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III.1. ÎNCEPUTURILE CONTEXTULUI 
MODERN AL CREȘTINISMULUI

Spre un sfârșit de lume în Occident  
(o prezentare foarte schematizată)

III.1.1. UMANISM ȘI RENAȘTERE. O URGIE 
APOCALIPTICĂ: ÎNCEPUTUL SECULARIZĂRII 
ANTICREȘTINE

III.1.1.1. UMANISMUL 
Umanismul reprezintă o mișcare culturală inițiată în Italia în sec. XIII-XV și 

răspândită apoi în Europa centrală și de vest până în primele decenii ale sec. XVII, 
marcând întoarcerea la studiile clasice, din perspectivă mai degrabă seculară, dar 
uneori din perspectivă creștină antipapală. Umanismul secular se va transforma 
treptat în religia oficială a epocii moderne.

III.1.1.2. RENAȘTEREA
Renașterea, pusă în mișcare de UMANISM, a însemnat o epocă (un curent, 

o mișcare) de înnoire artistică, literară, științifică, începută în Italia în sec. 
XIII-XV și extinsă în Europa din sec. XV până cel târziu pe la 1630. Era vorba 
de renașterea culturii antice greco-romane, mai ales păgâne, cunoscute datorită 
copiștilor mănăstirești și folosite acum adesea în direcții neopăgâne, precum 
neoplatonismul florentin, noua morală a lui Machiavelli, utopia social-politică a 
lui Morus, modul de viață epicurean, blamat de Luther etc.

III.1.2. PREGĂTIREA REÎNNOIRII CULTURALE

III.1.2.1. ARIA GEOGRAFICĂ ÎN CARE A FOST PREGĂTITĂ 
Renașterea a fost inițiată în Toscana și alte părți din Italia, de la cele mai 

nordice la cele mai sudice. Pe atunci Italia era fărâmițată în mai multe state 
dintre care se remarcau Regatul celor Două Sicilii (Italia de sud și Sicilia); Statul 
Papal; Toscana cu centrul la Florența; Veneția la nord-est; Genova la nord-vest; 
Lombardia la nord, cu centrul la Milano.
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III.1.2.2. EPOCA ȘI INIȚIATORII 
Renașterea este prefigurată de cei ce-au presimțit ideile noi, artiștii, arheologii, 

literații și mecenații (sprijinitorii culturii), între care s-au remarcat:
 a. Frederic II, rege al celor Două Sicilii din 1214, împărat romano-german din 

1216 și unificator al Italiei până la 1250, precursor al secularismului antibisericesc;

b. Nicola Pisano, architect și sculptor din sec. XIII.

III.1.3. LANSAREA NOII CULTURI

III.1.3.1. AVÂNT FĂRĂ PRECEDENT AL INDUSTRIILOR, 
ȘTIINȚEI ȘI ARTEI

 Avântul culturii și civilizației se constată de pildă, în Toscana, sub conducerea 
lui LORENZO DE MEDICI MAGNIFICUL (1449-1492), capul Republicii 
FLORENȚA în 1469-1492.
III.1.3.2. LIMBA LITERARĂ ITALIANĂ

Italiana literară este întemeiată pe baza dialectului toscan de DANTE (1265-
1321), urmat în sec. XIV de PETRARCA, primul mare umanist în sensul complet 
al cuvântului, și de BOCCACCIO.
III.1.3.3. REDESCOPERIREA LUMII ANTICE PĂGÂNE

Renașterea culturii clasice submina cultura ierarhizată a lumii catolice 
precedente: 

a. prin optimism și individualism – în locul pesimismului istoric scriptural 
și al colectivismului bisericesc de mai înainte;

b. prin încrederea în forțele proprii ale omului – în locul încrederii în 
ajutorul lui Dumnezeu;

c. prin modele de viață și cunoaștere necreștine;
d. prin abandonarea convențiilor sociale și a respectului scriptural față de 

superiori;
e. prin interesul față de natură - în locul celui față de supranaturalul 

bisericesc; 
f. prin schimbarea atitudinii față de religie, marginalizând-o.

III.1.4. O EPOCĂ INCERTĂ 

I.1.4.1. O EPOCĂ „PROGRESISTĂ”, ORIENTATĂ SPRE VIITOR?
Așa credeau istoricii seculari clasici, ce vorbeau de:
a.  Ieșirea din „întunericul” evului mediu și al religiei obscurantiste; 
b.  Zorii epocii moderne.
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III.1.4.2. UN INTERVAL CONSERVATOR, ORIENTAT SPRE 
ANTICHITATE, IAR NU SPRE MODERNITATE?

