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F. Schleiermacher (1768-1834), unul dintre cei mai 
importanţi teologi protestanţi, a avut o influenţă deosebit de mare 
asupra gândirii teologie din sec. al XIX-lea  şi din prima jumătate a 
sec. al XX-lea. El a fost numit în repetate rânduri “părintele 
teologiei liberale”. În perioada contemporană, se pare că teologia 
lui Schleiermacher începe să fie redescoperită şi studiile sale par să 
se bucure de un interes crescând, în special din partea teologilor 
gemani. De fapt, se afirmă în mod îndreptăţit că din perioada 
Reformei până astăzi, între primele trei lucrări majore de teologie 
se află şi Credinţa creştină (1821), în care Friedrich Schleiermacher 
îşi prezintă noua sa viziune asupra creştinismului1, celelalte două 
fiind Institutele religiei creştine (1536) de Jean Calvin şi monumentala 
lucrare de 13 volume Dogmatica Bisericii de Karl Barth. 

Majoritatea cercetătorilor îl consideră pe Schleiermacher ca 
fiind cel fiind mai de seamă teolog al sec. al XIX-lea. El a apărut 

                                                 
1 Lucrările lui F. Schleiermacher pot fi grupate în trei părţi: predici, scrieri cu 
caracter filosofic şi lucrări teologice. Acestea adunate postum cuprind 30 de 
volume. 



                                                                        Eugen Jugaru 72 

pe scena teologică în perioada post kantiană când raţionalismul 
arid al Ilumismului şi-a dovedit incapacitatea de a satisface setea 
sufletului omenesc. 

 
 
Introspecţia – o nouă direcţie teologică a lui 

Schleiermacher 
 
Admis în anul 1787 la universitatea din Halle, 

Schleiermacher a studiat operele lui Platon, Kant sau Spinoza. Cu 
toate acestea, el a rămas, aşa după cum se autocaracteriza, “un 
moravian de ordin mai înalt”. Trebuie reţinut faptul că el s-a 
convertit sub influenţa moravienilor,2 experienţă despre care a 
mărturisit că l-a urmărit totă viaţa. Astfel că Schleiermacher s-a 
ridicat cu hotărâre împotriva accentului  mare pus pe raţiunea 
umană şi pe speculaţiile filosofice din perioada iluministă şi a 
devenit un purtător de drapel pentru noua tendinţă care propunea 
calea introspecţiei pentru aflarea adevărului. Curentul iluminist 
începea să apună şi se contura tot mai clar un nou curent care 
urma să fie cunoscut sub numele de romantism3.  

Schleiermacher lansează şi redefineşte o serie de noi 
concepte precum: sentimentul de absolută dependenţă de Dumnezeu, 
conştienţa de sine şi pietatea. 

Pentru a face teologie, Schleiermacher propune şi dezvoltă 
o nouă direcţie. Dacă până la el, teologii demarau procesul 
                                                 
2 Elwell Walter, Evangelical Dictionary of Theology, ediţia a doua, Baker Books 
House Co., Paternoster Press, Cumbria, 2003, p.1064. 
3 Romantismul se defineşte în mare prin patru trăsături distincte: primatul 
eului, durerea sufletească, regăsirea sentimentului religios şi conştiinţa devenirii 
istorice. 
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cercetării pornind de la Biblie ca bază a revelaţiei divine, 
Schleiermacher porneşte de la introspecţia personală, de la 
sentimentul religios existent în fiecare om. Înainte de 
Schleiermacher, sub influenţa lui Novalis (Friederich von 
Hardenberg) romantismul german a dezvoltat două axiome 
privind sentimentul. Prima, în care prioritate are subiectivismul 
individului, iar cea de-a doua care vizează infinitul şi eternul. 
Raţionalismul eşuase în a aduce împlinire omului pe tărâm 
emoţional şi spiritual. Drept dovadă, în ciuda accentului mare pus 
pe raţiune, creştinismul s-a dezvoltat cu succes în Anglia, 
Germania si în America .4

Gândirea lui Schleiermacher a fost marcată de un puternic 
sentiment de pietate, iar teologia lui este dezvoltată prin această 
prismă. Pietatea apare din experierea5 lui Dumnezeu (infinitul) în 
experienţele noastre temporale din lume (finit). Pietatea se bazează 
pe apariţia Răscumpărătorului, formează baza comuniunii creştine 
şi este pură, în sine. Aceasta este diferită de cunoaştere sau de 
acţiune, ea aparţine domeniului simţirii. 

