecinþelor, ce rezultã din aceasta, pentru realiza-
rea ºi edificarea vieþii în dimensiunea sa personalã ºi socialã, va fi des-
chisã, într-un prim pas, o tezã, în general, optimistã. În al doilea pas,
va fi prezentatã o tezã apreciativã tendenþios pesimistã. În sfârºit, într-
un al treilea pas, va fi arãtatã o tezã realistã, care subliniazã ambiva-
lenþa schimbãrii valorilor ºi evidenþiazã semnificaþia sintezei valorilor
pentru edificarea vieþii în societatea modernã.

3.1. Optimism utopic
La începutul anilor '70, se vorbea deja acceptabil despre schimbarea

valorilor ca fenomen ce nu poate fi trecut cu vederea în spaþiul de viaþã
socio-cultural european. Însã, în legãturã cu schimbarea valorilor, pro-
blema cea mai importantã nu este constatarea sa, ci atitudinea luatã
faþã de ea, interpretarea ei ºi concluziile ce rezultã din toate acestea pen-
tru comportamentul oamenilor. Schimbarea valorilor nu este un feno-
men izolat, mai mult, este în strânsã legãturã cu schimbarea generalã din
societate. „Datoritã rezultatelor cercetãrii empirice, au existat, de la înce-
putul anilor '70, diferite curente favorabile pãrerii cã existã în socie-
tãþile moderne, în general, dispoziþia spre o schimbare «spontanã» a valo-
rilor, cãreia i se poate atribui o anumitã tendinþã ce þine de schimbarea
socialã, în general”116. Reprezentantul principal al modului optimist de
a privi schimbarea valorilor este nord-americanul om de ºtiinþe politice
Ronald Inglehart117.

Pentru Inglehart, cauza schimbãrii sociale este constituitã de o anu-
mitã orientare care, o datã dobânditã, rãmâne relativ constantã pe par-
cursul vieþii umane. Conform teoriei postmaterialismului, care-i apar-
þine, schimbarea valorilor ia naºtere prin faptul cã, în þãrile industria-
lizate occidentale, valorile materialiste sunt înlocuite treptat cu valori
postmaterialiste. „În acestea, schimbarea este interpretatã în cheie op-
timistã, ca fiind un progres liniar cãtre un nivel de dezvoltare cultural
ºi politic calitativ mai înalt”118. Conceptul lui R. Inglehart, referitor la
schimbarea valorilor, are la bazã o teorie social-psihologicã ºi o teorie a
socializãrii119. Urmând teoria lui Maslow, Inglehart aratã cã „oamenii 
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116 B. SCHÄFERS, „Werte und Wertewandel”, în B. SCHÄFERS – W. ZAPF, Handwörterbuch
zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen 1998, 698-709, 699.

117 Acesta este cunoscut, în primul rând, prin studiul The Silent Revolution in
Europe, apãrut în 1971. Despre alte lucrãri ale lui Inglehart, cf. O. WINKEL, „Werte-
wandel und Politikwandel...”, 14, nota 5.

118 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 31; cf., tot acolo,
trimiterea autorului în nota 3 la R. INGLEHART, Kultureller Umbruch. Wertewandel in
der westlichen Welt, Frankfurt a. M. 1995.

119 Teoria social-psihologicã este o imitaþie a teoriei necesitãþilor lansatã de A.
Maslow. Inglehart susþine teza conform cãreia „schimbarea valorilor este determinatã
de lipsa diferitelor resurse necesare pentru asigurarea vieþii. Substituirea tendenþioasã
a valorilor materialismului prin valorile postmaterialismului, dupã cum susþine el, o
leagã în mod corespunzãtor, din nou, de tendinþa de dezvoltare ale unei rezolvãri progre-
sive a problemei lipsei bunurilor materiale”, B. SCHÄFERS, „Werte und Wertewandel”, 699.
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dezvoltã, mai întâi, necesitãþi ale siguranþei psihologice ºi fizice ºi, prin
aceasta, structuri materialiste ale valorilor, dupã satisfacerea cãrora
urmeazã, apoi, formarea necesitãþilor sociale, culturale ºi intelectuale
ºi, cu aceasta, formarea structurilor postmaterialiste ale valorilor”120.
Aici este vorba de o ipotezã a lipsei, care vrea sã spunã cã oamenii pre-
ferã lucrurile pe care le au la dispoziþie într-o mãsurã nesatisfãcãtoare121.
De aici, reiese cã „au de câºtigat, în aprecierea subiectivã a valorilor,
acele necesitãþi care n-au fost încã satisfãcute ºi, în plus, sunt relativ
insuficiente”122.

Teoria socializãrii, în strânsã legãturã cu teoria postmaterialismului
a lui Inglehart, spune cã o schimbare a valorilor stabilã, de lungã du-
ratã, poate avea loc printr-o combinaþie între orientãrile valorice moti-
vate psihologic ºi elementele specifice ale unei faze formative de socia-
lizare. În cazul acesta, ar trebui sã fie valabil faptul cã „atitudinile de
bazã ºi prioritãþile valorice ale unei persoane sunt marcate puternic de
acele condiþii pe care ea le gãseºte dinainte în «faza formativã», asta în-
seamnã în primii douãzeci de ani de viaþã, ºi cã aceste valori funda-
mentale nu sunt supuse nicidecum unor transformãri de scurtã du-
ratã, ci slujesc îndelungat ca unitate de mãsurã pentru valori în ve-
derea judecãrii evoluþiilor sociale ºi politice”123. Inglehart nu ignorã
condiþiile ºi evenimentele istorice specifice, însã, dupã pãrerea lui,
acestea nu joacã un rol hotãrâtor. O prognozã general validã din combi-
naþia ipotezei lipsei ºi a teoriei socializãrii poate fi dedusã în sensul cã
generaþiile noi, o datã cu creºterea treptatã a siguranþei în domeniul
social ºi economic, acordã mai multã valoare scopurilor postmateria-
liste. Egalitatea în drepturi, democratizarea ºi responsabilitatea faþã
de mediu devin mai importante decât scopurile materialiste, cum sunt
câºtigul, creºterea economicã ºi recunoaºterea autoritãþilor124.