Istoricii mai recenți neagă caracterul „modern” al Renașterii.1

a. Epoca modernă începe abia cu: 
a.1. descoperirea Americii în 1492;
a.2. începutul capitalismului modern în urma Reformei Protestante2

b. Renașterea - o înaintare în altă direcție decât modernitatea.

III.1.4.3. UN CURENT SAU O EPOCĂ SUPRAPUSĂ 
CRONOLOGIC PESTE EPOCA DINAINTE ȘI CEA 
URMĂTOARE

a. În Italia secolele XIII-XIV și prima jumătate a sec. XV aparțin evului 
mediu târziu;

b. Cea de-a doua jumătate a sec. XV și sec. XVI fac parte din epoca 
modernă, mai ales după descoperirea Americii (1492).

III.1.4.4.  RENAȘTEREA TIMPURIE
a.  Nu include secolul XIII, în pofida unor personalități renascentiste ca 

PISANO și GIOTTO (1266-1337).
b.  Secolul XIV este inclus cu greu în Renașterea timpurie,

b.1. abia după 1325,
b.2. mai curând cu ultimele lui două decenii (1380-1400).

III.1.4.5.RENAȘTEREA MIJLOCIE
a.  Începe cu pătrunderea în Italia a literaturii antice în limba greacă, mai 

ales după căderea Bizanțului (1453).
b. Se termină fie în 1530 (sfârșitul Republicii Florența), fie în 1564 

(moartea lui Michelangelo).

III.1.4.6. RENAȘTEREA TÂRZIE
Este datată de Peter Burke între 1530-1630.

III.1.5. OMUL RENAȘTERII ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR DE 
ORICE TENDINȚĂ

III.1.5.1. OMUL COMUN AL RENAȘTERII 
Se află în prezent în centrul interesului istoric.3

1   Robert Hole Renașterea în Italia, București: BIC ALL, 2004, p.1, 163.
2   Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului,București: Humanitas, 
2007.
3   Eugenio Garin, Omul Renașterii, Iași: Polirom, 2000.



III.1. Începuturile contextului modern al creștinismului

5

III.1.5.2. MARILE PERSONALITĂȚI RENASCENTISTE sunt 
tipice pentru idealurile și interesele divergente ale UMANISMULUI 
în curs de structurare

a.  Leonardo Da Vinci (1452-1519) „omul universal”;
b.  Michelangelo (1474-1564) „geniul fără pereche” (cum scria Vasari la 

1550);
c.  Machiavelli (1469-1527):

c.1. fondatorul politologiei;
c.2. gânditor amoral.

d.  Lefevre d’ Etaples (1450-1536):
d.1. umanist creștin;
d.2. a tradus Biblia în franceză și a comentat-o, în pofida interdicției 

papalității decretate încă din 1229.
e.  Rabelais (1494-1553):

e.1. călugăr romancier
e.2. a imaginat o „mănăstire umanistă” pentru educație laică.

f. Thoma Morus (1480-1535):
f.1. a descris în scrierea sa Utopia o societate perfectă, fără niciun 

element creștin;
f.2.   a murit ca martir catolic.

g.  Shakespeare (1564-1616):
g.1.  cel mai mare geniu literar secular;
g.2.  redă idealurile umanismului necreștin.

III.1.5.3. PRIMELE MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ A 
CREȘTINISMULUI

a. Tiparul și gravura;
b. Gutenberg tipărește Biblia latină (Mainz, 1455).4

c.  Vechiul Testament ebraic:
c.1. tipărit de evrei în 1488,
c.2. la Soncino (Cremona, Italia).
c.3. Reuchlin (Roihlin) începe studiul limbii ebraice printre creștini.

d.    Erasmus (1469-1536), moralist fără înclinații mistice:
d.1. „cel mai mare umanist după Petrarca”;
d.2.  tipărește Noul Testament grec (1516);
d.3. „jurnalistul umanismului”,

-- publică broșuri de largă circulație, datorită tiparului;
-- critică deficiențele lumii catolice („Lauda Prostiei”).