Esenţa pietăţii, după formularea lui Schleiermacher, este 
sentimentul de absolută dependenţă. Acest sentiment universal arată că 
omul este într-o anumită relaţie cu Dumnezeu, că are receptivitate 
pentru Cineva din afară. Sentimentul acesta este ilustrat de relaţia 
de dependenţă dintre un copil şi tatăl său. Schleiermacher prezintă 
o evoluţie a sentimentului religios: dacă în copilărie, viaţa spirituală 
rămâne în umbră, pe parcursul vieţii, în urma acumulării 
                                                 
4 Alister E. McGrath, Christian Theology, second edition, Oxford, Blackwell 
Publisheers Ltd. 1997, p.97. 
5 Acesta este termenul folosit şi de E. Bartoş pentru a face distincţia între “un 
experiment omenesc repetabil şi experienţa relaţiei unice cu Dumnezeu.” (Cf. 
E. Bartoş, Eseuri teologice, Oradea, Editura Cartea Creştină, 2002 p.30) 
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experienţei, se dezvoltă conştienţa de sine din relaţia om-natură, 
iar în cele din urmă apare sentimentul de absolută dependenţă. Cu 
cât cineva dezvoltă mai mult acest sentiment, cu atât este mai 
religios6

Conştienţa de sine este o reprezentare a sinelui. Aceasta 
persistă nealterată de-a lungul unor serii de acte diverse ale gândirii 
şi voinţei. Viaţa este o alternanţă între locuirea în sine (constituită 
din cunoaştere şi simţire) şi trecerea dincolo de sine (exprimată prin 
acţiune). 

Prin metoda sa de a face teologie, F. Schleiermacher a 
dat dovadă de multă originalitate şi de o puternică putere de 
pătrundere în structura lăuntrică a fiinţei umane. El a ajutat 
cu succes ca romantismul să cuprindă şi domeniul teologiei.   

 
Noua abordare a dogmaticii creştine 
 
Se consideră că cea mai importantă contribuţie a lui 

Schleiermacher a fost aceea de a fi preluat sarcina dogmatică 
abandonată în religia naturală şi de a fi stabilit o independenţă a 
teologiei faţă de filosofia speculativă.7 Fără îndoială, el a 
revoluţionat şi a restructurat gândirea teologică în lumina noilor 
descoperiri din vremea sa şi a influenţat toată teologia protestantă.  

                                                 
6 Schleiermacher acordă un spaţiu larg în scrierile sale conceptului de religie şi 
religiozitate. El afirmă că cu cât cineva dezvoltă mai mult sentimentul de 
absolută dependenţă, cu atât este mai religios. Emoţia religioasă fiind starea de 
cunoaştere la un moment dat a sentimentului de absolută dependenţă şi a celui 
de libertate. În această emoţie suferinţa este combinată cu încrederea în 
Dumnezeu.  
7 Emil Bartoş, Eseuri teologice, pag.24 
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Dogmele creştine, după exprimarea lui Schleiermacher, sunt 
înregistrări ale afectelor religioase creştine prezentate în vorbire, 
sunt expresii ale conştienţei de sine creştine. Prin intermediul 
doctrinelor, conştiinţa religioasă intră în circulaţie. Fiecare 
propoziţie care poate fi un element de kerigmă este doctrină pentru 
că poartă mărturia conştienţei de sine religioase ca certitudine 
lăuntrică.   

Pentru prezentarea dogmaticii, Schleiermacher porneşte de 
la conceptul de biserică, dogmatica fiind o disciplină ce aparţine 
bisericii. Definind teologia dogmatică, Schleiermacher spune că 
aceasta este ştiinţa care sistematizează doctrinele principale în 
biserică într-un anumit timp. Pentru el, doctrinele au o anumită 
evoluţie istorică, în timp, însă toate doctrinele trebuie să se 
raporteze la lucrarea de răscumpărare. Din nou se evidenţiază 
originalitatea lui Schleiermacher când afirmă că inflamarea 
doctrinei creştine cu dovezi raţionale şi criticism îşi are originea în 
confuzia dogmaticii şi a filosofiei din timpurile patristice.  