În fenomenele socio-culturale, se poate observa cum ia naºtere un
proces continuu al succesiunii generaþiilor, printr-o creºtere constantã
similarã a postmaterialiºtilor în mijlocul întregii populaþii, „atunci
când generaþiile în vârstã, cele mai multe materialiste, sunt înlocuite
de generaþiile mai tinere, mai degrabã postmaterialiste”125. De aici, se
poate trage concluzia cã cei care s-au nãscut ºi au fost socializaþi în pe-
rioada postbelicã, din cauza marilor lipsuri materiale, sunt marcaþi
dominant materialist în orientarea lor valoricã. Lucrul acesta ar trebui
sã fie invers pentru cei care au crescut în timpuri cu o anumitã prosperitate:
ei pot dovedi mai multe semne ale orientãrii valorice postmaterialiste.
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120 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
121 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich. Ein deutscher

Sonderweg?”, APuZ B/29 (2001) 23-30, 24.
122 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15. Cf. B. SCHÄFERS, „Werte und

Wertewandel”, 699.
123 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
124 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 24º.u.; B. SCHÄFERS,

„Werte und Wertewandel”, 699.
125 J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 25.



„Pornind de la acest punct de vedere, apare o schimbare de valori
consideratã postmaterialistã, care începe o datã cu politizarea socie-
tãþii, asemãnãtoare unui rezultat evolutiv al dezvoltãrii economice în
rândurile naþiunilor moderne industrializate”126.

Datoritã rezultatelor obþinute în urma sondajelor realizate în anii
’70 ºi ’80, R. Inglehart a putut întocmi liste cu proprietãþi care aratã
atât valori materialiste, cât ºi valori postmaterialiste. 

În aceste studii, pãrea sã se fi obþinut dovada cã, într-adevãr, în perioada de
timp amintitã, s-a ajuns la o pierdere a semnificaþiei valorilor materialiste
ºi cã, pe de o parte, existã raporturi între vârsta de viaþã scãzutã, pregãti-
rea înaltã ºi activitãþile din sectorul de producþie, precum ºi înalta apreci-
ere a valorilor postmaterialiste, pe de altã parte127.

Teoria postmaterialismului privind schimbarea valorilor, susþinutã
de Inglehart, nu a rãmas fãrã critici ºi reproºuri. O parte dintre aceste
exprimãri critice trebuie amintite în cele ce urmeazã128:

* În primul rând, a fost pusã la îndoialã corespondenþa logicã a pozi-
þiei sale, conform cãreia, din cauza situaþiilor de lipsuri ºi factori socia-
lizatori, are loc o impregnare pentru toatã viaþa.
* Mai departe, se pune întrebarea dacã planul unei schimbãri bipo-
lare a valorilor nu constituie o reducere inacceptabilã a întregii proble-
matici a schimbãrii valorilor. Aici, graniþa cãtre o poziþie coloratã
ideologic nu este prea departe.
* Puterea argumentativã a rezultatelor a alunecat în dubiu în mo-
mentul în care s-au constatat deficienþe la instrumentele de mãsu-
rare. În mod deosebit, s-au ridicat probleme legate de procedura
ierarhizãrii valorilor.
* Un reproº cu totul aparte a fost acela cã R. Inglehart nu a anali-
zat în lucrãrile sale investigative valori fundamentale. Au fost abor-
date pãreri faþã de anumite teme, fãrã a þine cont de contexte rela-
þionale decisive.
Deºi categoriile ºi scalele tezei sale – înlocuirea treptatã a valorilor

materialiste prin cele postmaterialiste în þãrile occidentale industria-
lizate – mai gãsesc încã utilizare, numeroase puncte slabe ale poziþiei
sale generale au condus la faptul cã acestea nu sunt considerate cores-
punzãtoare nivelului de cercetare sociologic. În concluzie, se poate afir-
ma critic: „Acestei poziþii i se reproºeazã din partea cercetãrii socio-
logice lipsa unei corespondenþe logice, simplificarea bipolarã, voluntarismul
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126 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
127 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
128 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 25; B. SCHÄFERS,
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evoluþionist, precum ºi lipsuri în privinþa instrumentelor de mã-
surã”129.

Privind acum la aceste atitudini critice, referitor la teoria postmate-
rialismului susþinutã de Ronald Inglehart, pentru reflecþiile teologico-
etice se recomandã distanþã criticã. Acest mod de interpretare a schim-
bãrii valorilor ar conduce la explicaþii eronate ºi ar dejuca ºansele unui
discurs fundamentat privind metanoia socialã. Potrivit acestei teorii,
oamenii se prezintã, de fapt, prea puþin ca subiecte etice responsabile,
iar semnificaþia structurilor ºi instituþiilor sociale nu iese la ivealã.
Înainte de toate, nu se þine cont suficient de procesul schimbãrii omu-
lui: 

Ceea ce se schimbã nu sunt, în primul rând, valorile în sine, ci, mai ales,
structurile de bazã (schimbare social-instituþionalã) ºi formele de compor-
tament (ºi, totodatã, opiniile anterioare sau posterioare lor, condiþionate ºi
acestea de aspiraþiile de fericire ale timpului). Acestea constituie factorul
primar în cadrul schimbãrii, factor care decide însãºi schimbarea de semni-
ficaþie a valorilor130.

