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1. De la morala cazuisticã la morala
Conciliului al II-lea din Vatican
Începând cu jumãtatea secolului al XX-lea, situaþia reflecþiei

teologico-morale este caracterizatã de abandonarea progresivã a unui
mod de înþelegere ºi trãire a imperativului moral, care a fost dominant
în Bisericã pentru mai mult de trei secole. Ne referim la morala cazu-
isticã, pe care o vom prezenta pe scurt în geneza ºi evoluþia sa, înainte
de a-i constata dispariþia treptatã din orizontul teologic.

Descrierea acestui tip de teologie moralã ne va ajuta sã avem o
viziune mai completã a dezvoltãrii istorice a moralei creºtine ºi, mai
ales, sã înþelegem în ce constã aceastã trecere a teologiei morale de la
„vechi” la „nou”.

În istoria teologiei morale, perioada post-tridentinã ocupã un loc
important. Începutul moralei ca disciplinã independentã coincide cu
apariþia moralei cazuistice.

În zorii secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1600, apariþia
lucrãrii Institutiones morales a spaniolului Juan Azor însemneazã
naºterea unui gen literar nou în teologia moralã. Desprinsã de acum
înainte de filozofia vie, de dogmã ºi chiar de o teologie moralã specu-
lativã, strãinã spiritualitãþii ºi misticii, aceastã Theologia moralis
practica va fi numitã în mod pompos Theologia moralis1.

Începând cu aceastã datã ºi suplinind uneori Codul de drept canonic,
teologia moralã rãmâne fidelã planului ºi metodei definite de Ratio
studiorum din cadrul Colegiului Roman. Pentru prima oarã în istoria
teologiei morale, morala  a dobândit o autonomie proprie; ea nu mai
depindea de alte discipline; studierea virtuþilor morale, de exemplu, a
credinþei, nu mai pornea , ca, de pildã, în Petru Lombardul, de la între-
barea ciudatã a vechilor scolastici: „Isus Cristos a avut credinþã ?” 

Morala cazuisticã îºi are antecedentele sale istorice în Cãrþile peni-
tenþiale ºi în Summae per confessores. Trecerea de la aceastã fazã la
noul gen al moralei cazuistice, prezentã în Institutiones morales, repre-
zintã deja o evoluþie a acestei discipline faþã de secolele precedente,
dictatã de spiritul Conciliului Tridentin, mai ales pornind de la admi-
nistrarea sacramentului penitenþei, care cerea declararea exactã a
pãcatelor dupã numãr, specie ºi împrejurãri, ceea ce a dus la aprofundarea

1 Cf. L.VEREECKE, Introduzione alla storia della teologia morale, Roma, 1969, 66.
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problemelor de teologie moralã. Dezvoltarea istoricã a moralei cazuis-
tice, dupã ce s-a consumat separarea de dogmaticã, este cuprinsã între
secolele XVII-XX, pânã la Conciliul al II-lea din Vatican (pentru a indica
un moment determinant).

Exigenþa reînnoirii metodei ºi a conþinutului s-a fãcut simþitã înãun-
trul ºi în afara Bisericii deja din jurul anilor ’50. Era deja clar cã morala,
elaboratã de Conciliul Tridentin ºi dupã aceea, nu mai fãcea faþã  la
schimbãrile empirice ºi conceptuale ce au intervenit de-a lungul veacu-
rilor. Pe de altã parte, nu se notau mari semne de schimbare, aºa încât,
la deschiderea Conciliului al II-lea din Vatican, reflecþia moralã a ajuns
nepregãtitã. Teologii moraliºti convocaþi la conciliu erau puþini, mai
mult chemaþi într-o perioadã ulterioarã pentru elaborarea a ceea ce
acum este constituþia pastoralã Gaudium et spes (voi reveni asupra
acestui moment al conciliului).

Am voit sã amintesc de aceastã perioadã din istoria teologiei morale
pentru a avea o viziune mai completã a dezvoltãrii istorice a acestei disci-
pline ºi pentru a vedea cã a existat mereu o tendinþã de trecere de la
„vechi” la „nou”.

