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1. Începutul contextului cultural modern al 
creştinismului 

 
 
Umanismul reprezintă o mişcare culturală pornită în Italia 

între sec. XIII–XV şi răspândită apoi în Europa centrală şi 
apuseană; acesta a marcat întoarcerea la studiile clasice şi a fost 
punctul de plecare al Renaşterii ca epocă de înnoire literară, 
artistică şi ştiinţifică, începută în Italia la data amintită mai sus şi 
dezvoltată în Europa din sec. XV până pe la începutul sec. XVIII. 
Renaşterea a fost pregătită în Toscana şi în alte părţi ale Italiei de 
către cei ce au simţit ideile noi, artişti, arheologi, literaţi şi 
mecenaţi, de la Frederic al II-lea, regele celor Două Sicilii (1197) şi 
împărat romano-german (1214-1250) până la Nicole Pisano, 
arhitect şi sculptor (1205-1278) şi până la Lorenzo de Medici 
„Magnificul” (1448-1494), „tiranul” Florenţei.1

Industriile, ştiinţele, artele frumoase au luat un avânt 
nemaiîntâlnit, deşi crize de tot felul au fost la ordinea zilei în sec. 
XIII-XVI. Dante Alighieri (1265-1321) a reînnoit limba italiană, 
urmat de Francesco Petrarca (1304-1374), primul mare umanist 
propriu-zis, şi de Giovanni Boccaccio (1313 1375).2 Cristofor 
Columb, cu descoperirea căii spre America, (1492) avea să 
                                                 
1 Eugenio Garin, Ľumanesimo iataliano, Roma-Bari, Laterza,1986. 
2 Eugenio Garin, Medioevo e Rinascimento, Roma-Bari, 1987. 



Valeriu Andreiescu 8 

 

deschidă o nouă perioadă, cea a marilor descoperiri geografice şi a 
formării capitalismului modern în sens propriu.3  

În Italia, Renaşterea se suprapune peste două epoci: 
secolele XIII-XVI şi prima jumătate a sec. XV aparţin încă evului 
mediu, pe când a doua jumătate a sec XV şi sec. XVI fac parte din 
epoca modernă. De altfel, secolul XIII nu este inclus în 
Renaşterea timpurie în pofida personalităţilor renascentiste ale lui 
Pisano şi Gitto (1266-1337). Secolul XIV (mai ales după 1325) 
este acceptat cu greu, mai mult cu ultimele sale decenii. Renaşterea 
mijlocie ar începe abia pe la 1490; sfârşitul ei se situează fie în 
1530, fie la moartea lui Michelangelo (1564).4 Renaşterea târzie 
este datată de Peter Burke între anii 1530-1630.5 Renaşterea 
marchează epoca pătrunderii literaturii elene în Apus (în special 
după cucerirea Constantinopolului de către turci în1453) şi a fost 
ilustrată până după 1600 de numeroşi scriitori, savanţi şi artişti. 
Leonardo da Vinci (1452-1519) reprezintă modelul „omului 
universal”; Michelangelo Buonarroti (1747-1564), sculptor, pictor, 
arhitect, poet rămâne „geniul fără egal” (cum spunea istoricul 
Grigorio Vasari în 1550); Raffaello Sanzio (1483-1520) a fost cel 
mai important pictor al Renaşterii mijlocii. Niccolò Mchivelli 
(1469-1527) a întemeiat filosofia modernă a politicii. După Dante 
şi Petrarca, ultimii doi dintre cei patru mari  poeţi italieni au fost 
Lodovico Ariosto (1474-1533) şi Torquato Tasso (1544-1595). 

Lefèvre ď Étaples (1450-1536) a tradus în franceză Biblia şi 
a comentat-o. În schimb, călugărul romancier François Rebelais 
(1494-1533) a imaginat o „mănăstire” umanistă pentru educaţia 
                                                 
3 Alberto Tenenti, La formazione del mondo moderno: XIV-XVII sec., Bologna, 
1987. 
4 Denys Hay & John Law, Italy in the Age of Renaissance 1380-1530, Londra, 
Longman, 1989. 
5 Peter Burke, Renaşterea europeană: Centre şi periferii, Iaşi, Polirom, 2005, p. 27-
28. 
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seculară. Englezul Thoma Morus (1480-1535), întemeietorul 
„socialismului utopic” a descris în cartea sa „Utopia” o societate 
perfectă fără nici un element creştin, dar a murit ca martir catolic 
(Sf. Thomas More).6  

Descoperirea tiparului şi inventarea gravurii au contribuit 
eficient la răspândirea creaţiei intelectuale şi a celei artistice. Prima 
carte tipărită a fost însă Biblia latină cu 42 de rânduri, publicată de 
Johann Gutenberg la Mainz în 1455. Vechiul Testament a fost 
tipărit în ebraică la Soncino (Cremona) în 1488, de evrei. Ebraistul 
creştin german Johann Reuchlin (1455-1522) a iniţiat studiul limbii 
ebraice de către creştini. Erasmus din Rotterdam (1496-1536) „cel 
mai mare umanist după Petrarca” a tipărit Noul Testament în greceşte 
în 1516 şi a criticat dur deficienţele morale ale lumii catolice.7

 

 