3.2. Pesimism moralizator
În opoziþie faþã de teoria optimistã a lui R. Inglehart, trebuie amin-

titã, în legãturã cu interpretarea schimbãrii valorilor, o deplângere pri-
vind decãderea valorilor131. „În timp ce Inglehart ºi cercetãtorii ger-
mani ai schimbãrii valorilor, care urmeazã tradiþia lui, interpreteazã ca
un progres binefãcãtor în direcþia unui nivel de dezvoltare socialã deo-
sebit de valoros schimbãrile valorilor observate la populaþia germanã,
alþii atrag atenþia în privinþa pericolelor unei degradãri a valorilor”132.
Conform tezei cultural-pesimiste, care este susþinutã, în primul rând,
de Elisabeth Noelle-Neumann, situaþia mentalã a unei pãrþi de popu-
laþie mereu în creºtere, înainte de toate a tinerilor, poate fi explicatã ca
fiind problematicã. Ca urmare a evoluþiei bunãstãrii, sunt fãcute res-
ponsabile pentru aceasta schimbãrile social-psihologice nefavorabile133.
„Ca urmare a acestei concepþii, dezvoltarea bunãstãrii i-a corupt pe
oameni; este constatat pericolul cã dezvoltarea socialã continuã cre-
eazã egoiºti cu «mentalitate full casco», dezinteresaþi nu numai faþã de
binele comun, ci ºi faþã de semenii lor”134. Reprezentanþii Institutului
pentru Demoscopie din Allensbach se plâng de apariþia unor valori pen-
tru realizarea personalã, care ameninþã sã desfiinþeze virtuþile cetã-
þeneºti tradiþionale, cum ar fi disponibilitatea faþã de disciplinã ºi 
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129 J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 31.
130 D. SEEBER, „Wertewandel”, 491.
131 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, APuZ

B/29 (2001) 7-14, 7.
132 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15-16.
133 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 7.
134 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 7.



împlinirea îndatoririlor. Studiile realizate regulat aratã pentru anul
1968 o schimbare epocalã a valorilor, care a încetinit pe parcursul tim-
pului, dar care nu a mai cunoscut o întoarcere135.

Elisabeth Noelle-Neumann considerã cã gândirea filozoficã a lui
Theodor Adorno, din cadrul ªcolii de la Frankfurt, a contribuit decisiv
la revoluþia negativã a valorilor. În cazul acesta, dimensiunea politicã
are importanþa ei:

Adorno era profund convins – el ºi-a ancorat aceastã convingere în „ªcoala
de la Frankfurt”, convingere care a inspirat generaþia studenþilor din anul
1968 – cã transmiterea ideilor valorice de la pãrinþi la copii, în Germania,
ar trebui întreruptã. Numai aºa – considera el – ar putea fi opritã repetarea
evenimentelor groaznice din perioada naþional-socialistã. Cãci ceea ce s-a
întâmplat în al treilea Reich – considera el justificat – îºi are rãdãcinile în
„stilul autoritar de educaþie” practicat în casele pãrinteºti germane, stil
care frânge coloana vertebralã, obligând-o sã devinã o ascultare lipsitã
complet de propria voinþã136.

Simptomele cele mai importante ale eroziunii valorilor, care pot fi
întâlnite, înainte de toate, la generaþiile mai tinere, au condus, în ca-
drul familiei ºi al societãþii, la conflicte care nu erau cunoscute înainte.
Ele pot fi caracterizate dupã cum urmeazã137:

* Scãderea continuã a legãturii oamenilor faþã de comunitãþi, de reli-
gie ºi Bisericã.
* Acceptarea din ce în ce mai puþin a limitãrii libertãþii individuale,
care este controlatã de norme, ierarhii ºi autoritãþi exterioare.
* Pierdere semnificativã a sensului virtuþilor tradiþionale; printre
acestea: politeþe, bunã purtare, punctualitate, curãþenie ºi atitudine
economicã faþã de bani.
* Prioritate crescândã a orientãrii privind timpul liber, împotriva
unei morale cetãþeneºti axate pe randament.
* Cerinþe fãrã margini ale oamenilor de la instituþiile statale.
* Pierdere clarã a simþului comunitar ºi a capacitãþii de afiliere a
membrilor societãþii.
* Dispoziþie ºi capacitate descrescândã de a se angaja în formele tradi-
þionale corespunzãtoare comunitãþii politice.
În aceste evoluþii, Noelle-Neumann vede o pãtrundere în fundamen-

tele de care depinde în mod obligatoriu o societate pluralistã. Din acest
motiv, ea cere un fel de renaºtere a valorilor, în care ea, de altfel, aminteºte
de o educaþie fundamentalã corespunzãtoare valorilor ºi de o intervenþie
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135 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16.
136 E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Wertewandel 30 Jahre

später”, APuZ B/29 (2001) 15-22, 17. Tot acolo, pot fi gãsite poziþii critice ale autoarei
faþã de ºcoala de la Frankfurt, în privinþa evoluþiei schimbãrii valorilor.

137 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel”, 16.
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adecvatã faþã de opinia publicã, ca posibile sugestii pentru stabilizarea
comportamentului valoric din societate138.

