
[Plērōma anul VIII nr. 2 (2006) 29-52] 

 
 

NECESITATEA UNUI PROGRAM 
FUNDAŢIONIST PENTRU A ASIGURA 

SCRIPTURII UN ROL PE MĂSURĂ ÎN LUMEA 
MODERNĂ 

 
Pr. conf. univ. dr. Adrian Niculcea 

 
 

Protestantism şi postmodernitate 
Nimic nu poate fi mai caracteristic pentru protestantism ca 

această preocupare legată de rolul Bibliei în conştiinţa societăţii. 
Este marea temă pe care protestanţii au impus-o în lumea 
occidentală după  ruptura lor istorică faţă de un catolicism care, în 
Evul Mediu, ajunsese să interzică poporului lectura Bibliei în 
limbile vernaculare şi mai ales neînsoţită de comentariile teologice 
specifice acestei confesiuni. Din acest motiv reacţia protestantă s-a 
canalizat în primul rând în direcţia eliminării versiunii latine a 
Bibliei (Vulgata) în favoarea textului original, ebraic şi grec. S-a 
trecui apoi la masiva operă de traducere a  textului sacru în limbile 
naţionale pentru ca acesta să devină accesibil oricărui om, 
indiferent de pregătirea sa teologică sau culturală. Cum se ştie, 
protestantismul a încercat apoi secole de-a rândul să se apropie de 
semnificaţia originară a textului biblic eliminând succesiv ceea ce 
păreau a fi straturile aşternute de vreme. Fiecare mare teolog  
protestant a respins ceea ce clădiseră cei dinaintea lui, chiar în 
sânul lumii protestante, pentru a căuta un sens şi mai apropiat de 
original. Această căutare a sensului original al Scripturii a ajuns 
astfel să fie preocuparea majoră a tuturor teologilor acestei 
confesiuni până în zilele noastre, neliniştea fundamentală a tuturor 
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acelora care, în atmosfera generată de protestantism, caută 
neîncetat să ajungă cât mai aproape de ceea ce ar fi putut înţelege 
însuşi Mântuitorul prin cuvintele pe care le-a rostit. 

 În faţa unei asemenea „nelinişti hermeneutice” 
permanente a protestanţilor teologul ortodox rămâne confuz. 
Pentru noi, ortodocşii, n-a fost niciodată clar ce caută, de fapt, 
teologii protestanţi, deoarece protestantismul în ansamblul său 
respinge teoria adevărului universal, transistoric. Această căutare 
febrilă a noutăţii cu orice preţ, acest accent exclusiv pus pe 
hermeneutica textului sacru, pe reinterpretarea lui permanentă, în 
detrimentul unui fond stabil de idei fundamentale, provoacă aici, 
în orientul ortodox, o adâncă neînţelegere. Esenţa acestei 
neînţelegeri ar fi următoarea: confruntaţi pe toate planurile vieţii 
sociale cu modernitatea în accepţiunea cea mai largă şi 
cuprinzătoare a acestui concept, lumea ortodoxă îşi vede pus în 
discuţie principiul ei fundamental, accentul pe care ea îl pune pe 
tradiţia interpretativă a textului sacru, credinţa ei că, dincolo de 
condiţiile istorice specifice fiecărei epoci, există un adevăr 
universal care traversează istoria însăşi şi unifică conştiinţele într-o 
imagine unitară cu privire la raporturile lui Dumnezeu cu lumea. 
În momentul în care modernitatea şi mai ales postmodernitatea 
resping de plano însăşi ideea de tradiţie sacră şi de unicitate a 
adevărului, Scriptura ar trebui să fie ultimul bastion în calea acestui 
curent dizolvant, care încearcă să clădească o nouă lume, o nouă 
mentalitate, diferită radical de tot ce a cunoscut istoria umană 
până astăzi. Or, din moment ce protestantismul ridică la rang de 
principiu noutatea interpretativă, din moment ce practică 
hermeneutica neîncetată a aceluiaşi text, cum cred teologii acestei 
confesiuni că pot face faţă tendinţelor tot mai dizolvante ale 
modernităţii ?  

Dacă nu există un adevăr transistoric, dacă fiecare 
interpretare este doar expresia unei experienţe personale a 
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divinului şi, vorba lui Karl Barth, nu contează „ce au spus 
apostolii şi profeţii, ci ce spunem noi pe baza apostolilor şi a 
profeţilor”, astfel încât noi trăim, de fapt, în permanenţă „o criză a 
vorbirii creştine”1, atunci cum va putea reprezenta Scriptura o 
ancoră a minţilor în mijlocul acestei mări învolburate a 
modernităţii  în care nimic nu mai rămâne fix, în care totul este în 
transformare, în care nu doar imaginea noastră despre Dumnezeu 
şi despre lume este într-o continuă transformare, dar însăşi morala 
şi principiile fundamentale ale comportamentului tind să se 
modifice, încât ceea ce mai ieri părea de la sine înţeles, astăzi şi 
mai ales mâine este complet abandonat? În condiţiile în care 
postmodernitatea însăşi este definită ca o reacţie îndreptată 
împotriva oricărui temei, ca antifundaţionism ontologic şi 
epistemologic, ca o mişcare de deconstrucţie permanentă a 
oricărui discurs, de negare a oricărei tradiţii interpretative, cum va 
rezista hermeneutica protestantă tentativelor de dizolvare a sensul 
în comentarii nesfârşite, de transformare a textului în pretext 
pentru propriile reverii ale celui care îl interpretează?2   

Iată de ce tema propusă spre cercetare la acest simpozion 
este cât se poate de binevenită pentru un teolog ortodox care, 
copleşit de uriaşul val al modernităţii şi postmodernităţii ce 
confruntă astăzi societatea românească şi în special Biserica 
Ortodoxă, caută răspunsuri la întrebarea: cum ar putea ajuta textul 
                                                 
1 K. Barth, Die kirchliche Dogmatik. Die Lehre von Vort Gottes, Prolegomena zur 
kirchlichen Dogmatik, München, 1932, p. 13, 4; la A. Bidian, Revelaţia divină după 
concepţia protestantă contemporană, Revista Mitropoliei Ardealului, 1-3 / 1970, p. 
30, n. 106; p.66, n. 317 
2 Conf. dr. M. Constantinescu, Despre postmodernism ca mizerie intelectuală şi 
morală, Analele Universităţii Spiru Haret. Seria filologie: Limba şi literatura 
română, 3 / 2002, p. 24-27; pr. conf. dr. I. Popescu, Postmodernismul – o abordare 
filozofică şi teologică, Glasul Bisericii, rev. Sfintei Mitropolii a Munteniei şi 
Dobrogei, 1-4 / 2001, p. 119 
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sacru la menţinerea vechilor repere ale credinţei, la consolidarea tradiţie 
sacramentale, canonice, dar mai ales dogmatice a ortodoxiei. Hermeneutica 
permanentă pe care o practică lumea protestantă nu este în fond 
altceva decât o tratare modernă şi postmodernă a Scripturii. 
Acceptând în permanenţă noi criterii de interpretare 
denominaţiunile protestante au ajuns să accepte principial, iar 
unele şi practic, forme grave de imoralitate, cum este 
homosexualitatea pastorilor, sfidând astfel pe faţă şi direct textul 
paulin din epistola către romani, ca să nu pomenesc decât de unul 
din cele mai grave incidente „hermeneutice” din istorie, dovada 
cea mai clară a faptului că teologii acestei confesiuni, obligaţi de 
principiul reinterpretării neîncetate a textului biblic, au acceptat 
criteriile hermeneuticii moderne şi chiar ale celei postmoderne, 
care, adesea, merg făţiş chiar împotriva intenţiilor originare ale 
autorului oricărui text!  