2. Renaşterea ca secularizare 
 
Într-adevăr (în pofida curentului aşa-zisului „umanism 

creştin” centrat asupra spiritualităţii creştinismului), începând cu 
Renaşterea şi cu Umanismul, în general, lumea modernă 
secularizată, dacă nu de-a dreptul neopăgână, trăieşte în spiritul 
amoral al lui Machiavelli ce împinge la extrem principiul 
filosofului roman Seneca (2 î.Hr. – 65 d.Hr.): „Scopul justifică 
mijloacele”. Înstrăinarea postmodernă de spiritul creştinismului 
(Ef. 4:18) determină pe unii cercetători seculari actuali (precum 
Robert Hole) să afirme cu surprinzătoare insensibilitate religioasă: 
                                                 
6 J. R. Hale, Ľ Europa del Rinascimento, 1480-1520, Bologna, Il Mulino, 1982; 
André Chastel, I Centri del Rinascimento, Milano, 1965.  
7 Philip McNair, „Seeds of Renewal”, în Tim Dowley (ed.), History of Christianity, 
Tring, Herts, UK, Lion, 1987, p. 346-359. 
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„La fel ca evul mediu, Renaşterea a fost o epocă profund 
creştină.”8  

Evident, contextul Renaşterii a fost medieval până la 
jumătatea sec. XV, iar curentul dominant al umanismului 
renascentist nu respingea creştinismul, ceea ce nu-l împiedica să 
fie mai interesat de om şi de natură decât de Dumnezeu şi de Iisus 
Christos. Principiul agnostic al lui Protagoras (486-410 î.C.) - 
„omul este măsura tuturor lucrurilor” – ar putea fi extrapolat 
pentru a defini punctul de plecare al umanismului secular, în timp 
ce pentru a caracteriza umanismul creştin ar trebui adăugate 
acestui principiu două cuvinte: „Omul Iisus Christos este măsura 
tuturor lucrurilor”. 

În fapt, viziunea întrucâtva depăşită a lui Jakob Burckhardt 
(1860), ce prezintă Renaşterea ca pe o epocă uşor păgână, 
dominată de umanismul individualist, este mai aproape de esenţa 
fenomenului decât viziunea postmodernă interesată de ansamblul 
societăţii şi de inspiraţia religioasă a artiştilor, neglijând însă 
maniera umanistă în care erau tratate temele religioase9. 

Umanismul renascentist neoplatonic cuprinde de asemenea 
două direcţii. Una dintre ele este clar creştină, ilustrată de un mare 
reprezentant al misticii germane şi al umanismului creştin, Nicolae 
din Cusa (1401-1464), zis Cusanus, filosof şi matematician (un 
precursor al lui Copernic), din 1448 cardinal şi guvernator al 
Romei, unde se află şi mormântul său (la San Pietro in Vicoli). 

                                                 
8 Robert Hole, Renaşterea în Italia, Bucureşti, ALL, 2004, p. 2. 
9 Ibidem, p. 8-10; Eugenio Garin, (coord.), Omul renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000. 
Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, Londra, Penguin 
Books, 1990.  
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Spiritualitatea lui a inspirat şi gânditori contemporani, precum 
cunoscutul scriitor devoţional evanghelic Arthur Tozer.10

Cealaltă orientare neoplatonică este indubitabil teosofică, 
reprezentată de Marsilio Ficino (1433-1499), autorul Teologiei 
platonice, Pico della Mirandola (1463-1494) cu ale sale 900 de teze 
(respinse şi de unul din aşa-zişii „papi ai Renaşterii”) şi grupul 
marilor artişti florentini între care Sandro Botticelli, care 
alegorizează „dragostea platonică” în tabloul său „Primăvara”, 
Leonardo, prezentat sub chipul lui Platon în tabloul lui Raffaello 
„Şcoala din Atena”, Michelangelo iniţiat şi el în „misterele 
platonice”.11  

Termenul de „Renaştere” (Rinascimento), lansat de 
Giorgio Vasari în 1550, în varianta „rinascintà”, sugerează 
renaşterea culturii clasice greco-romane, reconsiderată dintr-un 
punct de vedere secular, câteodată chiar criptopăgân. Acest proces 
a stimulat în mod verosimil interesul umaniştilor creştini pentru 
renaşterea unui creştinism scriptural eliberat de interpretările 
medievale alterante. Acesta a fost de pildă cazul lui Lefèvre d’ 
Étaples sau al lui Erasmus. La o astfel de reacţie se adaugă un 
curent popular mai amplu, îndreptat împotriva secularizării 
moralei, cum dovedeşte trezirea spirituală catolică în frunte cu 
Girolamo Savonarola la Florenţa, leagănul Renaşterii (1494-1497). 

Cât de puternică a fost această reacţie se vede nu doar din 
pocăinţa lui Sandro Botticelli şi a lui Pico della Mirandola sau nu 
doar din alegerea lui Fra Girolamo ca duhovnic de Lorenzo de 
Medici aflat pe patul de moarte (1494), ci mai cu seamă din gestul 

                                                 
10 Philip Cannistraro, „New Horizons: The European Renaissance” în R. L. 
Greaves & R. Zaller (editori), Civilizations of the World, New York, Harper and 
Row, 1990, p. 343-365. 
11 D. F. Wright, “Platonism”, în S. B. Ferguson & D. F. Wright, New Dictionary 
of Theology, Leicester, UK, InterVarsity, 1993, p. 517-519. 
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lui Raffaello de a-l picta pe Savonarola la Vatican printre „doctorii 
Bisericii”, chiar şi după execuţia capitală în 1498 a reformatorului 
intrat în conflict cu papalitatea.12