În cadrul eclesiologiei, Schleiermacher defineşte Biserica în 
termeni de comuniune religioasă în care există conştienţă de sine 
religioasă, unde se propagă emoţii religioase şi unde există o 
anumită înţelegere pentru părtăşia indivizilor8. Elementele 
esenţiale ale naturii umane devin baza părtăşiei sau a comuniunii, 
iar acestea pot fi explicate în contextul moralei.  Conceptul de 
biserică, przentat de Schleiermacher în Credinţa creştină, trebuie să 
derive din etică, de vreme ce biserica este văzută ca o societate 
care îşi are originea în libertatea umană9.  Schleiermacher s-a 
simţit atras mai întâi de etică şi apoi de teologie, dar prin 
                                                 
8 The Christian Faith p.29 
9 Ibid.,  p.3 
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capacitatea sa de sinteză a reuşit să îmbine într-un mod reuşit cele 
două discipline. 

El evidenţiază antiteza dintre catolicism şi protestantism 
afirmând că în Biserica Catolică relaţia individului cu Hristos 
depinde de relaţia lui cu biserica, pe când în Biserica Protestantă, 
relaţia individului cu biserica depinde de cea dintre individ şi 
Hristos. 

Revelaţia la Schleiermacher nu poate fi explicată prin lanţul 
evenimentelor istorice. El defineşte revelaţia ca fiind orice idee 
originală care răsare în suflet, fie pentru o acţiune, fie pentru o 
lucrare de artă şi care nu este imitaţie şi nici nu poate fi explicată 
prin mijloacele stimulilor externi10. Astfel că revelaţia la 
Schleiermacher nu are de-a face numai cu aspectul religios, ci cu 
orice inspiraţie deosebită, chiar şi în domeniul laic, precum este 
poezia sau pictura. Schleiermacher afirmă că Dumnezeu Se face 
de cunoscut, dar întregul adevăr despre El nu poate fi cuprins de 
suflet şi reţinut. Revelaţia personală nu poate fi explicată, este ceva 
ce se întâmplă; neputinţa de a explica revelaţia nu este ignoranţă 
omenească, ci esenţa limitării umane, în legătură cu El.  

Biblia, deşi a fost privită mereu de către creştini ca normă 
de trăire şi ca autoritate incontestabilă pentru viaţa umană, pentru 
Schleieremacher capătă o cu totul altă conotaţie. Autoritatea 
Bibliei ca fundamnent pentru credinţă este respinsă. Pentru el, 
autoritatea de-a lungul istoriei s-a exercitat pe diferite instituţii: fie 
pe biserică, fie pe stat, fie pe Biblie. Schleiermacher era conştient 
de dinamismul lumii şi de aceea nu a admis ca autoritatea să fie 
inclusă doar într-un anumit oficiu sau instituţie. Se cunoaşte că în 
teologia reformatorilor, conceptul Sola Scriptura a fost unul major; 

                                                 
10 Ibid., p.51 
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nu acelaşi lucru se poate spune şi despre teologia lui 
Schleiermacher. 

Biblia era considerată sursă a cunoaşterii lui Dumnezeu, iar 
reformatorii, începând cu Martin Luther, şi-au bazat întreaga 
teologie pe Biblie. Aceasta era revelaţia directă de la Dumnezeu, 
avea autoritate divină şi conţinea tot ce era necesar pentru viaţă.  

Schleiermacher avea o cu totul altă concepţie despre Biblie. 
Pentru el Biblia nu era văzută ca istorisirea intervenţiei lui 
Dumnezeu în istoria lumii, ci doar ca o simplă consemnare a 
experienţelor religioase. Nu derularea evenimentelor sub cârmuire 
divină era esenţială, ci sentimentul persoanei implicate. El nu s-a 
văzut obligat să urmărească detaliile prezentate în Biblie, ci a 
căutat să găsească elementul comun, un punct de tangenţă dintre 
credincios şi necredincios, şi acesta a fost dat de experienţa 
comună a ambilor, de structura sufletească. 

El a afirmat că autoritatea Scripturii nu poate fi 
fundamentul pentru credinţa în Hristos, deoarece dacă lucrul 
acesta ar fi posibil ar trebui să facem apel la raţiune pentru 
credinţă11. Iar dacă punem accent pe raţiune atunci numai o elită 
poate avea acces la credinţă într-un mod veritabil, pe când ceilalţi 
vor avea doar o credinţă de mâna a doua, bazată pe autoritatea 
experţilor. Autoritatea, după Schleiermacher, nu se bazează pe 
doctrinele biblice, ci pe experienţele din care apar aceste doctrine. 
Dacă credinţa este întemeiată mai întâi pe Biblie, iar apoi pe 
Hristos, o astfel de credinţă ar depinde de aspecte culturale şi de 
cercetări ştiinţifice, iar oamenii n-ar mai simţi nevoia de 
răscumpărare, de recunoaştere a păcatului şi de schimbare a minţii. 
În acest caz, credinţa s-ar găsi în persoane care nu consideră că au 
                                                 
11 The Christian Faith.,  pp. 591- 592. 
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nevoie de răscumpărare. Cu alte cuvinte, o convingere de acest fel, 
obţinută prin dovezi demonstrative, nu ar mai avea nici o valoare.  