Dar consecinţa cea mai gravă a acestei „crize neîncetate a 
vorbirii creştine” este cea care a dus lucrurile la consecinţa lor 
ultimă şi anume la considerarea textului biblic ca una din formele 
posibile ale discursului despre Dumnezeu, alături de textele sacre 
ale celorlalte religii. În acest context Iisus Hristos însuşi nu mai 
reprezintă decât una din experienţele posibile ale divinului, de 
aceeaşi valoare cu experienţele mistice budiste, sufiste, etc. Teoria 
adevărului multiform nu are altă origine decât gândirea protestantă 
însăşi. Prin urmare, cum gândeşte un teolog al acestei confesiuni 
că va putea valoriza textul sacru al Scripturii împotriva tendinţelor 
dizolvante ale mentalităţii moderne, când el respinge din start 
însăşi ideea de tradiţie, de adevăr universal şi transistoric ? Iată tot 
atâtea întrebări pe care un teolog ortodox nu le poate evita în 
efortul său de a găsi, totuşi, soluţia la marea problemă a limitelor 
interpretării Scripturii pentru a putea menţine actualitatea textului 
sacru în lumea modernă în care trăim.   
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Revelaţia nepropoziţională 
Teologia ortodoxă nu poate, totuşi, să se lamenteze la 

nesfârşit în legătură cu această tendinţă protestantă de respingere a 
tradiţiei în favoarea unei hermeneutici reînnoite în permanenţă, a 
unei interpretări a textului sacru mereu luată de la capăt de fiecare 
teolog sau predicator care crede că el se poate apropie mai mult 
decât predecesorii săi de sensul autentic, originar sau măcar 
existenţial al Scripturii. A sosit vremea ca ortodoxia să ia în serios 
această opţiune protestantă pentru interpretare, deoarece ea însăşi 
afirmă existenţa unei tradiţii dinamice, pe lângă tradiţia statornică a 
sinoadelor ei. Mai presus însă de acest aspect, trebuie să ne punem 
întrebarea: ce semnificaţie poate avea pentru protestantism 
noţiunea de revelaţie în condiţiile în care teologia nu este decât o 
nesfârşită hermeneutică a individului pe marginea textului 
Scripturii? Care este obiectul revelaţiei şi implicit al teologiei în 
protestantism ? Pun aceste întrebări nu pentru a critica, cum ar 
putea părea la prima vedere, ci pentru a face o propunere 
constructivă. Acestui scop îi voi consacra, deci, studiul de faţă. 
Dar mai întâi să fixăm problema în termenii ei adevăraţi apelând la 
acelaşi K. Barth şi la alţi câţiva teologi de marcă ai lumii 
protestante. 

 Putem noi crede în aşa-numitele adevăruri revelate ca 
adevăruri universale, transistorice? Barth spune fără echivoc că: 
„Noţiunea de adevăruri revelate în sensul unor propoziţii investite 
odată pentru totdeauna cu autoritate divină, după text cât şi după 
sens este teologic imposibilă.” 3 Ce înseamnă atunci „dogmatica 
bisericească”, cum îşi intitulează el monumentala lucrare? Care 
mai poate fi obiectul ei dacă nu există adevăruri revelate? Barth nu 

                                                 
3 K. Barth, Die kirchliche Dogmatik,  p. 14; la A. Bidian, Revelaţia divină după 
concepţia protestantă contemporană, p. 30, n. 105 
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ezită în faţa unor astfel de întrebări şi oferă cunoscutul lui răspuns: 
„Dogmatica ca atare nu întreabă ce au spus apostolii şi profeţii, ci 
ce anume trebuie să spunem noi pe baza apostolilor şi a 
profeţilor.”4 „Preocuparea serioasă cu dogmatica înseamnă că 
cercetarea dogmatică preia de fiecare dată din nou şi de la bază 
întrebarea despre legitimitatea cuprinsului vorbirii creştine, nu ca 
şi cum înainte nu s-ar fi întâmplat nimic, ci pentru că ceea ce s-a 
întâmplat trebuie să se mai întâmple odată pentru noi, căci numai 
astfel se poate întâmpla şi pentru noi în realitate.” 5 Ce mai este 
atunci dogma? „Dogma este pusă totdeauna sub criteriul dacă 
ajută exprimării (de către fiecare credincios, n.n.) a lui Iisus 
propovăduit de mărturisirea noutestamentară. Dogma nu este 
condiţie, ci expresie a credinţei (fiecărui individ, n.n.).”6

Aceeaşi teorie şi la un alt teolog protestant de marcă, W. 
Loff. Loff spune şi el că: „o credinţă care este determinată de o 
înţelegere existenţială a lui Iisus nu mai are nevoie de nici o istorie, 
de nici o Biserică; întrebuinţarea interpretării existenţiale devine 
astfel o chestiune a individului.” 7 În consecinţă, „teologia slujeşte 
credinţei prin faptul că ea caută să înţeleagă într-o manieră nouă 
Cuvântul din cele transmise nouă. Aceasta însemnă că teologia se 
preocupă de o continuă nouă înţelegere a ceea ce a fost Iisus.” 8 
„Tocmai prin aceasta se descoperă esenţa unei teologii a credinţei 

                                                 
4 Vezi indicaţiile de la nota 1.   
5 K. Barth, Die kirchliche Dogmatik,  p. 4; la A. Bidian, Revelaţia divină după 
concepţia protestantă contemporană,  p. 65, n. 316 
6 K. Barth, Die kirchliche Dogmatik,  p. 288; la A. Bidian, Revelaţia divină după 
concepţia protestantă contemporană,  p. 63, n. 298 
7 W. Loff, Die bedeutung dre existentialen Interpretation für die evangelische Theologie 
und Kirche, Göttingen, 1965, p. 68; la A. Bidian, Revelaţia divină după concepţia 
protestantă contemporană,  p. 60, n. 295 
8 W. Loff, Die bedeutung dre existentialen Interpretation..., p. 52; la A. Bidian, 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, p. 59, n. 277 
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care nu poate poseda Evanghelia în forma unei învăţături 
neschimbătoare, ci este, reformatoric vorbind, o teologia viatorum, o 
teologie a călătorului, o teologie care trebuie să-şi exprime mereu 
într-o formă nouă drumul ei în credinţă.”9  