Morala se califica în mod prevalent, ba chiar în exclusivitate, în a aminti
„ceea ce nu trebuie fãcut”, ºi nu „ce trebuie fãcut”; teologia moralã era
mai expertã în analiza pãcatelor ºi a deosebirii lor dupã gen ºi specie,
mai puþin în prezentarea virtuþilor ºi valorilor; mai preocupatã de for-
marea conºtiinþelor în particular ºi mai puþin a conºtiinþei publice (econo-
mie, culturã, politicã, etc.); mai atentã sã evalueze actul uman consi-
derat în sine ºi mai puþin preocupatã de a-l prezenta în contextul vieþii
personale ºi comunitare.

Teologia moralã, care se învãþa în seminarii ºi universitãþile ponti-
ficale, era aproape în întregime pãtrunsã, în toate tratatele sale, de Codul
de drept canonic ºi civil; cu alte cuvinte, se învãþa mai mult dreptul
decât morala, cu rezultatul propunerii unei morale legaliste ºi cazuis-
tice, o moralã redusã la un ansamblu de norme ºi de precepte pozitive,
civile ºi eclezistice.

Recunoscând meritul ºi importanþa acestui mod de a prezenta proble-
mele de teologie moralã, impuse de contextul istoric al Bisericii, putem
prezenta schematic urmãtoarele deficienþe2.

Ruptura moralei de sinteza teologicã: nu este vorba de separare ca
disciplinã autonomã, ci de ruptura de izvoarele reale autentice de unde
trebuie sã izvorascã angajarea creºtinului: ruptura de Sfânta Scripturã,
ruptura de teologie (cristologie, ecleziologie, teologia sacramentarã).

Legalismul exagerat: morala cazuisticã s-a nãscut ºi s-a dezvoltat
într-un mediu legalist ºi acest legalism  al moralei cazuistice apare în
mod special în importanþa acordatã „obligaþiei” (datoriei, ascultãrii etc.);
în importanþa primitã din partea legii pozitive, mai ales a celei bise-
riceºti; în pozitivismul teologic ºi pragmatismul moral (metoda pozi-
tivã în predarea teologiei).

2 Cf. M. VIDAL, Manuale di etica teologica, I. Morale fondamentale, Assisi 1994, 130-132.
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Pozitivismul moral practic a dominat ºi morala cazuisticã: acorda
un loc important argumentului de autoritate (o citare biblicã, un docu-
ment al magisteriului, pãrerea unanimã a teologilor moraliºti); ºi apoi
marea preocupare pentru deducerea unor principii care trebuiau accep-
tate în mod indiscutabil, dar nu pentru a da o bazã valorilor morale.

Ruptura de filozofie; morala post-tridentinã a suferit din cauza
lipsei de dialog cu gândirea filozoficã din timpul sãu. În timp ce sfântul
Toma a construit edificiul sãu moral într-un dialog continuu cu Aristotel,
teologii moraliºti nu au þinut cont de curentele ideologice ale epocii lor.

Legãtura excesivã cu practica penitenþialã: morala cazuisticã, fiind
debitoare Sumelor pentru confesori , a avut o relaþie directã ºi imediatã
cu practica penitenþialã. De aceea, manualele de moralã cazuisticã sunt
gândite pentru confesori. Aceastã legãturã excesivã cu practica peniten-
þailã a dat moralei anumite accente: predilecþia pentru determinarea
pãcatelor (cu consecinþa imediatã a unei „morale a limitei sau a mini-
mului”); insistenþa asupra cazului concret, cu reducerea la un tip de
„moralã a actelor”; prevalenþa punctelor practice cu referinþã imediatã
la practica sacramentului spovezii.

Istoria teologiei morale a cunoscut diferite modele în intenþia sa de a
prezenta angajarea eticã a creºtinilor, dorind, în acelaºi timp, sã rãmânã
fidelã mesajului evanghelic ºi situaþiei schimbãtoare a fiecãrei epoci.