Pânã spre sfârºitul anilor ’80, E. Noelle-Neumann constatã o ten-
dinþã invariabilã a decãderii valorilor139. Abia dupã 1990 pot fi vãzute
schimbãri ale tendinþei respective. Astfel, în anul 2000, virtuþile tra-
diþionale capãtã din nou semnificaþie în domeniul educaþiei: în primul
rând, politeþe ºi bunã purtare, apoi, îndeplinirea muncii conform or-
dinii ºi conºtiinþei, atitudine economicã faþã de bani ºi – ceva mai puþin
– acceptarea, adaptarea faþã de ordine140.

Din punct de vedere teologico-etic, trebuie spus despre aceastã tezã
cultural-pesimistã privind schimbarea valorilor cã sugereazã, în mod
unilateral, o imagine negativã a fenomenelor complexe din societate.
Îºi face simþitã prezenþa expresia unei învinuiri necritice a indivizilor,
care sunt fãcuþi responsabili pentru eroziunea valorilor, în timp ce, pe
de o parte, raporturile politice, economice ºi sociale, instituþiile ºi struc-
turile publice, cu amprenta lor autoritarã ºi ierarhicã, sunt cu greu
luate în seamã. La fel de unilateral, pe de altã parte, sunt preferate tim-
purile bune de altãdatã ale orientãrii valorice morale, în timp ce atitu-
dinile prezente sunt considerate ca o decãdere de la trecutul intangibil.
Perspectivele viitorului se aflã în re-producerea trecutului pierdut. Aici
se serveºte un mesaj pedagogic-politic prescurtat: „renaºterea valorilor
legate de randament, obligaþie, ordine ºi colectiv printr-o educaþie a va-
lorilor care sã poatã oferi alternative împotriva bãnuitei tendinþe spre
o societate a plãcerii ºi a timpului liber, ºi care sã poatã întãri din nou
dispoziþia de angajare, þinând totodatã cont de virtuþile secundare
revitalizate”141. Din aceste motive, teza cultural-pesimistã a Institutu-
lui pentru Demoscopie din Allensbach, deºi scoate în evidenþã schimba-
rea din anii ’90, se dovedeºte a fi de puþin ajutor în încercarea de a arãta
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138 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16. Cu privire la alte aprecieri
critice faþã de poziþiile care susþin evoluþii morale decadente unilaterale ºi mai puþin de-
monstrate în privinþa schimbãrii valorilor, cf. H. KLAGES: „Brauchen wir eine Rückkehr
zu traditionellen Werten?”, 7º.u. În general, predominã o tendinþã moralã care acuzã
incomoditatea plinã de veghe faþã de viaþa comunitarã, „în care fiecare pare sã caute
interesul sãu, fãrã a se gândi la ceilalþi. Lipsa simþului comunitar, precum ºi dispreþul
faþã de drept ºi lege, ar conduce la o mentalitate de culegãtori de caimac la nivelul tutu-
ror pãturilor sociale, la munca la negru, la escrocarea ajutorului social, la evaziunea
fiscalã, la economia bazatã pe nepotism, la înºelãtoria legatã de subvenþii, la corupþie”,
Ibidem, 7.

139 Cf. E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Werte-wandel 30 Jahre
später”, 17-19: „Keine Tendenzwende in den achtziger Jahren”.

140 Cf. E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Werte-wandel 30 Jahre
später”, 19, tabloul nr. 1. O schimbare de tendinþã în legãturã cu munca a apãrut abia cãtre
1995. Începând cu acest moment, a existat din ce în ce mai multã lume pentru care
orele de muncã erau mai importante decât înainte. Cf. Ibidem, tabloul nr. 2. Despre
alte rezultate privind modificãri ale acestor tendinþe privind schimbarea valorilor, cf.
Ibidem, 19-22: „Ein neuer Zeitgeist kündigt sich an" (Se anunþã un nou spirit al timpului).

141 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.



perspective ale convertirii sociale în contextul cercetãrii actuale a schim-
bãrii valorilor142.

3.3. Realism critic
În domeniul cercetãrii schimbãrii valorilor, ªcoala din Speyer se deo-

sebeºte atât de ªcoala lui Inglehart, cât ºi de poziþia lui Noelle-Neu-
mann. Ea a fost înfiinþatã de Helmut Klages ºi oferã, la rândul ei, o ana-
lizã fundamentatã empiric, care-ºi are valabilitatea nu numai în Ger-
mania, ci ºi în alte state industrializate143. În privinþa teoriei postmate-
rialismului susþinutã de Inglehart, H. Klages pune la îndoialã calitatea
evolutivã a schimbãrii valorilor, precum ºi aranjarea metodicã a valorilor
în categoriile de materialism ºi postmaterialism. Poziþia sa criticã se re-
ferã ºi la relaþia unidimensionalã dintre materialism ºi postmateria-
lism.

Faþã de modelul explicativ evolutiv-optimist ºi unidimensional al lui Ingle-
hart, Klages prezintã o analizã care pleacã de la pierderea semnificaþiei valo-
rilor raportate la obligaþie ºi acceptare în favoarea valorilor autodezvoltãrii
ca o tendinþã generalã de evoluþie, nu ca o dezvoltare evolutivã. Aici, Klages
accentueazã ambivalenþa schimbãrii valorilor, existenþa diferitelor dimen-
siuni ale valorilor ºi ale combinaþiei de valori, precum ºi posibilitatea unor
sinteze de valori constructive ºi distructive144.

Având în vedere modul în care analiza schimbãrii valorilor de la Speyer
aratã ºanse, dar ºi limite pentru realizarea vieþii în sens individual ºi
social, privite din unghiul teologic-etic, rezultã perspective pentru meta-
noia socialã în societatea modernã.