Din citatele invocate aici, ca şi din multe altele care abundă 
în operele marilor teologi ai protestantismului, rezultă un lucru 
foarte clar: teologia în general nu este altceva decât expresia 
credinţei individului care-i este autor. Mai mult, scrierile 
noutestamentare nu sunt altceva decât expresia credinţei personale 
a autorilor lor, a propriei lor experienţe a întâlnirii cu divinul. 
Scriptura nu conţine astfel adevăruri de credinţă independente de 
cei care le-au formulat, ci descrieri ale experienţelor personale şi 
irepetabile pe care le-au avut profeţii şi apostolii. R. Bultmann 
confirmă cel mai bine această interpretare, căci el spune fără 
ezitare că: „revelaţia nu mijloceşte nici o cunoaştere asupra 
lumii… Ca atare, devine clar în ce sens poate fi considerată 
Scriptura ca Revelaţie şi anume niciodată în sensul că în ea s-ar 
anunţa adevăruri generale şi care să fie adunate ca atare şi puse 
normativ mai presus decât celelalte adevăruri ale raţiunii, ci doar 
că ea este mărturia venirii lui Dumnezeu, a întâmpinării omului în 
istorie şi har.”10 „Cuvântul (lui Dumnezeu) intră în lumea noastră 
accidental, cu totul contingent, cu totul ca o întâmplare. Nu există 
nici o garanţie pe baza căruia să poată fi crezut. Nici un apel nu se 
poate face la credinţa altora, fie Pavel, fie Luther… Credinţa 
creştină vorbeşte despre o Revelaţie şi se referă prin aceasta la 
acţiunea lui Dumnezeu ca la o întâmplare care… nu mijloceşte 
învăţături, ci atinge existenţa omului şi îl învaţă sau mai bine-zis îl 

                                                 
9 W. Loff, Die bedeutung dre existentialen Interpretation..., p. 300; la A. Bidian, 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană,  p. 57, n. 269 
10 R. Bultmann, Glauben und Verstehen, Tübingen, 1993; la A. Bidian, Revelaţia 
divină după concepţia protestantă contemporană, p. 33, n. 132 
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împuterniceşte să se înţeleagă ca purtat de puterea transcendentă a 
lui Dumnezeu.”11  

Aşadar, revelaţia cuprinsă în Scriptură nu este altceva decât 
expresia întâlnirii subiective pe care au avut-o cu divinul autorii 
textelor sacre. Teologia în acest context nu poate fi nici ea altceva 
decât expresia întâlnirii personale a fiecărui teolog cu divinul. Iată 
de ce fiecare întâlnire cu divinul, fiecare experienţă individuală a 
sacrului, este circumscrisă în întregime de condiţiile istorice în care 
are loc şi de aceea irepetabilă. În consecinţă, fiecare întâlnire este, 
de fapt o revelaţie, o nouă coborâre a lui Iisus Hristos în 
conştiinţa individului, indiferent de timpul în care acesta trăieşte 
sau de situarea lui geografică. În viziunea marilor protestanţi 
teologia nu este tradiţie dogmatică, ci o revelaţie continuă, 
potrivită fiecărui individ şi de aceea inutilă pentru alţii. E. Brunner 
afirmă clar că „atâta timp cât nu Dumnezeu însuşi vorbeşte cu 
omul şi în timp ce vorbeşte nu intră în comuniune cu acesta, atâta 
timp cât învăţătura îi rămâne un vis-à-vis, un ceva învăţat de 
Biserică sau de Biblie, care trebuie crezut dacă vrei să fii creştin, raportul 
faţă de ea (faţă de învăţătură, n.n.) este conform Legii (vechi) şi 
are toate trăsăturile legităţii (nu ale harului, n.n.).”12 Astfel, 
„credinţa nu este credinţă în ceva adevărat, nici chiar credinţa că 
Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu, ci, primar, este încredere şi ascultare 
în Domnul şi Mântuitorul însuşi…”13 Revelaţia nu este deci o 
sumă de propoziţii, ci întâlnire personală cu Dumnezeu însuşi: 
„Noţiunea de adevăr determinată de antiteza subiect/obiect, care 
are de-a face cu ceva adevărat, este în fond străină acelui ceva care 
                                                 
11 R. Bultmann, Glauben und Verstehen, Tübingen, 1993, p. 120; la A. Bidian, 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană,  p. 35, n. 149 
12 E. Brunner, Wahrheit als Begegnung, Berlin, 1938, p. 89; la A. Bidian, Revelaţia 
divină după concepţia protestantă contemporană, p. 56, n. 264 
13 E. Brunner, Wahrheit als Begegnung, Berlin, 1938, p. 84; la A. Bidian, Revelaţia 
divină după concepţia protestantă contemporană, p. 51, n. 226 
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înseamnă credinţa. Rămâne deci că noi în credinţă nu avem de-a 
face cu adevăruri divine, ci cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu 
însuşi Duhul Sfânt.”14

Aceste consideraţii conduc inevitabil la concluzia că pentru 
protestanţi Scriptura nu conţine altceva decât propoziţii care 
descriu o experienţă: aceea a întâlnirii autorilor sacri cu divinul 
coborât în istorie în persoana lui Iisus Hristos. Propoziţiile 
Scripturii sunt astfel descriptive, iar nu normative. Ele descriu o 
experienţă istorică, aceea a unor oameni care au trăit într-o 
anumită perioadă şi într-un anumit mediu cultural. Acest lucru 
face experienţa lor irepetabilă. Şi atunci, cum mai este Scriptura 
normativă pentru secolele următoare? Ce rol fundamental îi  mai 
poate fi rezervat în lumea modernă, din moment ce „nu 
interesează ce au spus profeţii, apostolii sau Pavel, ci ce spunem 
noi astăzi”, cum zice K. Barth? Dacă „cercetarea dogmatică preia 
de fiecare dată din nou şi de la bază întrebarea despre legitimitatea 
cuprinsului vorbirii creştine, nu ca şi cum înainte nu s-ar fi 
întâmplat nimic, ci pentru că ceea ce s-a întâmplat trebuie să se 
mai întâmple odată pentru noi, căci numai astfel se poate întâmpla 
şi pentru noi în realitate.”, cum spune acelaşi Barth, nu înseamnă 
oare că fiecare timp va avea propria lui Scriptură, propria lui 
experienţă a întâlnirii cu divinul, cu Iisus Hristos? 