În ultima parte a secolului al XX-lea a început definirea unui alt
model de teologie moralã, care intenþiona sã însumeze originalitatea
genuinã a evangheliei ºi adaptarea ei la situaþia omului actual. În lipsa
unei denumiri acceptate în mod unanim, putem da numele de moralã
reînnoitã.

2. Reînnoirea Conciliului al II-lea din Vatican:
configurarea unui model nou de teologie moralã

Primele începuturi de reînnoire
Evenimentul eclezial al Conciliului al II-lea din Vatican marcheazã

sfârºitul moralei cazuistice sau post-tridentine ºi începutul unei perioade
noi în  istoria teologiei morale. Acest sfârºit a avut nuanþele unei „vic-
torii” pentru unii ºi ale unei „înfrângeri” pentru alþii. Se încheia  perioada
manualelor denumite Institutiones morales ºi începutul altei perioade,
aceea a moralei reînnoite sau a moralei dupã Conciliul al II-lea din
Vatican3.

Trecerea de la morala cazuisticã la morala reînnoitã nu a fost
uºoarã (aºa cum, de altfel, nici acum nu este uºor sã armonizãm toatã
învãþãtura moralei cu spiritul promovat de Conciliul al II-lea Vatican).
Reînnoirea teologiei morale nu a fost o operã aºa de uºoarã, cum au
crezut mulþi teologi ºi aºa cum constatãm ºi noi în mediul nostru. Este

3 Cf. PH.DELHAYE, „L’utilisation des textes du Vatican II en theologie morale”, în
Revue Theologique de Louvain 2 (1971) 422.
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ºi firesc; a implanta o moralã de tip nou pe un teren ocupat pentru
atâta timp de morala cazuisticã este destul de greu.

Trebuie sã subliniez faptul cã, în ciuda unor centre de studii
teologice care susþineau reînnoirea în domeniul teologiei morale, în
ajunul ºi chiar în timpul desfãºurãrii conciliului continuau sã aparã
ediþii de manuale de moralã cazuisticã (la noi a ajuns, printre altele,
manualul lui Van Kohl); ºi nu este greu sã intuim neîncrederea multora
faþã de reînnoirea acestei discipline. 

Fiind în imposibilitatea de a fi la curent cu aceste tentative de reîn-
noire, chiar cu documentele conciliului în faza de desfãºurare, în Semi-
narul nostru s-a continuat predarea teologiei morale dupã sistemul
cazuistic, cunoscut fiind manualul lui Noldin în trei volume: De Prin-
cipiis, De praeceptis, De Sacramentis, ºi broºura De castitate. 

Fãrã a condamna acest sistem de predare a moralei, trebuie sã
recunoaºtem meritul lui, fiindcã o mare parte dintre preoþii noºtri s-a
format în spiritul moralei cazuistice. De aceea, a existat ºi existã
pentru mulþi revenirea la expresia „morala cazuisticã”; este greu sã se
treacã la o formã care cere o capacitate de a lega morala de celelalte
discipline teologice. Dar odatã cu pãtrunderea spiritului promovat de
Conciliul al II-lea din Vatican, s-au fãcut simþite ºi dorinþele de reîn-
noire ºi în contextul seminarului nostru.

De altfel, trecerea de la „vechi” la „nou” în domeniul teologiei morale
a fost lentã ºi pentru conciliu.

Teologia moralã în desfãºurarea conciliului
În intenþia conciliului a fost ºi abordarea teologiei morale, însã nu

în faza pe care o cunoaºtem din documentele finale, ci în faza iniþialã.
Conciliul urma sã trateze despre teologia moralã într-o schemã

intitulatã De ordine morali, pregãtitã de un grup de moraliºti romani
de tip conservator. Forma sa urma metodologia de condamnare:
condamnarea erorilor actuale în domeniul moralei. Aceastã schemã a
fost respinsã în ansamblul ei ºi nu a fost substituitã de nici o altã
schemã care sã reuneascã referinþele la reînnoirea teologiei morale.
Acest fapt explicã vicisitudinile la care a fost supusã morala în timpul
desfãºurãrii conciliului. Pentru ce motiv?