Carl Henry surprinde bine accentul specific din teologia lui 
Schleiermacher când spune că contactul cu realitatea ultimă 
trebuie făcut nu pe cale intelectuală sau conceptuală, ci pe cale 
intuitivă, mistică, imediată.12 Schleiermacher continuă în logica sa 
şi afirmă că, unde este simţită nevoia de răscumpărare, credinţa 
poate răsări chiar din simpla predicare a unui mesaj despre 
Hristos, chiar dacă nu există convingerea că Scripturile posedă un 
caracter special. Terenul comun al credinţei trebuie să fie acelaşi şi 
pentru noi ca şi pentru primii creştini, deşi ei nu posedau Noul 
Testament în forma în care îl avem noi astăzi. 

Ca normă pentru doctrina creştină, cărţile Noului 
Testament sunt suficiente, iar predicarea Cuvântului, ca activitate 
publică, trebuie să aibă loc în biserică. În privinţa femeilor 
creştine, acestea au luat parte totdeauna la slujirea publică la mese, 
dar de fiecare dată au fost excluse de la  activitatea de a da 
învăţătură.13

Observăm, aşadar, la Schleiermacher, consecvenţa de a se 
detaşa cât mai mult de aproape tot ce înseamnă demers bazat pe 
raţiune  şi de a avansa sentimentul ca bază pentru credinţă.  

Conceptului de religie, Schleiermacher îi acordă un spaţiu 
larg în scrierile sale14. Religia este definită ca element unic al 
experienţei umane localizat nu în facultăţile morale sau cognitive – care 
produc numai o cunoaştere indirectă a lui Dumnezeu ca deducţie 
                                                 
12 Carl F.H. Henry, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate, vol. I, Oradea, Editura 
Cartea Creştină, 1994, p.79. 
13 The Christian Faith, p.615. 
14 Putem aminti aici The Christian Faith si On Religion: Speeches to its Cultured 
Despisers. 
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– ci în intuiţia care oferă experienţa imediată cu Dumnezeu. Religia este o 
problemă de sentiment sau de conştienţă de sine. În lucrarea sa 
teologică majoră, Credinţa creştină1 (1821-1822, revizuită în 1834) 
caută să arate cum teologia creştină se raportează la sentimentul de 
absolută dependenţă de Dumnezeu . 

Dacă până la Schleiermacher se considera că religia izvora 
din expresiile doctrinare sau din viaţa eclesială, o dată cu studiile 
lui s-a încercat o direcţie diferită. Religia, după Schleiermacher, 
reprezintă experienţa primară a existenţei umane, fiecare om este 
o fiinţă religioasă. În acest sens, el dezvoltă două concepte privind 
religia: religia subiectivă, ca afectivitate religioasă pur personală, şi 
religia obiectivă, ca afectivitate religioasă exterioară, ca element 
comun al credincioşilor. 

Creştinismul este superior faţă de celelalte religii pentru că 
nu este limitat la un singur popor şi nici nu trădează emoţiile 
islamismului, ci este bazat pe dragoste, iar conştienţa de 
Dumnezeu este raportată la Împărăţia lui Dumnezeu. 

Orice religie, după Schleiermacher, îşi are sursa în 
„sentimentul Infinitului” sau în voinţa de contopire în armonia 
infinită şi nu în raţionalism, orice religie, aşadar, este o problemă 

                                                 
1 H. R. Mackintosh, J. S. Steward au tradus lucrarea lui Schleiermacher în 
limba engleză cu titlul The Christian Faith, Editura T & T Clark, Edinburgh 
(1928) 1960.  Structura de bază a operei lui Friederich D. Schleiermacher este 
complexă şi se centrează pe aspectul dialectic dintre păcat şi har. Lucrarea 
cuprinde trei părţi. Prima parte dezbate probleme referitoare la conştienţa de 
Dumnezeu, a doua parte tratează conştienţa păcatului şi urmările acestuia, iar 
partea finală se centrează asupra harului şi subliniază lucararea 
răscumpărătoare a lui Hristos. Teologia lui Schleiermacher este interpretată 
prin activitatea mântuitoare a Răscumpărătorului. 
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subiectivă. Aceste analize îi vor influenţa pe gânditorii şcolii 
romantice, şi mai ales pe Schelling15. 