Totuşi, cum va deosebi protestantul întâlnirea cu divinul de 
aceea cu un idolul sau chiar cu Satana însuşi? R. Bultmann pare să 
aibă un răspuns acestei obiecţii de fond: „Orice afirmaţie despre 
Dumnezeu în afară de credinţă (adică în afara întâlnirii directe cu 
Dumnezeu în credinţă, n.n.) nu vorbeşte despre Dumnezeu, ci 

                                                 
14 E. Brunner, Wahrheit als Begegnung, Berlin, 1938, p. 89; la A. Bidian, Revelaţia 
divină după concepţia protestantă contemporană, p. 51, n. 226 
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despre dracul.”15 Dar experienţa întâlnirii cu Satana nu este una 
omenească, ci experienţa unei întâlniri cu o putere ce transcende 
cu mult pe cea umană. Şi atunci, cum va deosebi un teolog ca 
Bultmann pe Hristos cel adevărat de cel ce-i va apare ca înger al 
luminii, dar care în realitate va fi un înger al tenebrelor? De fapt, 
lucrurile sunt mai complicate, deoarece Bultmann – şi odată cu el 
toţi teologii protestanţi fără excepţie – vor să spună că teologia 
adevărată este vorbire cu Dumnezeu, nu vorbire despre 
Dumnezeu; este credinţă vie, iar nu un „crez” de învăţat pe 
dinafară; este experienţă, întâlnire directă, personală cu 
Dumnezeu, iar nu o doctrină despre Dumnezeu ca despre ceva 
străin, exterior individului uman. De aceea mai spune el: „o 
propoziţie teologică nu este adevărată deoarece exprimă un conţinut 
valabil în afara timpului (s.m.), ci ea este doar atunci adevărată când 
dă răspunsul la situaţia concretă corespunzătoare (s.m.) căreia îi aparţine 
propoziţiunea exprimată (adică un răspuns la situaţia concretă a 
individului, n.n.).” 16 Cu alte cuvinte, este adevărată doar atunci 
când descrie „o situaţie concretă”, adică experienţa unui individ 
anume, o întâlnire irepetabilă cu divinul. Ca şi propoziţiile 
Scripturii însăşi, propoziţiile teologiei sunt descriptive, iar nu 
normative, şi de aceea sunt valabile doar pentru momentul pe 
care-l exprimă; ele nu sunt valabile „în afara timpului”, adică în 
toate epocile istoriei. 

Care este originea acestui mod de a vedea adevărul şi 
semnificaţia afirmaţiilor Scripturii şi, implicit, ale teologiei? În nici 
un caz Biblia. Sursa adevărată o constituie în realitate bătălia 
filozofică ce s-a dat cândva în Evul Mediu pe tema universaliilor, 

                                                 
15 R. Bultmann, Glauben und Verstehen, Tübingen, 1993, p. 303; la A. Bidian, 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, p. 44, n. 194 
16 R. Bultmann, Glauben und Verstehen, Tübingen, 1993, p. 116; la A. Bidian, 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, p. 55, n. 256 
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bătălie în urma căreia a ieşit victorios nominalismul. Teologul 
german E. Seeberg dezvăluie faptul că unele idei „ce de obicei 
erau considerate propriu lutheriene se dovedesc la o privire mai 
apropiată ca proprii lui Ockham. Printre acestea, spune el, 
consider a fi puternica accentuare a Bibliei, ca autoritate 
competentă; apoi câteva trăsături în critica papalităţii; în fine, ura 
împotriva lui Aristotel şi a acelor teologi care amestecă fără nici o 
critică teologia şi filozofia.”17 Un alt cercetător german, F. 
Friedenthal, atrage atenţia asupra faptului că Luther însuşi s-a 
numit pe sine „doctor modernus”, aşa cum se considera Ockham 
în contrast cu gânditorii medievali anteriori lui; mai mult, Luther a 
declarat la un moment dat despre sine că „a sorbit adânc din secta 
lui Ockham”. 18 Teologi protestanţi ulteriori, chiar dacă nu toţi, 
dar în special câţiva de mare calibru, nu s-au sfiit să procedeze la 
fel. Este cazul lui Ernst Troeltsch, care s-a inspirat din David 
Hume, al lui Rudolf Bultmann, care a fost puternic influenţat de 
existenţialismul lui Heidegger; alţii, ca Schleiermacher, şi-au clădit 
teologia în opoziţie cu filozofia kantiană, aşa cum face şi faimosul 
Kierkegaard, a cărui teologie nu poate fi înţeleasă altfel decât prin 
contrast cu filozofia lui Hegel. Un teolog mai recent, cum este W. 
Pannenberg, dimpotrivă, îl urmează pe Hegel atunci când propune 
o teorie a revelaţiei prin intermediul istoriei. 

Dincolo de aceste evidenţe istorice este foarte important să 
înţelegem temeiurile filozofice adânci ale viziunii protestante 
despre revelaţie, Scriptură şi teologie. Numai o astfel de înţelegere 
îl va ajuta pe teologul ortodox să înţeleagă gândirea confraţilor săi 
protestanţi şi să poată propune, în cunoştinţă de cauză, o soluţie 

                                                 
17 E. Seeberg, Luthers Theologie in ihren Grundzugen, Stuttgart, 1940, p. 38; la A. 
Bidian, Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, p. 14, n. 16 
18 F. Friedenthal, Luther – Sein Leben und Seine Zeit, München, 1967, p. 33; la A. 
Bidian, Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, p. 14, n. 17 
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ecumenică valabilă pentru ambele părţi, cum voi încerca eu în 
cadrul studiului de faţă. „Ura împotriva lui Aristotel”, cum zice F. 
Friedenthal, acesta este cuvântul cheie pentru înţelegerea doctrinei 
lui Luther şi a întregului protestantism, mai ales în problema 
fundamentală a revelaţiei. Problema s-a pus în felul următor: 
potrivit lui Aristotel, realitatea este actul a aceea ce a existat 
anterior în potenţă, forma definită spaţio-temporal a ceea ce mai 
înainte nu exista decât virtual. Aceasta înseamnă că în spatele 
existenţei în act s-a aflat şi se află întotdeauna esenţa în potenţă. 
Existenţa nu este astfel altceva decât esenţa lucrului respectiv 
ajunsă în stadiu de act, trecerea acelui lucru de la stadiu de esenţă, 
de potenţă pură, la stadiul de esenţă în act. Precizarea este foarte 
importantă, deoarece orice lucru, din cele care există, nu poate 
exista, nu se poate mişca altfel decât în conformitate cu propria esenţă. 
Această filozofie fundamenta însă o imagine fixistă despre lume, o 
imagine în care nimic nou nu mai poate apare, căci toate lucrurile 
sunt deja date în sămânţa lor virtuală.  