Istoria conciliului demonstreazã cã marile texte adoptate sunt dato-
rate unor eforturi teologice care le-au precedat. Acesta este cazul litur-
giei, ecleziologiei, exegezei. Or, miºcarea în favoarea reînnoirii moralei
a fost relativ exclusã; pe de altã parte, la conciliu au participat puþini
teologi moraliºti; majoritatea episcopilor prezenþi erau specialiºti în
exegezã ºi dogmaticã; alegerea  experþilor (periti) i-a exclus aproape în
totalitate pe teologii moraliºti favorabili noilor tendinþe.

A trebuit sã mai treacã mult timp pânã când a venit ºi rândul
moralei, ºi aceasta a coincis cu pregãtirea schemei pentru constituþia
pastoralã Gaudium et spes. Consecinþele sunt paradoxal fericite,
pentru cã în acest document se va cãuta gãsirea unei noi formulãri a
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imperativelor credinþei în concordanþã cu Sfânta Scripturã, dogma,
altfel spus, cu viaþa Bisericii, deschizând perspectivele reînnoirii moralei4.

Trecând în revistã documentele conciliare, ne întrebãm care este
aportul Conciliului al II-lea din Vatican pentru reînnoirea moralei. 

Rãspunsul la aceastã întrebare poate fi diferit, în funcþie de unghiul
din care evaluãm conciliul. De fapt, sunt rãspunsuri divergente; amin-
tesc douã, pe care le consider de mare autoritate.

Y. Congar, la un congres þinut în 1967, fãcând un fel de bilanþ al
conciliului, afirma deficienþa sau lipsa temei morale în Vatican al II-lea;
dupã acest teolog, Conciliul al II-lea din Vatican nu se caracterizeazã ca
un conciliu de reînnoire a teologiei morale5.

O altã autoritate, de aceastã datã în domeniul teologiei morale, B.
Häring, promotor al reînnoirii teologiei morale încã prin anii ’50 cu
lucrarea Legea lui Cristos, evalueazã din punct de vedere pozitiv
aportul conciliului la reînnoirea moralei; dupã el, conciliul marcheazã
începutul unei noi epoci pentru teologia moralã ºi crede cã fiecare
document conciliar contribuie la aceastã nouã etapã. Spiritul general al
conciliului este o atmosferã care acceptã, în cele din urmã, ºi chiar cere
reînnoirea moralei: de exemplu, constituþia dogmaticã Lumen gentium
pune perspectiva unei morale mai ecleziale; Dei Verbum plaseazã la
baza moralei Sfânta Scripturã; constituþia Sacrosanctum concilium
introduce un ton misteric ºi sacramental pentru comportamentul
creºtin; constituþia pastoralã Gaudium et spes abordeazã teme concrete
ºi hotãrâtoare pentru viaþa ºi comportamentul creºtin6.

Existã un text conciliar în care, în formã explicitã, se vorbeºte despre
aggiornarea teologiei morale; ne referim la paragraful 16 din decretul
pentru formarea viitorilor preoþi, Optatam totius: „Sã se acorde o grijã
deosebitã în perfecþionarea teologiei morale, astfel ca expunerea sa
ºtiinþificã, în mare parte întemeiatã pe Sfânta Scripturã, sã punã în
luminã vocaþia creºtinilor în Cristos” (OT 16). 

Este vorba de un adevãrat îndemn, de un votum  al conciliului, ca sã
se punã un accent deosebit pe reînnoirea teologiei morale. Aceastã accen-
tuare era interpretatã plecând de la situaþia nefavorabilã în care se afla
aceastã disciplinã. Suntem în faþa unui mandat explicit al conciliului
pentru promovarea reînnoirii moralei. Acest îndemn este „punctul
culminant al tuturor eforturilor fãcute pânã astãzi pentru reînnoirea
teologiei morale ºi înseamnã, fãrã îndoialã, începutul unei noi epoci”7.