4   Elisabeth Geck, Gutenberg și arta tiparului, București: Meridiane, 1979.
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III.1.6. RENAȘTERE, SECULARIZARE ȘI NEOPĂGÂNISM

III.1.6.1. DUBLA ORIENTARE A UMANISMULUI: CREȘTINĂ 
ȘI SECULARĂ

III.1.6.1./1. PRECUMPĂNIREA ORIENTĂRII SECULARE
a. Umanismul creștin se centrează mai ales pe mistică și pe exegeza filologică 

și istorică a Scripturii și Tradiției.
b. Umanismul în general este punctul de plecare de la lumea dominată de 

Biserică la neopăgânism.
b.1.  La Roma. Interesul pentru antichitate a dus la redescoperirea și 

răspândirea unor modele de viață și de gândire care lăsau deoparte 
tradiția creștină (Mussgnug).

b.2.  Machiavelli împinge la extrem dictonul filosofului roman păgân 
Seneca: „Scopul îndreptățește mijloacele”.

c.  Secularizare (după Gianni Ambrosio):
c.1.  saeculum, în latină – viața profană;
c.2.  emanciparea de modelele religioase de gândire și de conduită;
c.3.  considerarea realității ca fiind autonomă;
c.4.  perspectivă rațională și empirică (simțuri și experiență). 

III.1.6.1./2.TENDINȚA DE MARGINALIZARE A 
CREȘTINISMULUI 

a.   Reconsiderarea îndoielnică a spiritualității Renașterii
a.1. „Ca și Evul Mediu, Renașterea a fost o epocă profund creștină”5

a.2.  Este „greșit să se contrapună o Renaștere păgână unei Renașteri 
”creștine””.6

b.   Contextul medieval al Renașterii până la 1450
b.1.  Biserica medievală controla Renașterea:

- periclitarea religiei medievale prin interesul față de problematica religioasă 
(Occam, Wyclif, Hus);

- favorizarea umanismului, plan de diversiune al Bisericii?
- distragerea de la problema religioasă prin redescoperirea gândirii și literaturii 

păgâne7

b.2. Contextul nu permitea respingerea, ci marginalizarea creștinismului.
Curentul dominant al umanismului era mai interesat de om și natură, decât 

de Dumnezeu și de Hristos.
Începe secularizarea societății (Ambrosio):
• imanență în locul transcendenței;

5   Robert Hole, op. cit. p.2.
6   Peter Partner, op. cit. p.165.
7   Montanelli, Storia d” Italia, vol.16, p.5.
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• profanitate în locul sacralității;
• marginalizarea referințelor religioase.

III.1.6.1./3. ANTROPOCENTRISM SECULAR ȘI 
HRISTOCENTRISM CREȘTIN

a.  „Omul este măsura tuturor lucrurilor”:
a.1.  principiul agnostic al lui Protagora (sec.V î.H.);
a.2.  punct de plecare posibil al umanismului secular.

b.   Omul Isus Hristos este măsura tuturor lucrurilor:
- punctul de plecare al umanismului creștin.

III.1.6.1./4. TENSIUNI ÎN UMANISM: RELIGIOZITATE, 
INDIVIDUALISM, PĂGÂNISM

a.  Viziunea clasică asupra Renașterii (1860):
- epocă ușor păgână, dominată de umanism individualist.8

b.   Viziunea postmodernă:
b.1. ansamblul societății în locul umanismului (dar declinul spiritual 

și moral este vizibil și în societate, cum ilustrează Decameronul lui 
Boccaccio);

b.2. inspirația religioasă a artiștilor (omite că temele religioase sunt 
tratate din perspectivă seculară).

c.   Viziunea lui Luther:
c.1. vremea „epicureilor”, adică a umanismului ce ajunge la ateism;
c.2.  turcii, pedeapsa lui Dumnezeu pentru Europa descreștinată (Paolo 

Ricca).

III.1.6.2.  INFLUENȚA TEOSOFIEI PLATONICE

III.1.6.2./1. UMANISMUL CREȘTIN NEOPLATONIC
a.  Direcția clar creștină – Nicolae din Cusa (Cusanus) 1401-1464:

a.1.  aparține misticii germane; 
a.2.  aparține umanismului ca filosof și matematician (precursor al lui 

Copernic);
a.3. cardinal și guvernator al Romei, din 1448 (înmormântat la San 

Pietro în Vincoli).
b. Umanism platonic criptopăgân: 

b.1. orientare clar teosofică reprezentată de gânditori ca:
- Marsilio Ficino (sec. XV) cu „Teologia platonică”;
- Pico Della Mirandola, cu Cele 900 de teze (respinse chiar de unul 

dintre „papii Renașterii”);
8   Jakob Burckhardt, Cultura Renașterii în Italia, vol. 1-2, București: Biblioteca 
pentru toți (504-505), 1969.
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b.2. cu adeziunea unui grup de artiști din Florența:
- Botticelli (1445-1510) alegorizează „iubirea platonică” în tabloul 

„Primăvara”;
- Leonardo Da Vinci, prezentat ca Platon în tabloul lui Rafael „Școala 

din Atena”;
- Michelangelo, inițiat și el în „misterele platonice”.