În plan religios consecinţa era că toată învăţătura despre 
Dumnezeu este deja dată potenţial în coordonatele ei esenţiale. 
Teologia nu este astfel altceva decât o actualizare a unui fond de 
învăţătură; o actualizare pe calea silogismelor, a deducţiilor 
riguroase. Un exemplu de deducţie riguroasă a teologiei era Summa 
theologiae a lui Toma de Aquino, ca de altfel întreaga teologie 
romano-catolică. Infailibilitatea interpretărilor papei în materie de 
doctrină are la bază tocmai această idee că tot ceea ce deduce el 
din Scriptură este o deducţie riguroasă a ceea ce există deja virtual 
în Revelaţie (virtualul revelat). Mai mult, această viziune metafizică 
a lui Aristotel a afectat puternic viziunea însăşi despre Dumnezeu. 
Conform teologilor medievali scotişti şi tomişti Dumnezeu nu 
poate acţiona altfel în lume decât în conformitate cu propria 
esenţă. Desigur, în Dumnezeu nu este o deosebire între esenţă şi 
act, deoarece în El nimic nu este nedesăvârşit, care să nu fi ajuns 
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deja la stadiul de act. El este astfel act pur, existenţă pură în care 
nimic nu mai subzistă virtual; în El esenţa şi existenţa sunt unul şi 
acelaşi lucru. Această viziune conduce însă la concluzia inevitabilă 
că acţiunile lui Dumnezeu în lume nu pot conţine contradicţii 
logice, că El nu este liber să acţioneze altfel decât îl obligă propria 
esenţă.19

Ockham şi nominaliştii n-au putut accepta o asemenea 
consecinţă, o asemenea limitare a acţiunii lui Dumnezeu. În 
dorinţa sa de a apăra libertatea absolută a lui Dumnezeu Ockham 
a negat că Dumnezeu ar avea în El însuşi o esenţă, fie ea identică 
cu existenţa sa, care să-l oblige să acţioneze numai în conformitate 
cu ea şi nu altfel. Dumnezeu există pur şi simplu, fără vreo 
constrângere internă a priori, la fel cum există şi lucrurile care 
alcătuiesc lumea. În consecinţă, acţiunile sale nu mai sunt limitate 
de principii cum ar fi cel al noncontradicţiei, ci sunt guvernate de 
voinţa Sa complet imprevizibilă. Ockham a înlocuit esenţa cu 
voinţa lui Dumnezeu obligând teologia la o schimbare radicală a 
propriului demers. Atâta vreme cât teologii scotişti şi tomişt, aflaţi 
sub influenţa lui Aristotel, vorbeau de o esenţă a lui Dumnezeu, ei 
puteau argumenta că plecând de la aceasta, logica umană poate 
deduce riguros toate consecinţele care ar putea decurge din ea, 
astfel încât teologia să poată căpăta aspectul unei ştiinţe deductive 
riguroase. Eliminând ideea de esenţă divină în favoarea celei de 
voinţă divină pură, imprevizibilă, nominalismul a făcut teologia să 
nu mai depindă de deducţii logice, ci de experienţa directă a 
divinului de către individ. Un Dumnezeu care acţionează cu totul 
liber de orice constrângere nu mai poate fi anticipat în tratate 
teologice, ci doar contemplat. Teologia nu mai poate fi o doctrină 
normativă, ci o simplă expunere descriptivă a unor manifestări 
                                                 
19 Vezi discuţia la E. Gilson, Filozofia în Evul Mediu, Humanitas, Bucureşti, 
1995, p. 602-603 
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niciodată repetabile, anticipabile. Deducţia logică este înlocuită aici 
de credinţa care ia totul ca atare şi nu încearcă să înţeleagă raţional 
„logica” acţiunilor lui Dumnezeu. Credinţa protestantă este 
renunţarea totală a minţii umane la propriile ei puteri în faţa 
imprevizibilului divin. 

Acesta este fondul filozofic în baza căruia teologii 
protestanţi, toţi la un ison, susţin că la baza teologiei se află 
experienţa irepetabilă a individului, credinţa sa individuală, iar nu 
crezurile obligatorii. Distincţia radicală pe care ei o fac între Deus 
revelatus şi Deus absconditus face ca revelaţia să descrie doar acţiunea 
lui Dumnezeu în lume, nu ceea ce este El în sine însuşi. 
Dumnezeul teologiei protestante este în întregime circumscris 
experienţei individului credincios şi lumii noastre imanente. 
Caracterul imprevizibil al acţiunilor lui Dumnezeu nu au la bază 
transcendenţa sa absolută, cum pare la prima vedere, ci, 
dimpotrivă, imanenţa sa radicală, existenţa sa ca atare doar în 
limitele lumii noastre, din moment ce nu I se mai recunoaşte o 
esenţă-existenţă anterioară contactului Său cu lumea, cu individul 
căruia i se revelează. Dumnezeul protestant nu are în Sine nimic a 
priori în raport cu revelaţia, cu experienţa căreia I se livrează. Iată 
de ce El este de fiecare dată Altul în cadrul fiecărei coborâri în 
experienţă: din moment ce El nu există decât numai în limitele 
experienţei credinţei individuale, însăţi existenţa Sa este 
condiţionată de timp şi spaţiu, de epocile istoriei, de categoriile 
existenţei finite.  

O dovadă în acest sens este teologul german Wolfhart 
Pannenberg pentru care toate evenimentele istoriei sunt acte ale 
revelaţiei lui Dumnezeu. Istoria universală îl revelează pe 
Dumnezeu. „…El, spune un comentator, propune o prezentare a 
istoriei universale, destul de lungă şi de largă pentru a cuprinde 
trecutul biblic şi scena vieţii contemporane ca părţi ale unui singur 
proces şi context istorie. Teologia creştină, ca teologie a istoriei, 
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cuprinde istoria bibilică, istoria bisericii şi istoria lumii legate de 
revelaţia unicului Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul. Deşi 
afirmă că istoria universală Îl revelează pe Dumnezeu, el nu arată 
şi ce implicaţii are acest lucru pentru istoria naţiunilor. Dar, dacă 
istoria universală Îl revelează pe Dumnezeu la lucru, iar această 
revelaţie Îi este pe deplin clară omului independent de Biblie, 
atunci de ce nu alege Pannenberg istoria chinezească, grecească ori 
coreeană mai degrabă decât pe cea ebraică pentru a prezenta 
revelaţia ce s-ar găsi în ele ?”20 Teologii protestanţi reduc pe 
Dumnezeu la experienţa individuală sau istorică şi din acest motiv 
Dumnezeul lor este exclusiv unul imanent lumii noastre. 
Dumnezeu, spun în subtext teologii acestei confesiuni, nu există 
decât în limitele experienţei umane, ale întâlnirii omului cu El. El 
nu există în sine anterior manifestării Lui în istorie.  

 
Revelaţie şi idolatrie 
Scriptura pune totuşi o problemă fundamentală, aceea a 

posibilităţii revelaţiilor false. Cum poate fi deosebită revelaţia 
adevărată de aceea falsă? Cum poate fi deosebită întâlnirea cu 
Hristos de aceea cu Satana, care uneori poate apărea celui lipsit de 
experienţă duhovnicească şi de controlul Bisericii ca înger de 
lumină? Însuşi marele Pavel şi-a pus această problemă. El 
avertizează la un moment dat pe corinteni că Satana, îngerul 
tenebrelor, poate lua chip de înger al luminii, iar apostolii cei 
mincinoşi, slujitorii lui, pe acela de apostoli ai lui Hristos, de 
slujitori ai dreptăţii! (II Corinteni XI, 14-15). Mai mult, Pavel a 
avut la un moment dat, cum se ştie, revelaţia faptului că şi 
neamurile au fost chemate la mântuirea în Iisus Hristos şi că 
pentru a fi mântuite nu mai trebuie  trecute prin ritualul 
                                                 