Referindu-se la natura divină, Schleiermacher nu se 
străduieşte să identifice atributele divine ca şi cum acestea ar 
desemna ceva concret în fiinţa lui Dumnezeu. El este interesat de 
aspectele determinante ale felului în care sentimentul de dependenţă 
absolută se raportează la Dumnezeu16. În privinţa Fiinţei divine, 
Schleiermacher afirmă că trebuie să evităm dualismul unor 
formulări de tipiul „unitate de Esenţă şi trinitate ca Persoană.17” 
Abordarea sa alunecă spre unitarianism din moment ce Isus a fost 
doar omul care a avut cea mai înaltă conştienţă de Dumnezeu, iar 
Duhul Sfânt este numai o modalitate pentru descrierea experienţei 
personale. 

Hamartiologia dezvoltată de Schleiermacher poartă aceeaşi 
amprentă orginală. Dacă  teologii reformatori priveau păcatul ca 
pe o încălcare a legii divine, pentru Schleiermacher păcatul 
înseamnă încercarea omului de a-şi înăbuşi sentimentul de absolută 
dependenţă. Este strădania omului dominat de simţurile inferioare 
de a-şi dobândi libertatea în dauna dependenţei de Dumnezeu, 

                                                 
15 Denis Huisman, Dicţionar de Opere Majore ale Filosofiei, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2001, p.127. Oricum, influenţa lui Schleiermacher a fost majoră 
şi asupra multor teologi din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, el fiind numit 
părintele protestantismului liberal. Printre teologii marcaţi profund de ideile lui 
Schleiermacher putem  aminti  pe Albrecht Ritschl (1822-89), Adolf Harnack 
(1851-1930), Ernst Troeltsch (1865-1923) sau Paul Tillich (1869-1965). Karl 
Barth a afirmat că Schleiermacher a influenţat o eră prin gândirea şi prin noua 
sa abordare a teologiei. 
16 Colin Brown, Filozofia şi credinţa creştină, Editura Cartea Creştină, Oradea, 
2000, p.116. 
17 The Christian Faith, p.739.  
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este întunecarea acestui sentiment. În forma sa extremă, păcatul 
este impietate, împietrire, uitare de Dumnezeu. 

Răscumpărarea este mărturisită de toţi creştinii şi înseamnă 
eliberare, slobozire. Schleiermacher nu abordează răscumpărarea 
în termeni de plată compenstorie pentru redobândirea unui lucru 
sau a unei persoane. Răscumpărarea la el nu este alceva decât 
aducerea credincioşilor în sfera conştienţei de Dumnezeu, este 
refacerea sentimentului de dependenţă în relaţie cu Hristos. Suntem 
îndreptăţiţi să afirmăm că un punct de convergenţă (deşi acestea 
sunt foarte rare) între teologia lui Karl Barth şi cea a lui 
Schleiermacher este tocmai centralitatea Răscumpărătorului.  

Schleiermacher evidenţiază două laturi ale răscumpărării: 
latura pasivă, trecerea de la un statut de captivitate la unul de 
libertate şi latura activă, reprezentată de ajutorul dat în acest proces 
de Răscumpărătorul. Conceptul de răscumpărare şi de 
Răscumpărător reprezintă esenţa teologiei lui Schleiermacher. 
Astfel, el afirmă că răscumpărarea este punctul central al 
creştinismului şi toate emoţiile se raportează la această lucrare. Ea 
era necesară, deoarece condiţia omului era una de întemniţare, 
sentimentul de absolută dependenţă era într-o stare de robie. Esenţa 
religiei constă din răscumpărare şi aceasta este expresia liberă a 
sentimentului de absolută dependenţă. Atât evreii cât şi neevreii au 
nevoie de răscumpărare, deoarece şi unii şi alţii sunt la fel de 
departe de Dumnezeu.  