 

 

3. Dubla reformă religioasă ca reacţie la 
pătrunderea umanismului în Biserică 

 
Conform lui Massimo Introvigne, un cercetător catolic 

laic, gândirea catolică de tip conservator distinge din punct de 
vedere cultural patru revoluţii în istoria îndepărtării de catolicism, 
în Occident. De fapt este vorba mai curând de patru faze ale 
secularizării, începând cu umanismul renascentist, însă Introvigne 
încearcă să le asocieze cu patru faze în dezvoltarea 
protestantismului.13 Problema pusă în discuţie este în realitate cea 
a raportului dintre creştinism şi cultură: dezvoltarea culturii şi a 
civilizaţiei necesită un răspuns adecvat din partea creştinilor 
pentru a evita marginalizarea şi chiar eliminarea credinţei lor din 
mediul social. Creştinismul poate să adapteze culturii, ceea ce în 
final are efecte negative, cum s-a văzut în cazul teologiei liberale 
moderne, sau poate deveni compatibil cu cultura pentru a rezista 
mai bine presiunilor ei şi a o creştina în măsura posibilului. 
Problema este dezbătută, de exemplu de Jean Delumeau în eseul 
„Guetter l’aurore. Un christianisme pour demain”, publicat şi în 

                                                 
12 Owen Chadwick,  The Reformation, Harmondsworth, UK, Penguin, 1968, p. 
21-22, 29-33.  
13.Massimo Introvigne, I Protestanti, Torino, Elle DiCi, 2000, p. 42-44. 
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versiune românească, avându-se în vedere şi fenomenul 
penticostal.14   

Riposta creştină la „revoluţia culturală” a Renaşterii avea să 
fie o dublă reformă religioasă: una protestantă în afara bisericii 
romane, iar cealaltă, catolică, înăuntrul acestei Biserici şi 
completată la rândul ei de o contrareformă pentru a combate 
protestantismul.15 Expresia tipică a „primei revoluţii dintre cele 
patru” ar fi fost, după Introvigne, pătrunderea umanismului în 
Biserica Romei. Reforma protestantă a denunţat această 
pătrundere însă – crede autorul menţionat - 
„împreună (cu umanismul) introduce în creştinism un principiu 
epistemologic care nu este departe de anumite aspecte ale 
umanismului”(p. 42). 

În mod manifest, principiul la care se face aluzie (chiar 
dacă raportarea lui la umanism rămâne discutabilă) este acela care 
afirmă Scriptura ca unică sursă a credinţei (Sola Scriptura), cu 
respectivele consecinţe: îndreptăţirea doar prin credinţă, nu şi prin 
fapte (Sola Fide); harul doar prin relaţia personală cu Iisus (Solo 
Christo), nu prin mijlocirea Bisericii clericale şi sacramentale. 
Distinsul pastor reformat bucureştean, prof. dr. Zoltán Zágoni 
Albu, cu prilejul unui interviu televizat de Ziua Reformei (31 
Decembrie), considera aceste principii ca fundamentale pentru 
linia principală a Reformei protestante.16  

Este drept că umanismul renascentist se caracterizează:  
1) prin întoarcerea ferventă la textele originale (chiar şi în 

cazul surselor creştinismului); 

                                                 
14 Jean Delumeau, În aşteptarea zorilor: Un creştinism pentru mâine, Iaşi, Polirom, 
2006, p. 196-204. 
15 Keith Randell, Reforma catolică şi Contrareforma, Bucureşti, ALL, 2001. 
16 Vide et Zoltan Zagoni-Albu, Ecumenism: Retrospecţiuni şi mărturii, Bucureşti, 
Stephanus, 2002, p. 54-95. 
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2) prin antropocentrism, chiar şi sub forma 
christocentrismului („unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi 
oameni: omul Hristos Iisus”- 1 Tim. 2:5, trad. B. V. Anania);  

3) prin individualism şi libertatea conştiinţei, regăsite în 
protestantism sub forma relaţiei personale între credincios şi Iisus 
Christos, ca urmare a unei alegeri bazate pe libertatea de 
conştiinţă.17  

Chiar dacă, indiferent de corespondenţele lor umaniste, 
principiile Reformei protestante sunt deduse din Biblie umanismul 
creştin făcuse mai mult sau mai puţin conştient compatibilă 
Reforma cu cultura generală a umanismului secularizat, aşa cum 
apariţia creştinismului antic fusese pregătită de formarea 
condiţiilor culturale şi religioase specifice care asigurau noii religii 
compatibilitate cu cultura adversarilor ei. 

Trecerea de la compatibilitate la adaptare s-a dovedit 
nocivă atât în epoca „elenizării” creştinismului antic (proces 
analizat de Adolph von Harnack, cât şi în cazul Reformei radicale 
antitrinitariene iniţiate de umaniştii Lelio Socini din Siena (1525-
1562) şi nepotul său Fausto Socini (1539-1604). Reforma catolică 
îndreptată spre un adevărat aggiornamento avant la lettre de către 
cardinalul Gasparo Contarini (1483-1542), un umanism creştin 
deschis înnoirii, s-a întors într-o direcţie opusă datorită unui 
reformator profund conservator, cardinalul Gian Pietro Caraffa, 
devenit papă sub numele de Paul IV (1559-1565), direcţie 
confirmată în final de Conciliul de la Trento (1545-1563). 
Catolicismul avea să se deschidă către un aggiornamento abia la 
Conciliul Vatican II (1962-1965).18