20 C. F. H. Henry, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate, Editura Cartea Creştină, 
Oradea, 1994, p. 375 
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circumciziei (Efeseni III, 3, 6). Pradă însă dubiilor, cuprins de frica 
de a nu fi înşelat de vreun duh al minciunii, el ia calea 
Ierusalimului pentru a-i consulta pe ceilalţi apostoli şi Biserica în 
întregul ei: „Pentru ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar, me pos 
eis kenon treho e edramon, m-am suit potrivit unei descoperiri şi am 
arătat celor mai de seamă (dintre apostoli) evanghelia pe care o 
propovăduiesc printre neamuri.” (Galateni II, 2). Cu alte cuvinte, 
Pavel nu s-a sfiit să apeleze la credinţa altora pentru a o supune 
controlului pe a sa. Aici nu este vorba, cum au sugerat unii, de 
faptul că Pavel nu l-ar fi cunoscut direct pe Iisus şi, din acest 
motiv, ar fi apelat la nişte oameni care au fost martorii direcţi ai 
Învierii. El însuşi pe drumul Damascului L-a văzut pe Iisus cel 
înviat, la fel cum L-au văzut şi apostolii înşişi în timpul arătărilor 
de după Înviere. Experienţa de pe drumul Damascului l-a făcut pe 
Pavel egalul celorlalţi apostoli. 

Prin urmare, ce garanţie are teologul protestant că cel care i 
se revelează lui personal este Hristos şi nu însuşi Satana prefăcut 
în înger de lumină? Sau cum poate susţine acelaşi teolog că el 
experimentează personal întâlnirea cu Hristos, dacă el respinge 
controlul comunităţii şi al tradiţiei, mai ales atunci când ajunge la 
teorii care contrazic flagrant experienţa şi credinţa apostolilor, 
cum este cazul în problema divinităţii lui Iisus Hristos ? Iată o 
întrebare căreia teologia protestantă, care susţine irepetabilitatea 
oricărei experienţe religioase, de unde ar rezulta inutilitatea 
crezurilor obligatorii şi apelul la credinţa altuia, fie ea şi a Bisericii 
întregi, nu poate să-i răspundă. Cu toate acestea apostolii n-au 
ezitat să-şi transmită crezul celor care-i ascultau. Este celebru 
prologul primei epistole a Sf. Ioan unde acesta spune 
destinatarilor săi: „Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, 
ceea ce cu ochii noştri am văzut, ceea ce am privit şi mâinile noastre au 
pipăit despre Cuvântul Vieţii…, aceea vă vestim şi vouă, pentru ca 
şi voi să aveţi părtăşie cu noi…” (I Ioan I, 1, 3). Se va observa că 
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toate verbele folosite se referă la experienţa senzorială pe care 
apostolii au avut-o – atenţie! – nu despre Iisus cel istoric pe care l-
au văzut şi fariseii şi apoi l-au răstignit, ci despre Cuvântul Vieţii, 
adică despre Iisus cel înviat, acelaşi pe care l-a văzut şi Pavel pe 
drumul Damascului.  

Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că protestantismul 
are perfectă dreptate atunci când afirmă că  experienţa individului 
cu privire la Iisus Hristos nu poate fi transmisă, deoarece ea este 
irepetabilă. Dar este irepetabilă numai în condiţiile în care ea se 
referă la Iisus cel istoric, la Iisus omul. Are dreptate, deci, Oscar 
Culmann21  când spune că apostolatul nu se poate transmite, 
deoarece experienţa apostolilor cu privire la Hristos a fost directă, 
în timp ce credinţa tuturor celor care au trăit ulterior şi care vor 
trăi până la sfârşitul timpurilor nu mai are acest privilegiu, ci 
subzistă numai din relatările lor istorice. Dar Hristos la care se 
referă Culmann este cel istoric, cel pur uman, nu Hristos cel 
înviat. Experienţa devine transmisibilă, asemenea apostolatului, 
abia în clipa în care ea se referă la Hristos cel înviat, cel înălţat în 
slava Taborului şi a învierii sale din morţi. Or, aceasta este 
experienţa pe care o posedă Biserica şi la care este obligatoriu 
apelul pentru orice om al credinţei, dacă nu vrea să cadă paradă 
înşelărilor de care pomenea marele Pavel. Aceasta este experienţa 
senzorială la care s-a referit şi Sf. Ioan în prologul epistolei sale. 
Experienţa Hristosului uman nu poate fi, într-adevăr, transmisă 
peste veacuri; însă a Celui înviat, a Celui  ridicat în slavă, care 
depăşeşte timpurile şi spaţiile, da. 

Ceea ce demonstrează Sf. Ioan în prima sa epistolă 
sobornicească este faptul că încă din vremea sa existau destule 
motive pentru ca proaspeţii veniţi la credinţă să se teamă de a nu fi 
                                                 
21 O. Culmann, The Cristology of the New Testament, Westminster Press, London, 
1959  
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înşelaţi. Este vorba despre aceia care nu vedeau în Iisus Hristos 
altceva decât un simplu om, iar nu pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. 
„Copiii mei…, voi ungere aveţi de la Cel Sfânt şi pe toate le ştiţi. 
V-am scris nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că-l ştiţi; şi ştiţi 
că din adevăr nu vine nici o minciună. Cine este mincinosul, dacă 
nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul (Mesia, Unsul)?… Pe 
acestea vi le-am scris cu privire la cei ce vă amăgesc. Cât despre 
voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi 
nevoie să vă înveţe cineva. Şi învăţătura aceasta este adevărată şi 
nu e minciună; aşa cum ea v-a învăţat, rămâneţi întru El. (…)Căci 
oricine Îl tăgăduieşte pe Fiul, nu-l are nici pe Tatăl, iar cine-l mărturiseşte pe 
Fiul, Îl are şi pe Tatăl.” (I Ioan II, 18, 20-22, 27, 23). Este exact 
aceeaşi învăţătură pe care le-o oferea şi Pavel corintenilor când le 
spunea: „Voi ştiţi că la vremea când eraţi păgâni vă duceaţi la idolii 
cei necuvântători, ca şi cum aţi fi fost nişte apucaţi. De aceea vă 
fac cunoscut că nimeni grăind în Duhul lui Dumnezeu nu zice: anatema 
fie Iisus! Şi nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus decât numai în Duhul 
Sfânt.” (I Corinteni XII, 2-3). Adevărata revelaţie nu poate avea 
loc altfel decât sub puterea Duhului Sfânt, a ungerii de la Cel 
Sfânt, iar obiectul ei peste veacuri nu este omul Iisus, ci Fiul, 
chipul de slavă al Dumnezeirii coborât şi arătat lumii în omul din 
Nazaret, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, nu fiul vreunui tată uman.   