În acest sens, s-au pus în relief trãsãturile pe care conciliul le cere
pentru morala catolicã: caracterul ºtiinþific, specificul creºtin (contactul
cu Sfânta Scripturã), orientarea pozitivã ºi de perfecþiune (sã punã în
evidenþã mãreþia vocaþiei creºtine), caracterul eclezial („al creºtinilor

4 Cf. Acta et Documenta Concilio Oecumenica Vaticano II apparando. Serie II. Prae-
paratoria, III, I, Vatican 1969, 24-53.

5 Cf. Y. CONGAR, Ecclesia 37 (1976); 2 (1947).
6 B. HÄRING, „Moraltheologie unterwegs”, în Studia moralia 4 (1966) 8-9.
7 B. HÄRING, La legge di Cristo, I, Brescia 1972, 76.
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în Cristos”), unificatã în caritate ºi deschisã faþã de lume (obligaþia de
a aduce roade de caritate pentru viaþa lumii).

Dupã Conciliul al II-lea din Vatican
Reflecþia perioadei post-conciliare a cãutat sã realizeze programul

de reînnoire, de aggiornare. Conciliul a deschis pentru teologia moralã
trei perspective, care îi conferã o identitate proprie în calitate de ºtiinþã
teologicã:

– perspectiva biblico-teologicã: este esenþialã pentru teologia moralã;
lipsa sau referinþa insuficientã la Cuvântul lui Dumnezeu este la originea
crizei moralei tradiþionale;

– dimensiunea istoricã: referinþa la istorie este un aspect esenþial al
eticii creºtine; morala creºtinã este istoricã pentru simplul fapt cã este
destinatã a fi contemporanã cu orice epocã istoricã;

– dimensiunea eclezialã: morala creºtinã se calificã în a fi eclezialã
pentru diferiþi factori; comunitatea creºtinã este locul cunoaºterii adevã-
rului moral,  împotriva oricãrei forme individualiste; în plus, dimensi-
unea eclezialã a moralei trebuie sã aibã în centru magisteriul ierarhic.

Bineînþeles cã Vatican al II-lea nu a terminat  munca de reînnoire a
teologiei morale; abia acum începe sã se intensifice aceastã muncã de
reînnoire.

Este dificil sã facem un bilanþ al reflecþiei teologico-morale poste-
rioare conciliului din lipsa unei perspective suficiente pentru o analizã
obiectivã. Totuºi, au fost semnale deosebite marcate de diferite com-
pendii de studii izolate, dicþionare, enciclopedii, opere colective, unde s-
a încercat ºi se încearcã în continuare aceastã muncã de reînnoire. Este
interesant faptul cã enciclica Veritatis spendor (1993) subliniazã aceastã
operã de reînnoire: „Efortul multor teologi susþinuþi de încurajarea
conciliului a dat deja roadele sale cu reflecþii interesante ºi utile cu
privire la adevãrurile de credinþã de crezut ºi de aplicat în viaþã, prezen-
tate în formã corespunzãtoare sensibilitãþii ºi interogativelor timpului
nostru” (VS, 29).

Totuºi, aceastã enciclicã, publicatã la o distanþã de 38 de ani de la
conciliu, conþine ºi un avertisment determinat de orientãrile actuale
ale teologiei morale: edificiul moralei se bazeazã pe trei concepte:
adevãrul, libertatea ºi binele. Enciclica nu face altceva decât explici-
teazã aceastã afirmaþie prin douã miºcãri repetate încontinuu: condam-
narea deviaþiilor ºi formularea unei orientãri corecte pentru viaþa
creºtinã. Enciclica vizeazã mai ales afirmaþiile teoretice ºi practice care
exaltã libertatea omului, mergând chiar pânã la o opoziþie faþã de
adevãr. În aceastã crizã de „libertate” ºi de „adevãr” îºi fac simþitã
prezenþa subiectivismul, individualismul, utilitarismul, scepticismul.