 

                                                 
17 H. Erikson, Tânărul Luther, Bucureşti, Trei, 2001, p. 183-185. 
18 V. Andreiescu, „Luther şi luteranismul între prereformatori, Reforma 
catolică şi Contrareforma”, în Pleroma, Bucureşti, iunie 2005, p. 7-46. 
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4. Limitele influenţei umaniste 
 
4.1. Antropologia tragică 
 
Importanţa umanismului creştin ca factor al Reformei 

protestante nu trebuie exagerată. Martin Luther (1483-1546), 
iniţiatorul acestei reforme nu era un gânditor de formaţiune 
umanistă, ci scolastică, mistică şi biblistă. Unele trăsături esenţiale 
ale gândirii lui, coincidente cu cele ale umanismului creştin, provin 
mai curând de la Augustin din Hippo şi mai cu seamă de la 
apostolul Pavel. Chiar şi rolul lui Luther în întemeierea limbii 
germane moderne (prin traducerea Bibliei) nu este în mod necesar 
o caracteristică umanistă (1 Cor. 14:19). Émile Leonard observa: 

„În afara unor ediţii mai corecte ale Bibliei şi a unor 
comentarii bogate în gândire personală, marii umanişti 
creştini dau lui Luther exemplul libertăţii credinciosului în 
faţa problemelor religioase. Însă el nu are nimic din 
intelectualismul lor. Mult mai mult decât umaniştii el ştie 
tragicul problemei religioase. Neputând avea încredere în 
om, el este exact la opusul umanismului, creştin şi secular, îi 
reproşează că se înşeală asupra naturii omului şi că limitează 
partea lui Dumnezeu.”19

Cu toate acestea, principalul colaborator şi apoi succesorul 
lui Luther, Philipp Melanchthon (1497-1560), cel ce a redactat 
„Confesiunea de la Augsburg” (1530), supranumit „Învăţătorul 
Germaniei”, era unul dintre cei mai erudiţi umanişti şi un 
admirator al lui Erasmus cu care împărtăşea doctrina „liberului 
arbitru”, detestată de Luther, de Augustin, odinioară şi de Calvin 
mai târziu. Erasmus, în „diatriba” (disertaţia) „De libero arbitrio” 

                                                 
19 Émile Léonard, Histoire genérale du protestantisme I: La Réformation, Paris, 
Quadrige/PUF, 1988, p. 41-42. 



Valeriu Andreiescu 16 

 

(1 sept. 1524) ataca un punct central al teologiei lui Luther (mai 
bine zis, al teologiei pauline) şi anume, teza totalei stricăciuni a 
omului care nu poate vrea şi nu poate face nimic pentru propria 
lui mântuire (Rom. 3:9-20). Replica lui Luther, intitulată „De servo 
arbitrio” (31 dec. 1525) apăra doctrina predestinării pe linia lui 
Augustin şi a apostolului Pavel. „Lasă-l pe Dumnezeu să fie bun!” 
exclama moralistul Erasmus. „Lasă-l pe Dumnezeu să fie 
Dumnezeu!” riposta teologul Luther.20

  
 
4.2. Reforma şi tradiţia: teoria „hiatului” 
 
Spre deosebire de umanism ce se desprinde brutal de evul 

mediu, Reforma lui Luther nu şterge cu buretele toată tradiţia 
creştină şi nu creează astfel un „hiat” teologic, ci se înscrie într-o 
tradiţie medievală, nu doar cea a bibliştilor radicali precum Wyclif 
şi Hus sau a scolasticilor nominalişti ca William din Ockham sau 
Gabriel Biel (1420-1595). Autorul catolic Jean Comby constata: 

„Reforma s-a născut din pietatea sfârşitului de Ev Mediu, din 
acea căutare pătimaşă a lui Cristos în Evanghelie.”21

Criticul cel mai acerb al lui Luther, catolicul Heinrich Seuse 
Denifle (1844-1905), schiţase deja în 1904 filiera principiului 
fundamental al îndreptăţirii prin credinţă în gândirea a 60 de 
teologi ai tradiţiei catolice, de la Augustin di Hippo la Bernard de 
Clairvaux (1090-1153) şi de la Petru Lombard (1100-1160) la 
Nicolae din Lyra (1265-1349) şi până la Lefèvre ď Étaples.22

„Sentenţia” lui Petru Lombard asupra acestui principiu 
pare un comentariu al lui Luther! Evident, cum nota Emile 
                                                 
20 Timothy George, Teologia reformatorilor, Oradea, Emanuel, 1998, p. 87-94.  
21 Jean Comby, Să citim istoria Bisericii, II, Bucureşti, EARC, 2001, p. 13. 
22 H. Denifle, Luther et le lutheranisme, II, trad. Paquier, Paris, 1914, p. 366. 
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Leonard, Luther lua în sens absolut această formulă care pentru el 
corespundea unei experienţe absolute.23

Aproape acelaşi lucru se poate spune despre principiul 
după care Scriptura reprezintă singura sursă a credinţei. Paul 
Tillich amintea că fiecare teolog medieval apusean era în acelaşi 
timp un scolastic, un mistic şi un biblist, aşadar – am putea zice - 
întocmai ca Luther. Luther nu desfiinţa tradiţia conformă cu 
Biblia, ci nega doar pretenţia de a da unei astfel de tradiţii aceeaşi 
valoare ca şi Scripturii. Sub numele de adiaphora (lucruri 
indiferente), Luther accepta chiar şi tradiţii fără bază scripturală 
dacă nu se opuneau făţiş Bibliei.24  