Klages constatã o mega-tendinþã generalã de evoluþie, care înseamnã
o mutare de echilibru de la valorile raportate la obligaþie ºi acceptare
spre autodezvoltare. Dar, pentru el, aceasta nu este un motiv sã denunþe
respectiva tendinþã a schimbãrii valorilor, simplificând lucrurile, ca pe
o eroziune a valorilor. Înainte de toate, el accentueazã ambivalenþa
schimbãrii valorilor, 

care, alãturi de riscuri, conþine ºi ºanse, alãturi de pierderi, are ºi câºtiguri.
Descrierea schimbãrii valorilor, susþinutã de el, ajunge la constatarea cã a
avut loc o schimbare a ideii nomocentrice despre sine ºi despre lume cu una 
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142 Pentru o atitudine criticã faþã de tendinþele pesimiste de evaluare a evoluþeiei
schimbãrii valorilor, cf. V. EID, „Moralerziehung in pluraler Lebenswelt – und christ-
liche Moral? Demokratische Moral als moralpädagogisches Ziel”, în IDEM, ed., Mora-
lische Kompetenz: Chancen der Moralpädagogik in einer pluralen Lebenswelt, Mainz
1995, 143-174, 154º.u.; G. SCHWAN, Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des
Schweigens, Frankfurt a. M. 20013, 129-133.

143 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16; B. SCHÄFERS, „Werte und
Wertewandel”, 699º.u.

144 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 17.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

autocentricã, prin aceea cã sinele original, interesele de viaþã proprii au
urcat la rangul de instanþã directoare a gândirii ºi simþirii145.

Dacã Klages respinge hotãrât teza unei decãderi a valorilor, nu în-
seamnã cã nu þine cont de formele discutabile care apar în procesul trans-
formãrii valorilor. Din contrã, datoritã datelor empirice146, ºi el con-
statã cã:

* apare o pretenþie mereu crescândã privind edificarea vieþii indi-
viduale, care corespunde numai deciziilor proprii ºi care tinde sã
punã la îndoialã orice obligaþie de a da cont;
* se dezvoltã un concept al statului în care instituþiile politice sunt
vãzute prioritar ca edificii pentru prestãri de servicii;
* are loc o distanþare treptatã de marile organizaþii cu profil diver-
sificat;
* poate fi constatatã o decãdere crescândã a democraþiei parlamen-
tare;
* schimbãrile negative în disciplina muncii ºi în dispoziþia pentru
randament nu mai pot fi trecute cu vederea.
Efortul pentru neutralitate în cadrul evaluãrii fenomenelor legate

de schimbarea valorilor duce la concluzia cã analiza lui Klages constatã
ºi momente pozitive ale schimbãrii, care ar putea deveni elemente pur-
tãtoare de speranþã:

* dispoziþie crescândã a oamenilor pentru participarea la viaþa
politicã, dar nu în partidele politice;
* interes din ce în ce mai ridicat pentru forme nonconvenþionale
ale participãrii politice;
* creºtere clarã a dispoziþiei de a tolera diferite grupuri periferice;
* dispoziþie crescândã de renunþare în cazul unei situaþii dificile de
viaþã.
Un punct deosebit de important al analizei valorilor susþinutã de

Klages constã în faptul cã nu pot fi puse toate evoluþiile sociale neapã-
rat în legãturã cu schimbarea valorilor. „Din contrã, acestea sunt înþe-
lese de el, pe de o parte, ca discrepanþã între valorile schimbate ºi, pe
de altã parte, între ofertele de realizare neschimbate ºi insuficiente”147.

În analiza schimbãrii valorilor, nu trebuie luatã o hotãrâre între inter-
pretarea optimistã sau pesimistã de genul ori/ori. Mai mult, trebuie
atrasã atenþia cã
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145 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.
146 Pentru enumerarea ce urmeazã, cf. O. Winkel, „Wertewandel und Politik-

wandel...”, 17.
147 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 17. Lucrul acesta se poate întâm-

pla în domeniul muncii, unde existã un conflict între pretenþiile justificate ale munci-
torilor ºi întârzierea reformelor pentru organizarea muncii. Urmãrirea unei savurãri
cât mai mari a timpului liber ar trebui vãzutã, în cazul acesta, ºi ca o compensaþie pen-
tru condiþiile conflictuale de muncã nerezolvate.



preluarea de obligaþii ºi responsabilitate, acceptarea unor obiective date dina-
inte, disponibilitatea de primire, de angajare ºi de urmare este, în mare parte,
respinsã. Nou este faptul cã, de acum, toate acestea sunt garantate mult
mai mult în dependenþã de condiþiile individual-personale. Aici, dorinþa de
a fi subiectul propriei acþiuni a câºtigat o poziþie valoricã semnificativã. Mo-
tivaþia personalã, înþelegerile ºi convingerile obþinute personal, necesitatea
sporitã de autonomie personalã ºi decizie reciproc împãrtãºitã, de inde-
pendenþã ºi de un mai mare spaþiu propriu de acþiune devin hotãrâtoare în
ceea ce priveºte randamentul, respectarea normelor sau preluarea obligaþiilor
ce revin propriei stãri. În mod corespunzãtor, este arãtatã o pedagogie de
tip atât-cât ºi, care, în relaþie cu virtuþile secundare ajunse mai puþin semnifi-
cative, recunoaºte obiectivului educaþiei „autonomie personalã” o valoare
semnificativã crescândã148.

În continuare, vor fi prezentate tipurile de valori reprezentative, con-
form explicaþiei analitice a cercetãrii schimbãrii valorilor de la Speyer,
cu scopul de a mijloci o bazã pentru reflecþia teologico-eticã privind me-
tania socialã149.