Propunerea moralã a papei Ioan Paul al II-lea este un efort pentru
menþinerea ordinei morale obiective în faþa ameninþãrilor pe care
cultura actualã de marcã subiectivistã le prezintã, cu tendinþe grave ce
aduc în omenire un „gol moral”.
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Aceastã intervenþie a enciclicii Veritatis splendor este departe de a
frâna reînnoirea în curs a teologiei morale. Magisteriul are misiunea de
a tutela ºi veghea la respectarea adevãrului revelat. De aceea, aceastã
enciclicã trebuie cititã cu responsabilitate fidelã de cãtre creºtini ºi
teologi, ea  vrea sã tempereze exagerãrile ºi, în acelaºi timp, sã reînvi-
oreze orientarea sãnãtoasã a moralei în spiritul cerut de conciliu8.

3. Liniile caracteristice ale noului model de teologie moralã
Vreau sã indic pe scurt câteva dintre liniile caracteristice ale teolo-

giei morale, prezentatã în spiritul voit de Conciliul al II-lea Vatican:
Morala cazuisticã vedea aplicarea legii la diferite cazuri ºi împre-

jurãri; noul model de moralã situeazã persoana în centrul sistemului
etic. Omul este „subiectul” moralei ºi omul este obiectul evaluãrii etice.
Aceastã configurare personalistã a moralei concordã cu viziunea biblicã
ºi cu mentalitatea omului de astãzi. Pentru Biblie, comportamentul
moral are loc în raportul interpersonal; este persoana (omul) care
acþioneazã în dialog cu altã persoanã (Dumnezeu). Conciliul al II-lea
din Vatican  a fãcut proprie aceastã orientare ºi a aplicat-o la morala
conjugalã (cf. GS 51).

Pornind de la orientarea personalistã  a moralei, dobândesc o
importanþã deosebitã categoriile etice de opþiune fundamentalã ºi de
atitudine în faþa hegemoniei actelor din morala cazuisticã. Studiile
asupra opþiunii fundamentale au pus în evidenþã importanþa cate-
goricã a acestei structuri antropologice pentru a exprima responsa-
bilitatea moralã.

Teologia post-tridentinã a suferit un proces de „închidere” într-un
ghetou; totul era limitat la viaþa eclezialã. Morala actualã vrea sã
trãiascã într-o viaþã de dialog, de deschidere, de convieþuire. Acest
dialog se realizeazã la diferite nivele:

a) Dialog cu întregul complex al ºtiinþelor teologice: teologia moralã,
deºi îºi pãstreazã independenþa ca disciplinã, trebuie sã fie în dialog cu
exegeza, istoria Bisericii, teologia sistematicã ºi cu celelalte discipline
ale ºtiinþelor teologice: sociologia, psihologia, alte sisteme morale
necatolice. Morala actualã cautã sã rãspundã exigenþelor unei omeniri
pe cale de secularizare. Teologia moralã trebuie sã dea o nouã semni-
ficaþie problemelor de bazã ale eticii creºtine: ce înseamnã voinþa lui
Dumnezeu, pe ce se bazeazã morala creºtinã; care este relaþia între
credinþã ºi Cristos ºi comportamentul moral al creºtinului; care sunt
modurile ºi cãile de intervenþie ale Bisericii în problemele acestei lumi.

b) Pentru multe motive, teologia moralã post-tridentinã s-a menþi-
nut pe planul eticii individuale. Morala actualã cautã sã depãºeascã
aceastã viziune individualistã: „Transformãrile profunde ºi rapide ale
lucrurilor cer cu insistenþã ca nimeni sã nu rãmânã în inerþia sa ºi sã

8 Cf. M.VIDAL, La proposta morale di Giovanni Paolo II. Commentario teologico-
morale della encicilica Veritatis splendor, Bologna 1994.



DIALOG TEOLOGIC 11(2003)34

fie indulgent cu o eticã pur individualistã”(GS 30). Este practic vorba
de o deprivatizare a teologiei morale care corespunde acestei tendinþe
prezente în tot domeniul teologiei în general. Plecând de la aceastã
perspectivã, morala reînnoitã trebuie sã aibã:

– o tonalitate mai comunitarã (cf. GS 30);
– capacitatea de a rezolva problemele morale cu o nouã orientare

mai comunitarã ºi socialã (cf. LG 1) [în faþa dispreþului faþã de legile ºi
normele sociale, evaziunea sub toate formele, normele de igienã ºi
circulaþie, problema datoriilor faþã de societate etc.];

– deschiderea faþã de problemele noi, în raport cu viaþa socialã ºi
comunitarã.