Depăşirea tradiţiei medievale începea probabil în 1512 cu 
revelaţia primită de Luther asupra textului din Romani 1:17. 
Despărţirea de scolastică a fost marcată de cele „97 de teze contra 
teologiei scolastice” făcute publice la 4 sept. 1517, cu o lună 
înainte de declanşarea Reformei prin cele „95 de teze contra 
indulgenţelor” (31 oct. 1517). Desprinderea de mistică este 
marcată de conflictul cu aşa-numiţii „entuziaşti” (Schwärmer), un 
curent de tip penticostal întrepătruns cu radicalii anabaptişti şi 
milenişti de asemenea condamnaţi de Luther.25   

În fapt, chiar după ruptura cu tradiţia medievală, Luther 
rămâne un reformator moderat, până la urmă semiclerical şi 
semisacramentalist.26 Intransigenţa şui, uneori violentă (însă doar 
în cuvinte) se combină cu o deschidere faţă de dialogul cu 

                                                 
23 Léonard, La Réformation, p. 43-44. 
24 J. I. Packer, „The Faith of the Protestants”, în Dowely, History of Christianity, 
1987, p. 374-375. 
25 Léonard, La Réformation, p. 40. E. E. Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, 
SMR, 1992, p. 297-299. 
26 Cf. George Remete, Perspective noi în teologia sacramentală luterană, Alba Iulia, 
EAO, 1999. 
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Reforma catolică până la colocviul de la Ratisbona (1541) şi cu o 
admiraţie faţă de Biserica greacă „universalis Ecclesiae pars melior”.27

 

 

4.3. De la teologia „fricii iraţionale de Dumnezeu” 
la teologia iubirii ca natură a lui Dumnezeu 

 

S-a afirmat că Luther, ca monah augustin, fusese influenţat 
de gândirea şi teologia islamică, întrucât până la 1600 filosofia 
dominantă la Universitatea din Paris era canonul iranianului 
Avicenna (980-1037), filosof aristotelic musulman, interpretat în 
contextul „augustinismului avicennizat”. De aici, Reforma ar fi 
fost calchiată pe segmente doctrinare şi tradiţii structural 
doctrinare musulmane. În sprijinul acestei interpretări se aduce 
„fascinaţia” faţă de islam pe care ar fi dovedit-o Martin Luther în 
prefaţa lucrării lui Georgius Septemcastrensis, De ritu et moribus 
turcorum, unde Luther scria: „Nici un călugăr, nici un diacon, nici 
un preot, nici un episcop, nici chiar Hristos însuşi nu stau înaintea 
slavei lui Mahomed”. Autorul condiţionase publicarea cărţii de o 
atitudine pozitivă faţă de islam, iar Luther se exprimase ca în 
multe alte dăţi paradoxal şi hiperbolic. Totuşi, aluzia de cler şi 
călugări (nu la îngeri şi sfinţi) situează scena pe pământ, nu în cer 
şi implică doar ideea că musulmanii îl cinsteau pe profetul lor mai 
mult decât îi onorau creştinii pe Christos, pe călugări şi pe clerici. 

Cât despre direcţiile secundare ale nominalismului care au 
dominat Universitatea din Paris, acestea erau orientate spre 
cunoaşterea empirică, spre deosebire de nominalismul mistic 
german, reprezentat de Gabriel Biel (1420-1495). Gândirea lui Biel 
                                                 
27 Martin Luther, Werke, Band 2, Weimarer Gesamtausgabe, p. 280. 
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se caracterizează prin ideea omnipotenţei lui Dumnezeu, a cărui 
libertate absolută nu este limitată de principii raţionale. O astfel de 
idee (prezentă şi în gândirea islamică) i-a fost inspirată lui 
Augustin (cu două veacuri înainte de Mahomed) de Biblie şi de 
filosofia lui Platon. 

Criza religioasă a tânărului Luther fusese provocată de o 
spaimă iraţională în faţa unui Dumnezeu înfăţişat de Biel ca 
absurd, o experienţă a transcendenţei divine trăită mai târziu de 
danezul Sören Kierkegaard (un precursor al existenţialismului), 
interpretată în faimosul eseu Frică şi cutremur (1843).28  Luther 
însuşi va fi definit de Timothy George drept teolog biblic 
existenţialist.29

Criza s-a terminat când Luther a descoperit că „teologia 
crucii” este „teologia iubirii”. Libertatea lui Dumnezeu nu este 
limitată de principii raţionale, întrucât se manifestă prin dragoste, 
cum descoperise încă de mult Augustin. Pocăinţa nu se termină cu 
iubire, cum pretindea Biel, ci începe cu iubirea, cum sugera 
biblistul mistic catolic Johann Staupitz (1469-1524), mentorul 
tânărului Luther.30  

Islamul este o religie a mântuirii prin fapte; dragostea lui 
Dumnezeu nu este menţionată în Coran. Cât despre doctrina 
suveranităţii absolute a lui Dumnezeu (de unde rezultă doctrina 
predestinării) aceasta este foarte evident inspirată din Biblie, fie în 
cazul lui Augustin, fie în acela al lui Luther şi Calvin. De altfel, 
doctrina predestinării –care nu este una fundamentală, ci una 
derivată - nu este tipică pentru întregul protestantism, cum nu este 
nici tipică pentru întregul creştinism. Doctrina ortodoxă 