Cele mai recente analize ale valorilor fãcute de H. Klages ºi de
ºcoala sa au constatat un fenomen socio-cultural, în care poate fi desco-
peritã tendinþa evolutivã spre o sintezã a valorilor. Aici, este vorba de
o opþiune pentru valori atât tradiþionale, cât ºi moderne. „În realitate,
am gãsit un tip de personalitate care apreciazã, în acelaºi grad, valori
«moderne» ºi «tradiþionale». Analizând îndelung condiþiile ºi atitudi-
nile lor faþã de viaþã, am decis sã-i numim pe oamenii cu un astfel de
tip demn de luat în seamã realiºtii activi”150. Semnificaþia realistului
activ poate fi explicatã mai bine dacã sunt luate în seamã ºi celelalte ti-
puri de personalitate151.

a) Tradiþionalistul. Aceastã grupã de personalitate aratã o orientare
valoricã tradiþionalã. În anul 1999, oamenii care aparþineau de ea con-
stituiau 18 % din populaþia de peste 14 ani. În domeniul preferinþei va-
lorilor, este prioritar ceea ce s-a dovedit pânã acum ca fiind sigur. La ei
este greu de recunoscut înclinaþia spre autonomie ºi atracþia unui risc.
Între 1987-1993, convenþionaliºtii iubitori de ordine au fost rãmas ne-
schimbaþi procentual. Pentru perioada 1993-1999, trebuie remarcatã o
uºoarã scãdere. În rândul populaþiei, de pânã la 30 de ani, mai sunt
doar 9 %. 
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148 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.
149 În gândurile ce urmeazã, se face referinþã, înainte de toate, la studiul lui H. KLAGES,

„Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, deoarece aici sunt prezen-
tate date actualizate ale cercetãrii, iar comparaþia rezultatelor, fãcutã acolo pentru anii
1987, 1993, 1999, este de mare importanþã.

150 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.
151 Privit în general, este vorba de diferenþe mari în legãturã cu capacitatea ºi încli-

naþia „de a se implica productiv ºi «acceptabil din punct de vedere social» în cerinþele
modernizãrii sociale ºi ale societãþii civile”, H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu
traditionellen Werten?”, 10. Pentru ceea ce urmeazã, cf. Ibidem, 11, tabloul 2: „Anteile
der Wertetypen”.
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b) Resemnatul. La aceastã grupã de personalitate aparþin oamenii
resemnaþi, fãrã perspective, care, în limbajul de specialitate, sunt desemnaþi
ca fiind proprii „copii vitregi” ai schimbãrii sociale152. Tipice pentru
aceastã categorie sunt retragerea, pasivitatea ºi apatia. Din întreaga
populaþie erau 16 %. Printre tineri era, între anii 1987-1993, o uºoarã
tendinþã în scãdere, de la 12 % la 10 %. De atunci ºi pânã în 1999, cifrele
au rãmas la acelaºi nivel. 

c) Idealistul. Idealiºtii nonconformiºti, care alcãtuiesc aceastã grupã,
acceptã în fond, la nivel verbal, progresele din cadrul orientãrii valo-
rice. Însã, din cauza modului lor de a vedea lucrurile, nu rareori ideo-
logic sunt frustraþi în faþa realitãþii concrete a modernizãrii. În în-
treaga populaþie sunt reprezentaþi cu 16 %. Dupã sfârºitul anilor ’60,
s-au aflat într-o conjuncturã aparte. Între 1987-1993 au trebuit sã facã
experienþa unei schimbãri deosebite (tendinþã de coborâre de la 25 %
la 15 %). Pânã în 1999, situaþia în rândul tinerilor s-a modificat destul
de modest: o uºoarã tendinþã de creºtere spre 18 %.

d) Hedonistul. Oamenii care aparþin acestei grupe de personalitate
dau dovadã de o orientare hedonistã ºi materialã în câmpul valorilor. Însã
ei sunt, totodatã, destul de flexibili. În viaþa lor predominã principiul
plãcerii ºi vânãtoarea profitului rapid. Aceasta face adesea ca graniþele
a ceea ce este acceptabil din punct de vedere social ºi legal sã fie pericli-
tate. În întreaga populaþie se gãsesc 15 % hedoniºti. La populaþia de
pânã la 30 de ani se remarcã o tendinþã crescândã între anii 1987-1993,
de la 21 % la 31 %. Însã, în perioada anilor 1993-1999, iese în evidenþã
o tendinþã de scãdere de la 31 % la 27 %.

e) Realistul activ. Grupa de personalitate a realiºtilor activi este repre-
zentatã de oamenii care, în zestrea lor fundamentalã, ar putea fi caracte-
rizaþi cel mai bine ca fiind însetaþi în grad ridicat de modernizare. În
întreaga populaþie sunt reprezentaþi de 35 %. Cu bucurie se observã la
tineri o creºtere crescândã continuã: 1987 – 32 %, 1993 – 34 % ºi 1999
– 36 %. Realiºtii activi „au trãit creºteri treptate, devenind cãtre sfâr-
ºitul anilor ’90, în mod destul de vizibil, cea mai puternicã grupã”153.
Reprezentanþii acestei grupe sunt în stare sã reacþioneze pragmatic la
diverse provocãri. Dar, în acelaºi timp, sunt capabili sã atingã, cu pu-
ternicã orientare spre succes, un nivel ridicat de creativitate personalã
raþionalã ºi responsabilitate proprie. 