Cele două texte de mai sus subliniază fără echivoc că 
obiectul cunoaşterii adevărate, inspirată de Duhul Sfânt, nu este 
Iisus omul, ci Iisus Domnul slavei. Credinţa într-un Iisus omul 
este pură idolatrie. Este exact ce au înţeles fariseii când s-au 
răsculat împotriva lui Iisus şi au vrut să-l lapideze (Ioan X, 31-33). 
„Taina cea din veci ascunsă (în sânul lui Dumnezeu Tatăl)  şi 
arătată acum prin Scripturile profeţilor” (Romani XVI, 25, 26) nu 
era apariţia unui om pe nume Iisus, menit să dezvăluie umanităţii 
vreun mesaj netransmis până atunci, ci faptul că Dumnezeu „s-a 
arătat în trup, efanerothe en sarki.” (I Timotei III, 16). Aceasta este, 
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aşadar, esenţa revelaţiei în Scriptură: arătarea lui Iisus ca 
Dumnezeu, nu ca simplu om; revelarea lui ca Hristos, ca Mesia, ca 
Fiul lui Dumnezeu, ca Chipul de slavă al Dumnezeirii. Până la 
crucificare Iisus s-a manifestat ca atare doar sporadic, prin 
minunile care-i însoţeau învăţătura (Luca VII, 19-23). Abia după 
învierea şi înălţare sa întru slavă a revelat El cu adevărat ceea ce 
fusese din totdeauna: chipul de slavă al Dumnezeu, Fiul lui 
Dumnezeu, egal cu Dumnezeu Tatăl. (Ioan XVII, 5; Filipeni II, 
6). O atare cunoaştere îndepărtează pe orice om de idolatrie, şi-l 
face pe fiecare posesorul cunoaşterii depline, rod al ungerii 
Duhului Sfânt. Idolatria, înşelarea Satanei este înlăturată în 
favoarea recunoaşterii revelaţiei adevărate, potrivit căreia în Iisus 
cel istoric s-a arătat însuşi Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.  

Iată de ce experienţa întâlnirii cu Dumnezeu, aşa cum 
clamează toţi teologii protestanţi, trebuie să fie o experienţă 
asemenea celei căreia i-a fost martor Pavel pe drumul Damascului 
sau apostolii în timpul arătărilor lui Iisus după înviere. Experienţa 
aceasta se referă exclusiv la Iisus cel înviat, cel înălţat în slavă şi de 
aceea depăşind veacurile şi limitările spaţiale: este vorba, deci, de 
Iisus cel transistoric, o anticipare a lui Iisus eshatologic. Această 
experienţă şi numai aceasta poate fi codificată în scrierile Noului 
Testament cu pretenţia de a fi normativă pentru toate generaţiile 
umane până la sfârşitul timpurilor. O cunoaştere deplină, 
asemenea celei a apostolilor, rod al ungerii Duhului Sfânt, nu este 
o cunoaştere a unui personaj istoric, pur uman, ci a unuia prin care 
s-a arătat în trup însăşi Dumnezeirea. Nu în limitele istoriei poate 
fi cunoscut cu adevărat Iisus cel înviat, ci printr-un efort de 
transgresare a acestor limite, de ridicare spre eshaton, spre 
transistoric, adică în aceeaşi direcţie în care s-a înălţat El însuşi. 
Această învăţătură devine codificabilă şi, fiind transistorică, poate 
forma un criteriu al adevărului la care să apelezi pentru a nu cădea 
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în capcana idolatriei, a întâlnirii cu îngerul tenebrelor sub forma 
înşelătoare a unui „înger de lumină”. 

 
Scriptură şi modernitate 
Nominalismul, protestantismul, modernitatea şi, în final, 

postmodernitatea sunt tot atâtea curente de gândire care au dus la 
prăbuşirea metafizicii occidentale pentru o foarte lungă perioadă a 
istoriei. Modernitatea, care a însemnat în general o revoltă 
împotriva tradiţiei, a oricărei autorităţi în afară de aceea a raţiunii, 
o afirmare fără precedent a libertăţii individuale împotriva a tot 
ceea ce păruse stabilit până atunci, este urmată astăzi de 
postmodernitate, care este o reacţie şi mai puternică, şi mai 
radicalizată, „contra oricărui temei (antifundaţionism) ontologic şi 
epistemologic, o mişcare de deconstrucţie a oricărui logos înţeles 
vertical şi central, de negare a marii tradiţii metafizice occidentale 
printr-o ascendenţă a hermeneuticii, a suspiciunii, şi printr-o 
încercare de transformare a filozofiei în hermeneutică şi 
retorică.”22 Citez această definiţie, deşi am mai făcut-o şi la 
începutul lucrării, pentru a arăta importanţa contextului în care se 
pune astăzi problema rolului Scripturii în regăsirea criteriilor 
eterne de înţelegere autentică a lumii în care trăim, a sensului ei 
existenţial. Modernitatea şi mai ales postmodernitatea, care a ajuns 
să ne confrunte şi aici în România, reprezintă  curente dizolvante 
pentru orice temei, fie el divin sau uman, pe care am încerca să-l 
aşezăm la temelia înţelegerii lumii noastre, din moment ce 
principiul lor de bază este ideea că nu există fapte obiective, ci 
numai interpretări; că nici o relatare nu descrie cu adevărat un fapt 
real, ci reprezintă doar viziunea, interpretarea autorului ei despre 
acel fapt, interpretare care se poate face din nou şi în orice timp cu 
                                                 
22 Pr. Conf. I. Popescu, Postmodernismul – o abordare filozofică şi teologică, Glasul 
Bisericii, rev. Sfintei Mitropolii a Munteniei şi Dobrogei, 1-4 / 2001, p. 119 



Necesitatea unui program fundaţionist în slujba Scripturii 49
 

  

aceeaşi îndreptăţire ca şi cel care a făcut-o prima dată, deşi noile 
versiuni pot fi radical diferite de cea originară. 

Recentul scandal al piesei de teatru scrisă de o intelectuală 
destul de respectată în mediile academice româneşti şi regizată de 
un francez la Iaşi, piesa Evangheliştii a d-nei Alina Mungiu-Pipidi, 
dincolo de acuzaţiile de blasfemie care i s-au adus, nu reprezintă 
altceva decât o lectură în cheie interpretativă postmodernă a vieţii 
lui Iisus, deci altfel decât este ea redată în evanghelii. În momentul 
în care legitimezi interpretarea neîncetată a evenimentului Iisus 
Hristos, cum face Karl Barth şi toţi marii teologi protestanţi, în 
momentul în care afirmi că prin actul tău de interpretare tu, autor 
de teologie modern, faci ca evenimentul Hristos să se mai 
întâmple odată şi pentru tine, legitimezi inevitabil principiul că nu 
mai contează faptele iniţiale, ci doar interpretarea lor. Diferenţa 
dintre interpretările unui Barth, Bultmann sau ale oricărui autor 
protestant sau neoprotestant faţă de interpretări postmoderne, ca 
cea a d-nei Mungiu-Pipidi este doar una de bun simţ. Aşezarea 
întregii teologii interpretative a Bibliei pe principiile hermeneuticii 
moderne şi postmoderne, cum teoretizează şi practică întregul 
protestantism, nu va ajuta cu nimic efortului comun al 
confesiunilor creştine de a găsi Scripturii adevăratul ei rol în lumea 
modernă de astăzi, adică rolul de a stopa dizolvarea 
fundamentelor moralităţii, de a reconstrui o lume a principiilor 
ferme şi universal acceptate de către indivizi şi, mai presus de 
toate, de a readuce în minţile oamenilor sensul existenţei pe care 
foarte mulţi l-au pierdut în debusolarea lor individuală. 