Răscumpărătorul este separat încă de la început de toţi 
oamenii, pentru că El nu are nevoie de răscumpărare, şi, mai mult, 
El a fost înzestrat cu putere de răscumpărare şi mediază existenţa 
lui Dumnezeu în lume18. El se identifică cu natura umană, dar este 
                                                 
18 Ibid. p., 388. 
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deosebit prin forţa constantă a conştienţei de Dumnezeu, El 
poartă în Sine noua Creaţie care conţine şi dezvoltă conştienţa de 
Dumnezeu. Dacă apariţia primului om a constituit începutul vieţii 
fizice pe pământ, atunci apariţia celui de-al doilea Adam a 
însemnat pătrunderea unei vieţi spirituale noi în lume. Numai 
Hristos este cel ce mijloceşte întreaga existenţă a lui Dumnezeu în 
lume, deoarece poartă în Sine noua Creaţie ce dezvoltă forţa 
conştienţei de Dumnezeu. În concepţia lui Schleiermacher despre 
răscumpărare, Hristos nu ar avea de-a face cu purtarea substitutivă 
a păcatelor oamenilor, ci cu acţiunea de a-i orienta pe aceştia în aşa 
fel încât principiul Său fundamental să fie şi al nostru. 
Schleiermacher îndemna la predicarea răscumpărării care trebuie 
să ia forma mărturisirii propriei experienţe, pentru ca în acest fel 
să genereze şi în alţii dorinţa de a avea aceeaşi experienţă.  

 

Concluzii privind teologia şi influenţa lui 
Schleiermacher asupra teologiei contemporane 

 
Originalitatea lui Schleiermacher este dovedită de modul în 

care a reacţionat împotriva raţionalismului arid din secolul al XIX-
lea, de respingere a speculaţiei abstracte dezvoltate de reflecţia 
filosofică a Iluminismului şi de noul accent pus pe semnificaţia 
epistemologică a sentimentelor şi emoţiilor19. El a fost conştient 
de dinamismul lumii moderne, de necesitatea unui dialog între 
segmentul laic şi cel religios, şi a promovat o atitudine pozitivă 

                                                 
19 Această abordare împotriva raţionalismului a apărut destul de timpuriu în 
lucrările lui Schleiermacher, ea este dezvoltată şi în cartea Despre religie. 
Discursuri adresate dispreţuitorilor ei culturali (1799). 
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faţă de societate, a pus fundaţia pentru un ecumenism teologic 
modern.  

Pentru Schleiermacher teologia este o disciplină istorică a 
cărei sarcină este să înregistreze experienţa religioasă a fiecărei noi 
generaţii. El  a încercat să evite atât teologia biblică cât şi pe cea 
naturală în favoarea unei analize a experienţei personale, dar 
abordarea sa, în acest caz, nu mai are alt punct de referinţă decât 
subiectivismul uman. 

Explorând natura sentimentului de absolută dependenţă de 
Dumnezeu este posibil, după concepţia lui Schleiermacher, să se 
refacă drumul către originile acestui sentiment, la Dumnezeu. El a 
întreprins o analiză amănunţită a experienţei religioase pentru a 
extrage din aceasta, esenţa religiei. Din perspectiva lui 
Schleiermacher, esenţa religiei nu constă nici în activism şi nici în 
cunoaştere, ci în sentimentul de absolută dependenţă. De pe acest palier, 
el a încercat să reinterpreteze credinţa creştină şi doctrinele 
bisericii în termeni acceptabili pentru omul modern. 

O obiecţie la adresa teologiei prezentate de Schleiermacher 
este că el nu prezintă nicăieri în opera sa nici o analiză exactă 
asupra vreunei experienţe religioase determinate. Ceea ce dezvoltă 
el este o teorie interesantă, dar care are prea puţină aplicaţie 
practică pentru cititor. 

Karl Barth l-a acuzat pe Schleiermacher că prin teologia pe 
care a promovat-o nu numai că a reinterpretat doctrinele creştine 
esenţiale, dar chiar unicitatea creştinismului a fost compromisă, 
Schleiermacher tratând creştinismul doar ca pe o formă dintre 
multele forme de religii20. 

                                                 
20 Walter A. Elwell, op.cit., p.1066 
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Schleiermacher nu a iniţiat discuţii de detaliu asupra 
experienţei religioase cuprinse în Noul Testament. Renunţând la 
terenul stabil al revelaţiei prin Cuvântul scris, Schleiermacher a 
dezvoltat conceptul de absolută dependenţă, concept ce reprezintă 
firul roşu care străbate întreaga teologie a controversatului teolog, 
şi care este o cheie de înţelegere a teologiei sale. 