Ei se orienteazã cãtre instituþii într-un formã competentã constructiv-
criticã ºi flexibilã, ºi au relativ puþine greutãþi în a se miºca într-o societate
marcatã de o schimbare rapidã, conºtienþi de obiectivul propriu ºi cu mare
siguranþã. Cu toate aceste calitãþi se apropie, în primul rând, de profilul
trebuie al capacitãþilor umane de acþiune, în contextul condiþiilor societãþii
moderne154.
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154 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.



În legãturã cu stãpânirea ºi edificarea vieþii în societatea modernã,
studiile cercetãrii schimbãrii valorilor din Speyer aratã rezultate con-
form cãrora calitãþile persoanelor active ºi inovative, privite la întreaga
populaþie, nu sunt deloc slab dezvoltate. De remarcat este poziþia realiº-
tilor activi, care se situeazã deasupra nivelului mediu la mãsurarea tutu-
ror valorilor. Aceºtia vin în prim-plan cu o competenþã profesionalã foarte
dezvoltatã ºi cu o dorinþã puternic orientatã spre succes,

dar, totodatã, ºi cu o capacitate remarcabilã de autocontrol ºi gestionare raþi-
onalã a comportamentului, de sociabilitate ºi comunicare, completate de o
capacitate ridicatã în situaþii conflictuale ºi de reuºitã. La prima vedere, lu-
crul acesta pare contradictoriu, însã reprezintã profilul de personalitate plin
de tensiune, care în viitor va fi cerut de la oameni din ce în ce mai mult. Pen-
tru realizarea acestuia, dupã cum se poate prevedea mai bine, oamenii vor
avea nevoie ca bazã mentalã de „sinteza valorilor” întruchipatã de realiºtii
activi155.

Perspectivele convertirii sociale, care trebuie arãtate în raportul
dintre stãpânirea lui Dumnezeu ºi societate, se aflã în strânsã legãturã
cu fenomenul schimbãrii valorilor. Nici indivizii ºi nici instituþiile soci-
ale nu se pot mulþumi cu prognoza care indicã, în domeniul cercetãrii
schimbãrii valorilor, o evoluþie presupusã pozitivã. Constatarea unei grupe
dominante de realiºti activi nu înseamnã încã o garanþie pentru opti-
mizarea edificãrii vieþii în componentele sale private ºi comunitare.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru celelalte tipuri de valori, care trebuie
considerate, mai degrabã, negative: acestea nu ajung, în mod automat,
în planul secundar. Mai mult decât atât, aici este vorba de o atitudine
conºtientã faþã de ambivalenþa schimbãrii valorilor, atunci când se
pune problema dacã ºansele vor fi recunoscute la timp ºi folosite mai
departe, dacã vor fi observate ºi îndepãrtate limitele. La formarea dife-
ritelor tipuri de valori s-a ajuns printr-o evidentã evoluþie multicolorã
care, în cele mai multe cazuri, a fost influenþatã de felul socializãrii cores-
punzãtoare timpului ºi locului respectiv156. „Realiºtii activi fac dovada
profilului lor specific privind sinteza valorilor, nu pentru cã sunt progra-
maþi dinainte pentru aºa ceva într-un anume mod genetic. Din contrã,
un rol hotãrâtor este jucat de socializare, de influenþele din familie, de
fapt, cele care, în fond, pot fi influenþate la rândul lor”157.

În cadrul acestor influenþe, pot fi observaþi anumiþi factori sociali de
intervenþie. Aceºtia contribuie decisiv la modul în care oamenii pot sau
nu dezvolta capacitãþi deschise spre o sintezã a valorilor. Pentru realiºtii
activi, este valabilã observaþia cã, în socializarea lor, au fãcut experienþe
bune în familie: experienþa unor structuri stabile familiare ºi afecþiu-
nea intensivã emoþionalã stau în centrul unei socializãri reuºite. Diferenþa
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157 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 12.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

privind calitatea transmiterii valorilor condiþioneazã evoluþia diferite-
lor tipuri de valori.

De altfel, ºi convenþionaliºtii au fãcut în copilãria lor destulã experienþã pri-
vind sensibilitatea ºi raþionabilitatea. Ambele tipuri de valori anunþã un
continuu efect exemplar al pãrinþilor lor care, la convenþionaliºtii iubitori
de ordine, îºi are originea, totuºi, în stilul sever de educaþie, care i-a permis copi-
lului prea puþinã contrazicere ºi spaþii de libertate, ºi care, privind în tre-
cut cu „ascultare”, este considerat ca fiind bun. Din contrã, la realiºtii ac-
tivi, rolul mai important l-a avut experienþa unui imbold spiritual ºi cultu-
ral din partea pãrinþilor, precum ºi încredinþarea unor datorii ce trebuiau
împlinite autonom, însoþite de lauda stimulatoare venitã de la pãrinþi ºi de
la persoanele de contact158.

În cazul resemnaþilor, deficienþele constatate se aflã, înainte de toate,
în domeniul socializãrii primare. La ei ºi la hedoniºti, lipseºte efectul exem-
plar promotor al pãrinþilor. Alãturi de prezenþa slabã a elementului
religios, la hedoniºti trebuie notatã ºi tendinþa stilului de educaþie pã-
rinteascã de genul laisser-faire. Capacitatea de încredere emoþionalã ºi
comunitarã, care se gãseºte în mare mãsurã la realiºtii activi, este înso-
þitã de ceea ce

s-ar putea numi un fel de nevoie de activitate, ancoratã în structura funda-
mentalã a personalitãþii. Condiþia pentru apariþia acestei necesitãþi în pro-
cesul socializãrii primare este educaþia pentru randament din casa pãrinteascã,
prin urmare, este vorba de o transmitere adecvatã ºi incitantã a datoriilor
ºi responsabilitãþii, transmitere care faciliteazã experienþele de succes ºi
realizeazã un randament productiv pentru necesitatea interiorizatã a per-
soanei159.