4. Situaþia reînnoirii moralei în Seminarul din Iaºi
Cum s-a produs aceastã trecere de la „vechi” la „nou” în Seminarul

din Iaºi?
Trebuie spus cã documentele conciliului au pãtruns destul de târziu

la noi. ªi deºi aveam documentele la un moment dat, nu era o legãturã
cu reflecþia teologicã pe plan internaþional, pentru a vedea cum se pun
în practicã diferitele directive la conciliului. De aceea, pentru mult
timp, în Seminarul nostru s-a mers încã pe linia tradiþionalã, pânã
când s-au întors primii preoþi care au studiat la Roma. ªi aceasta se
întâmpla la o diferenþã de 15 ani de la începerea conciliului. Preasfin-
þitul Ioan Robu a fost primul care, studiind teologia moralã la Roma, a
adus prima adiere de schimbare în metoda prezentãrii ºi predãrii
teologiei morale în lumina conciliului. Nu a fost uºor, deoarece lipsea
literatura de specialitate, nu existau studii sistematice propriu-zise, ca,
de altfel, la toate disciplinele teologice; a fost destul de grea trecerea de
la Noldin, autorul dupã care au studiat multe generaþii de preoþi în
acest Seminar, la noua formã de prezentare a teologiei morale, mulþi
spuneau „dupã B. Häring”, deºi nu s-a predat niciodatã dupã manua-
lele acestui autor.

Primele încercãri au fost lucrãrile monografice cu care s-au acoperit
problemele rãmase descoperite din vechiul manual: problema cãsãto-
riei, a virtuþilor teologale ºi cardinale, a spovezii.

Se simþea totuºi nevoia unui manual care sã prezinte toate proble-
mele de moralã, asemenea vechilor manuale. Prima încercare a fost
traducerea ºi fixarea ca manual de bazã pentru Teologia moralã a celor
trei volume ale lui A. Günther – Chemare ºi rãspuns. 

Între timp au apãrut ºi alte încercãri de manuale elaborate în
spiritul Conciliului al II-lea Vatican – cu limite ºi uneori exagerãri – ºi
pe baza lor s-a încercat alcãtuirea tratatelor unitare de moralã, care sã
acopere toatã aria de probleme, cerutã ºi de Ratio studiorum.

S-a reuºit sã se facã un salt de la „vechi” la „nou”?
Într-o logicã de continuitate (discontinuitate), Conciliul al II-lea din

Vatican încheie o tradiþie ºi deschide alta; încheie tradiþia aºa-zisã a
moralei manualelor, care, din secolul al XVI-lea, a ajuns fãrã întreru-
pere în timpurile noastre.
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Ca urmare a intervenþiei conciliului, încetul cu încetul, teologia
moralã ca disciplinã teologicã s-a reînnoit profund. Trebuie sã recu-
noaºtem cã este meritul multor teologi moraliºti care s-au angajat sã
prezinte o moralã mai corespunzãtoare sensibilitãþii ºi întrebãrilor oame-
nilor din timpurile noastre; o moralã categoric teologicã, o moralã a
credinþei ºi în acelaºi timp a raþiunii. Noi vorbim la distanþã de 40 de
ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. Între timp, în seminarii ºi în
universitãþile pontificale ºi în ºcolile de formare teologicã, manualele
tradiþionale au dispãrut, gãsim manuale noi, care sunt rodul muncii ºi
angajãrii unor teologi moraliºti care au luat în serios recomandarea
Conciliului al II-lea din Vatican, care cerea o expunere mai teologicã a
moralei, astfel încât sã rãspundã, pe baza evangheliei, la problema
eticã a timpurilor noastre.