Pentru a reda Scripturii acest rol mai mult decât necesar în 
lumea modernă din România zilelor noastre trebuie să admitem că 
ceea ce ne revelează ea cu adevărat nu este Hristosul istoric, ci cel 
ridicat în slava Taborului, a Învierii şi a Înălţării de-a dreapta lui 
Dumnezeu Tatăl, cel care după crucificare şi-a arătat lumii slava pe 
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care o avea înainte de a fi fost lumea. Evenimentele majore care 
au impresionat apostolii şi care i-au determinat să scrie 
evangheliile şi celelalte scrieri noutestamentare nu au fost detaliile 
vieţii istorice a lui Iisus din Nazaret, ci acelea care-l făceau să 
semene tot mai mult cu Mesia cel anunţat „de Moise, de psalmi şi 
de prooroci”, adică faptele puterii sale divine tot mai evidente în 
istorie, iar în final „arătările” chipului său de slavă pe Tabor, pe 
drumul Damascului sau în insula Patmos (cap. I al Apocalipsei). 
Esenţa revelaţiei lui Dumnezeu în Scriptură nu este posibilitatea 
unei interpretări sau hermeneutici  nesfârşite a unui eveniment 
istoric, ci vederea în orice timp, în orice epocă până la sfârşitul 
istoriei, a chipului de slavă al Fiului lui Dumnezeu, aşa cum l-au 
văzut apostolii înşişi pe Tabor, în drum spre Damasc sau în exil în 
insula Patmos. Dacă Iisus n-a fost altceva decât un personaj 
istoric, asemenea lui Moise, lui David sau asemenea profeţilor, el 
nu mai poate interesa pe nimeni astăzi. Dimpotrivă, el poate 
deveni semnificativ pentru o lume modernă şi chiar postmodernă 
numai dacă transcende epocile istorice şi asigură fiecăreia din ele 
temeiul permanent, sensul, direcţia unică spre eshaton. Or, acest 
lucru nu-l poate face decât Iisus cel înviat, care se arată în slava sa 
taborică oricărui timp, oricărui teolog, oricărei comunităţi, de fapt 
Bisericii întregi care tocmai de aceea este una, sfântă, universală şi 
apostolică, în care adevărul devine mai presus de orice interpretare 
individuală. 

Dar, chiar dacă protestantismul va admite în final o 
înlocuire a lui Hristos cel istoric prin Hristos cel ridicat în slava 
învierii şi a înălţării şi-şi va adapta hermeneutica acestui nou temei, 
realizând marea apropiere de viziunea ortodoxă despre revelaţie, 
tot nu ar fi suficient pentru a prezenta Scriptura ca o alternativă la 
disoluţia principiilor în lumea de astăzi sub presiunea modernităţii 
şi a postmodernităţii. Scriptura trebuie să ofere acele temeiuri care 
să reprezinte o adevărată insulă de stabilitate în mijlocul mării 
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învolburate a modernităţii, a unei lumi în care nimic nu mai este 
fix, ci totul apare ca o mare de nisipuri mişcătoare. Scriptura 
trebuie să se prezinte lumii moderne ca acel liman pe care 
corăbierii disperaţi ai postmodernităţii îl găsesc în sfârşit şi-n care 
acostează uşuraţi că ceea ce păruse a fi calvarul vieţii lor până 
atunci a luat sfârşit. Pentru a ajunge la acest nivel teologia 
protestantă, în unire fermă cu cea ortodoxă, trebuie să iniţieze un 
amplu program fundaţionist, un program de validare a Logosului 
ca temeiul metafizic cel mai înalt al lumii şi al teologiei. Evident că 
pentru a realiza aşa ceva teologia protestantă în ansamblul ei va 
trebui să renunţe la viziunea ei nominalistă, kantiană, 
existenţialistă, etc. etc. şi să adopte o metafizică de un cu totul alt 
ordin.  

Nu trebuie însă să se înţeleagă că teologia ortodoxă ar 
poseda în momentul de faţă o asemenea metafizică capabilă să 
facă cu succes faţă asaltului postmodernităţii. Teologia ortodoxă, 
din cauze istorice pe care nu le putem aborda în limitele studiului 
de faţă, nu şi-a mai făcut lecţiile de şase sute de ani, de la ultimul ei 
mare eveniment şi anume sinoadele palamite din secolul al XIV-
lea. Încercuită de mareea otomană, iar apoi de comunism, 
ortodoxia răsăriteană a rupt forţat contactul cu lumea vestică şi nu 
şi-a mai activat resursele pe măsura marii provocări pe care 
catolicismul roman, rămas singur în faţa modernităţii care se 
năştea odată cu nominalismul şi cu Renaşterea, a trebuit s-o 
înfrunte cu singura lui armă mai serioasă, aristotelismul adoptat de 
gânditorii scolastici. Dispreţuind forţele ortodoxiei, considerând-o 
o zonă înapoiată a creştinătăţii pe punctul de a pieri sub presiunea 
islamului otoman şi apoi comunist, reacţia catolică la modernitate 
s-a risipit în derizoriu sub aspect teologic, astfel încât astăzi 
comunitatea statelor vestice au fost capabile să nici nu  mai 
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recunoască în constituţia lor comună rădăcinile creştine ale 
continentului european. 

Concluzia la care vreau să ajung la capătul acestui studiu 
prilejuit de frumoasa iniţiativă a Institutului Teologic Penticostal 
din Bucureşti este că nu doar teologia protestantă, ci în primul 
rând cea ortodoxă trebuie să treacă la un amplu şi vast program 
fundaţionist, pentru a putea oferi Scripturii şi creştinismului însuşi 
un rol pe măsură în lumea modernă, faţă de care are aceeaşi 
datorie misionară pe care au avut-o apostolii înşişi faţă de lumea 
vremii lor; pe care au avut-o marii Părinţi ai Bisericii din primul 
mileniu faţă de epoca în care au trăit şi pe care o are orice trimis în 
lume al lui Iisus Hristos, până la sfârşitul timpurilor. Nu cred că 
elaborarea unui veritabil program fundaţionist care să zăgăzuiască 
efectele dizolvante pentru lumea noastră ale modernităţii, dar mai 
ales ale postmodernităţii, va putea fi elaborat eficient de către o 
singură confesiune. O angajare comună a protestanţilor şi a 
ortodocşilor pe acest drum al resemantizării Logosului ioaneic ca 
fundament metafizic suprem al istoriei şi al gândirii umane este 
singura modalitate de a asigura Scripturii rolul ei adevărat în lumea 
modernă în care trăim, aşa cum doresc fără echivoc teologii 
tuturor confesiunilor creştine. 

 