                                                 
28 Sören Kierkegaard,  Frică şi cutremur, Bucureşti, Humanitas, 2002. 
29 Timothy George, Teologia reformatorilor, p. 67, 69. 
30 Otto Scheel, Dokumente zu Luthers Entwicklung, no. 93, Tübingen, Mohr. 
1929. 
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răsăriteană a liberului arbitru a format subiectul unui excelent 
studiu al fostului meu student, doctorandul Emanuel Conţac, 
cadru didactic la I.T.P. Bucureşti.31 Avatarurile controversei 
liberului arbitru în protestantism au fost rezumate astfel de R. C. 
Sproul: 

Luther: „Suntem în robia păcatului.”  
Calvin: „Suntem din proprie voinţă robi ai păcatului.” 
Arminius: „Suntem liberi să credem.” 
Jonathan Edward: „Suntem înclinaţi spre păcat” 
Charles Finney: „Nu suntem stricaţi de la natură.” 
Lewis Chafer: „Suntem în stare să credem.”32

 
 
 
5. Protestantism, umanism şi modernitate 
 
5.1. Perspectiva sociologică şi cultural-istorică 
 
Sociologul reformat Jean – Paul Willaime distinge trei 

elemente de bază ale protestantismului, fiecare dintre ele 
caracterizate prin tensiuni interne într-un echilibru „precar”: (1) 
principiul epistemologic „sola Scriptura” ar conduce la 
fundamentalism dar prin insistenţa sa asupra cercetării libere a 
Scripturii şi prin refuzul obligaţiei de a se supune unor interpretări 

                                                 
31 Emanuel Conţac, „Doctrina despre libertatea voinţei în tradiţia bisericească 
răsăriteană medievală şi preluarea ei în gândirea teologică ortodoxă 
contemporană”, în Pleroma, Bucureşti, martie 2005, p. 45-90. 
32 R. C. Sproul, Willing to Believe: The Controversy over Free Will, Grand Rapids, 
Baker Books, 1997. 
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stabilite din afară ar putea ajunge la liberalism;33 (2) principiul 
antropologic (care se referă la experienţa religioasă umană) 
privilegiază experienţa individuală a credinciosului în raport cu cea 
a unei comunităţi structurate şi ierarhice ceea ce ar putea duce 
alternativ sau chiar simultan atât la „emoţionalism”, cât şi la 
„intelectualism”; (3) principiul autorităţii ar deriva din primele 
două: autoritatea este personală şi provine din competenţa 
teologică sau harismatică, aşadar comunităţile „liberale” ar 
recunoaşte autoritatea teologilor, iar cele „fundamentaliste” ar 
accepta autoritatea unor conducători cu experienţe de credinţă 
intense şi înzestraţi cu harisme ale Duhului Sfânt.34 Limitele 
viziunii lui Willaime se datoresc abordării sociologice a subiectului. 

În mod oarecum surprinzător, perspectiva cultural-
sociologică şi istorică asupra protestantismului privit fie ca 
fenomen pozitiv, fie negativ identifică în ambele cazuri 
protestantismul cu modernitatea. Pentru Max Weber (1864-1920), 
întemeietorul (alături de Émile Durkheim) al sociologiei moderne 
ca ştiinţă socială de sine stătătoare şi iniţiatorul unui curent 
dominant în sociologia contemporană a religiei, spiritul 
protestantismului, considerat din punct de vedere epistemologic, 
antropologic şi sociologic, coincide cu spiritul modernităţii.35

Aceeaşi coincidenţă (dar judecată negativ) o constată 
brazilianul catolic Plinio Correa de Olieveira (1908-1995) care 
vede în protestantism un element central al „revoluţiei umaniste a 
Renaşterii”, urmată de „revoluţia liberală-iluministă”, apoi de 

                                                 
33 Jean-Paul Willaime, La Precarité protestante. Sociologie du protestantisme 
contemporain, Geneva, Labor et Fides, 1992, p. 78. 
34 Ibidem, p. 111-112. 
35 Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, Humanitas, 
1993. 
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„revoluţia social-comunistă”, iar în final de „revoluţia disoluţiei” 
postmoderne.36    

Spre deosebire de criticii catolici, Weber preciza că 
reformatorii protestanţi nu au vrut să răstoarne etica şi 
antropologia tradiţională pentru a le înlocui cu viziunea lumii 
moderne. Reformatorii nu au fost reprezentanţi ai aspiraţiilor de 
reformă socială umanitară sau ai unor ideale culturale. Finalitatea 
etică şi efectele practice ale doctrinelor Reformei au fost doar 
consecinţe ale unor motive religioase. Weber nu susţine că întreg 
protestantismul s-ar fi găsit într-o situaţie de „afinitate electivă” cu 
„spiritul capitalismului”. 