ªi tradiþionaliºtii dau dovadã de disponibilitate pentru randament,
dar ei sunt mai puþin capabili sã dezvolte o dispoziþie favorabilã sintezei
valorilor. Din punct de vedere psihanalitic, aceasta îºi poate avea expli-
caþia în presupunerea „cã impulsurile spre randament sunt declanºate
aici, în primul rând, printr-un supra-eu interiorizat psihic ºi mult prea
sever, care aminteºte mereu de împlinirea ascultãtoare a datoriilor”160.

Condiþiile de socializare ºi dezvoltare au propria semnificaþie nu numai
în faza primarã, adicã în climatul familiar. „Stilul comportamental al per-
soanelor model ºi ale celor care conduc joacã un mare rol ºi în fazele de
mai târziu”161. În fazele ulterioare ale vieþii, de exemplu, la preluarea 
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lität von Werten und Normen: Problem und Herausforderung” (Pluralitatea valorilor
ºi a normelor: problematicã ºi provocare).

161 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 13.



responsabilitãþii profesionale ºi la întemeierea familiei, se cristalizeazã
la realiºtii activi importanþa domeniilor de activitate individualã, „care
le conferã oamenilor, judicios, spaþii libere de acþiune, precum ºi posibi-
litãþi pentru edificarea proprie responsabilã care, din punct de vedere
subiectiv, au limite ce pot fi înþelese ºi acceptate”162.

H. Klages ºi ºcoala sa evidenþiazã clar rolul proceselor de interacþi-
une ºi comunicare dintre reprezentanþii diferitelor tipuri de valori ºi struc-
turile, instituþiile ºi organizaþiile sociale. Rezultatele pozitive pentru dez-
voltarea autonomã a individului ºi, totodatã, pentru edificarea nece-
sarã a vieþii sociale se dobândesc abia când dispoziþia realiºtilor activi
pentru o sintezã a valorilor este luatã în serios de cãtre instituþii ºi sunt
oferite spaþii de acþiune favorabile în mod corespunzãtor. Instituþiile
bine constituite pot fi de folos ºi altor tipuri de valori, pentru a putea
iniþia curajos o schimbare decisivã în orientarea lor valoricã163. În cazul
unor deficite importante pentru viaþã din partea persoanelor, ca ºi din
partea instituþiilor, nu pot fi evitate evoluþiile negative ale schimbãrii
valorilor. De fapt, în aceste condiþii este dejucat potenþialul uman prezent
la oameni în funcþie de propria socializare, în privinþa orientãrii valorice
personale. Efortul dirijat spre o cooperare armonioasã între potenþialul
individual uman ºi spaþiul de acþiune necesar structural ºi instituþional
poate face ca ºansele pentru o mai bunã edificare a vieþii sã devinã ºi
realitate.

În concluzie, referitor la reflecþiile prezentate aici, îºi pãstreazã vala-
bilitatea cuvântul lui H. Klages:

Aici nu trebuie sã ne gândim numai la milioanele de forþe de muncã ºi
cooperatori ºi cooperatoare, ci la membrii numeroaselor organizaþii mari ºi
mici, ale cãror activitãþi ºi spaþii de acþiune sunt limitate într-un grad exage-
rat de mare, de cele mai multe ori, datoritã competenþelor exclusive, a drep-
turilor decizionale ºi de îndrumare a celor care „poartã responsabilitatea”
ºi, totodatã, datoritã structurilor constituite corespunzãtor. Lucrul acesta
este valabil pentru firme ºi autoritãþi, ca ºi, de exemplu, pentru partide,
sindicate, Biserici, asociaþii, ºcoli sau cãmine pentru bãtrâni. În sintezã, se
constatã necesitatea iniþierii unei reforme social-organizatorice de propor-
þii, care sã urmãreascã crearea unor roluri de responsabilitate pentru cât
mai mulþi, ºi care sã se foloseascã, aici, de soluþionãrile descentralizãrii, dele-
gãrii ºi ale comunicãrii în reþea, iniþiativã cu care imaginea predominantã
a membrului „adult” al „societãþii cetãþeneºti sau civile”, capabil de respon-
sabilitate personalã, sã se mute de pe scena planurilor ºi retoricii reformei pe
platforma transformãrii reale164.

Un dialog între rezultatele cercetãrii schimbãrii valorilor, dupã cum este
ea reprezentatã de ªcoala din Speyer, ºi poziþia teologico-eticã privind 
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dimensiunea socialã a convertirii poate arãta perspective care îºi au fun-
damentul atât în profilul etic al realiºtilor activi, cât ºi în conºtiinþa respon-
sabilitãþii creºtine faþã de lume. Constituþia pastoralã a Conciliului al
II-lea din Vatican a perceput profunda schimbare socialã ºi a îndreptat
atenþia în mod expres spre ambivalenþa schimbãrii valorilor165. Cum tre-
buie promovat dialogul amintit mai sus, cum trebuie arãtate perspec-
tivele convertirii sociale în mod concret, datoritã problemelor specifice
socio-culturale locale, rãmâne o datorie continuã a creºtinilor societãþii
respective166.
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165 Cf. GS 5-6.
166 Aºa, de exemplu, este Umkehr und Versöhnung im Leben der Kirche. Orientie-

rungen zur Bußpastoral, editatã de Secretariatul Conferinþei Episcopale Germane (Die
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