 
 

5.2. Protestantismul şi naşterea civilizaţiei 
moderne 

 
Prima parte a protestantismului este definit în sociologia 

weberiană actuală drept „protestantismul tradiţional, ascetic şi 
romantic”, care corespunde de fapt protestantismului de prima 
generaţie, aşadar Reformei protestante. Raportul acestui 
protestantism cu modernitatea nu ar trebui exagerate. Luther este 
exclus de Weber din zona afinităţilor cu spiritul capitalismului, 
spre deosebire de Florenţa renascentistă dominată de familia 
Medici, protectoarea umanismului, primul protestantism ar 
cuprinde luteranismul, lumea anglicană (care nici nu se consideră 
„protestantă”) şi prima generaţie a calvinismului. Se poate observa 
că reforma elveţiană este definită de Emile Léonard ca „umanistă” 
(cel puţin Zwingli), iar Reforma anglicană este intitulată de acelaşi 

                                                 
36 P. Corréa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Piacenza, Cristianità, 
1977. 
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autor drept „Reforma erasmiană” (cel puţin sub Henry VIII). 
Referindu-se însă la  Calvin şi la calvinism, Léonard vorbeşte de 
întemeierea unei civilizaţii şi crearea unui nou tip de om.37    

Dacă raportul Reformei protestante precalviniste cu lumea 
modernă este atenuat de sociologia weberiană, gândirea 
postrenascentistă modernă este socotită la fel de diferită de 
gândirea umaniştilor renascentişti cum erau şi acei umanişti faţă de 
scolastica medievală.38

După Weber, abia „protestantismul ascetic” începând cu a 
doua generaţie protestantă ar fi favorizat succesul spiritului 
modern. Aici s-ar include calvinismul în forma pe care a luat-o 
mai ales în sec XVII, baptismul, pietismul, metodismul. Teza cea 
mai celebră şi cea mai criticată a lui Weber susţine că doctrina 
calvinistă a predestinării a propulsat dezvoltarea capitalismului, 
succesul fiind un semn al harului, ceea ce a stimulat anumite 
mişcări protestante să promoveze o etică deosebit de riguroasă şi 
severă, ceea ce, după catolicul Introvigne, dezminte pe criticii 
catolici care vedeau modernitatea protestantismului tocmai într-un 
laxism moral.39    

 
 
5.3. Raţionalismul şi trezirile spirituale 
  
În realitate, un laxism moral a apărut în timpul „revoluţiei 

liberale iluministe” din sec. XVIII contra căruia a reacţionat „al 
doilea protestantism” prin mişcările de trezire spirituală. S-a 
afirmat însă că după cum Reforma protestantă ar fi fost o reacţie 
contra umanismului renascentist iar acesta ar fi influenţat-o totuşi, 
                                                 
37 Léonard, La Réformation, p. 122-152, 188-199, 306-309. 
38 R. Hole, Renaşterea în Italia, p. 2-3, 162-166. 
39 Introvigne, I Protestanti, p. 15. 
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la fel trezirile spirituale, începute împotriva raţionalismului 
iluminist ar fi fost influenţate de acesta mai mult decât ar fi vrut să 
admită.40

La fel s-ar putea spune că, spre deosebire de umanismul 
renascentist elitist, umanismul iluminist, care îşi propunea 
„luminarea” poporului prin cultură seculară, a apărut în urma 
observaţiei că popoarele protestante erau ştiutoare de carte, fiind 
obligate să citească Biblia. Desigur, „clasele” metodiste au 
dezvoltat cultura biblică a oamenilor de jos şi nivelul lor cultural în 
general, contribuind de pildă la formarea sindicaliştilor de mai 
târziu ce afirmau sus şi tare: „We are methodists, not marxists”.41 
Nu întâmplător marile adunări de evanghelizare în aer liber au 
apărut în această epocă interesată de luminarea maselor. Cel de-al 
doilea protestantism s-a dovedit compatibil cu civilizaţia prin 
stimularea economiei moderne şi de asemenea cu cultura, cum o 
dovedesc de pildă şcolile şi facultăţile pietiste de la Halle, din 
Germania. Au fost şi aspecte negative, ca dezinteresul faţă de 
teologie stârnit de raţionalism care i-a făcut pe unii pietişti să 
adopte filozofia idealismului.42  

 
 
5.4. Marea secularizare şi reacţia protestantă 
 
Cea de a treia „revoluţie culturală”, cea a ideologiilor 

seculare, îşi are originea în doctrina drepturilor omului, lansată 
spre sfârşitul iluminismului (în 1776 în SUA şi în 1789 în Franţa) 
şi oficializată global prin  „Declaraţia universală a drepturilor 

                                                 
40 Peter Hocken, Le Réveil de ľ Esprit. Les Églises pentecôtistes et charismatiques, 
Montreal, Fides, 1994, p. 65-66.  
41 Giorgio Bouchard, Chiese e movimenti evangelici, Torino, Claudiana, 2003, p. 71. 
42 Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, p. 375-376. 
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omului”, adoptată de ONU la 10 dec. 1948. Generalizarea 
secularizării ajunge până la interzicerea temporară, completă sau 
parţială a creştinismului în unele ţări. Naturalismul determină 
încrederea largă în ideologiile progresului, evoluţionismului, 
socialismului iar dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei duce la ideologia 
scientismului ce promite rezolvarea tuturor problemelor omenirii. 
Confruntat cu pericolul decreştinării, protestantismul reacţionează 
în sec. XIX prin cea mai amplă lucrare misionară din istorie, dar şi 
prin aşa-zisa „teologie liberală” ce se va dovedi un eşec, o fază de 
tranziţie spre decreştinarea completă, cum observa ironic Steve 
Bruce: 

Declinul protestantismului liberal sugerează că, departe de a 
fi dat greş, şi-a făcut treaba aşa de bine, încât cei ce l-au 
acceptat au senzaţia că nu mai au nevoie de el.43   

Cel de-al treilea protestantism s-a format din mişcările ce 
considerau prea instituţionalizate şi deja reci comunităţile născute 
în urma trezirilor spirituale precedente. Astfel au apărut din 
metodism mişcările de sfinţire, curentele perfecţioniste (cu bază 
mai largă) şi fundamentalismul – o tendinţă interioară a tuturor 
comunităţilor protestante care se desprindeau de acestea, formând 
denominaţiuni autonome.  

Aceste mişcări protestante erau diametral opuse culturii ce 
căuta soluţii umaniste seculare perfecte pentru problemele omului 
însă perfecţionismul protestant era compatibil cu această cultură, 
deoarece urmărea o desăvârşire ce trebuia obţinută încă în viaţa 
trăită pe Pământ: (1) în sfinţenia individuală pe care dorea s-o 
realizeze mişcarea holiness; (2) în interpretarea absolut exactă şi 
indiscutabilă a Bibliei de către fundamentalişti; (3) în organizarea 
socială a comunităţilor perfecţioniste. Ca şi pozitivismul, 
                                                 
43 Steve Bruce, A House Divided. Protestantism, Schism and Secularization, Londra, 
Routledge, 1990, p. 153. 
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perfecţionismul protestant, deşi pe alte baze, consideră posibilă o 
cunoaştere desăvârşită care elimină nesiguranţele interpretării.44

Aceste orientări protestante s-au dovedit eficiente în 
măsura în care au adus la cel de-al patrulea protestantism, cel al 
înnoirii în Duhul, iniţiat sub forma penticostală la începutul sec. 
XX. 

 
 
 
5.5. Protestantismul şi umanismul secular în epoca 

postmodernă 
 
Criza ideologiilor şi uriaşa dezamăgire produsă de cel de-al 

doilea război mondial şi de incapacitatea progresului ştiinţific şi 
tehnologic de a rezolva problemele omenirii au dus la a patra 
revoluţie culturală, cea a relativizării tot mai complete a cunoaşterii 
şi valorilor, de pildă prin „deconstrucţia” metafizicii occidentale în 
epoca postmodernă. De aici ar rezulta o extremă fragmentare 
culturală, socială si morală, care a afectat şi pe adversarii 
tradiţionali ai creştinismului în frunte cu umanismul secular ce 
deţine încă supremaţia, subminat însă de avântul religiilor creştine 
şi necreştine. 

În esenţă, postmodernismul reprezintă confruntarea 
umanismului secular cu Reînnoirea în Duhul penticostală, 
harismatică şi neoharismatică, manifestată atât în protestantism, 
cât şi în catolicism, mai ales de la declanşarea mişcării harismatice 
după 1960 şi a celei neoharismatice după 1990. Reînnoirea în 
Duhul totalizează între 500 şi 600 de milioane de creştini, 
majoritatea protestanţi evanghelici. Un al treilea factor îl 
                                                 
44 George Marsden, Understanding Fundamentalism and Evangelicalism, Grand 
Rapids, Eerdmans, 1991, p. 122-152. 
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reprezintă „umanismul cosmic” de tip „New Age” ce prefigurează 
finalul apocaliptic al civilizaţiei umaniste seculare. 

Din punctul de vedere al concepţiei despre realitate, 
umanismul secular susţine relativismul, umanismul cosmic afirmă 
caracterul iluzoriu al realităţii, iar Reînnoirea în Duhul proclamă 
revelaţia specială. În privinţa lui  Dumnezeu principiile sunt: 
pentru umanismul secular – ateismul, pentru umanismul cosmic – 
panteismul, pentru Reînnoirea în Duhul – teismul. În privinţa 
omului, umanismul secular apără individualismul, umanismul 
cosmic - depersonalizarea, Reînnoirea în Duhul - repersonalizarea. 
Cu privire la mecanismul lumii, umanismul secular afirmă 
naturalismul, umanismul cosmic - lanţul reîncarnărilor, Reînnoirea 
în Duhul - legea morală. Asupra mişcării lumii principiile sunt: 
pentru umanismul secular - mişcarea contingentă (cazualismul); 
pentru umanismul cosmic-desfăşurarea ciclică; pentru Reînnoirea 
în Duhul-vremea harului.45

Dacă penticostalismul, pornit ca o mişcare de unificare 
spirituală a creştinismului, a ajuns până la urmă la 
denominaţionalism, mai ales pentru a fi compatibil cu cultura 
religioasă din SUA, mişcarea harismatică şi-a manifestat 
compatibilitatea cu contextul cultural religios desfăşurându-se în 
interiorul bisericilor istorice. Cea mai compatibilă cu 
postmodernismul pare să fie mişcarea neoharismatică prin trecerea 
la postdenominaţionalism, adică, la organizarea sub forma 
reţelelor de biserici locale.  

Considerată din perspectiva sociologiei weberiene a 
religiilor, Reînnoirea în Duhul nu mai este clasificată ca o mişcare 

                                                 
45 David Noebel, Understanding the Times, Colorado Springs, ACSI, 1995. 
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ascetică, fiind definită ca „romantică”, în principal din cauza 
caracterului ei emoţional.46    

 

                                                 
46 W. H. Swatos, Jr., „Western Hemisphere Protestantism in Global 
Perspective”, în Religions sans frontièrs?, Roma, 1994, p. 180-196. 