III.1.6.2./2.  INFLUENȚA ULTERIOARĂ A 
NEOPLATONISMULUI

a. Asupra reformatorilor radicali italieni:
- Bernardino Ochino din Siena.

b.  Asupra anglicanismului;
c. Asupra teologiei neoliberale și a „universalismului” (doctrina mântuirii 

universale).

III.1.6.3. REACȚIA SPONTANĂ CONTRA SECULARIZĂRII ȘI 
PĂGÂNISMULUI

III.1.6.3./1. REACȚIA UMANISMULUI CREȘTIN
a.  Renașterea creștinismului scriptural, ca răspuns la Renașterea culturii 

clasice păgâne:
a.1. Termenul de „Renaștere” în sens cultural, lansat de Vasari (1550);
a.2. Principiul umanist „ad fontes!” (întoarcerea la sursele originale) 

preluat de umaniștii creștin care cer întoarcerea la Scripturile ebraice și 
grecești: Lefevre d’ Etaples, John Colet (1467-1519).

b.  Principiul umanist creștin al reinterpretării dogmei pornind de la sursa 
scripturală:
- Erasmus: Dogma nu a generat credința; credința vine înaintea dogmei.

III.1.6.3./2. REACȚIA POPULARĂ CONTRA UMANISMULUI
a. Combaterea modei umaniste de către Savonarola:

a.1. Savonarola, unicul ce ar fi putut deveni un Luther Italian;
a.2. Combătea umanismul fiindcă sustrăgea elita intelectuală de la unica 

misiune a omului:
regăsirea contactului direct cu Dumnezeu:
- printr-o credință mai simplă și mai curată;
- printr-un mod de viață inspirat numai de Evanghelie9

b.  Efectele reacției contra umanismului:
b.1.  pocăința lui Botticelli și a lui Pico Della Mirandola;
b.2.  chemarea lui Savonarola ca duhovnic de Lorenzo De Medici, 

„Magnificul”, aflat pe patul de moarte în 1494;

9   Montanelli, loc. cit. 
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b.3. retragerea la mănăstire, ca monah, a lui Marsilio Ficino, cel ce 
se adresa mai înainte discipolilor cu cuvintele „prea iubiții mei în 
Platon”;

b.4. Rafael pictează pe Savonarola la Vatican printre „învățătorii 
Bisericii”, după execuția acestuia.

Mulți artiști și literați l-au plâns … Dar apoi s-au întors la disputele lor 
… asupra lui Aristotel și Platon, pe care papii și cardinalii nu doar le 
încurajau, ci participau la ele cu înflăcărare10

A se consulta:
Doina Ruști, Enciclopedia culturii umaniste (religie, literatură, filozofie), 

București: Editura Niculescu, 2004;
Leland Ryken, Ferestre spre lume. Literatura din perspectivă creștină, Oradea: 

Cartea Creștină, 2001;
Cornelia Comorovski, Literatura umanismului și Renașterii ilustrată cu texte, 

vol. 1-3, București: Albatros, 1972.

10   ibidem,, p. 5-6.
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III.2. DUBLA REFORMĂ RELIGIOASĂ, CA 
REACȚIE CONTRA UMANISMULUI SECULAR

III.2.1. CREȘTINISM ȘI CULTURĂ

III.2.1.1. PATRU URGII APOCALIPTICE: UMANISTĂ, 
ILUMINISTĂ, IDEOLOGICĂ ȘI POSTMODERNĂ

Conform lui Massimo Introvigne, un cercetător catolic, gândirea conservatoare 
catolică deosebește, din punct de vedere cultural, patru „revoluții” în istoria 
îndepărtării de catolicism în Occident. În fapt, ar fi vorba de patru faze ale 
secularizării, începând cu umanismul renascentist, însă Introvigne încearcă să le 
asocieze cu patru faze în dezvoltarea protestantismului, ca religie cu spiritualitate 
vie (nu ia în considerație protestantismul fără viață, „nominal” sau neoliberal, 
pe care Apocalipsa îl profetizează prin figura Bisericii din Sardes)). Aceste faze ar 
fi: Reforma Protestantă, Trezirile Spirituale, perfecționismul-fundamentalismul, 
Reînnoirea în Duhul (asociată cu noua mișcare evanghelică transversală).

III.2.1.2. COMPATIBILITATE SAU ADAPTARE
a.  Descreștinare prin cultură sau creștinarea culturii
Ceea ce s-a pus în discuție este, de fapt, raportul dintre creștinism și cultură, 

înțelegând prin cultură tot ceea ce știe și tot ceea ce face în mod obișnuit 
o societate. Cultura reprezintă „lumea”. Dezvoltarea culturii și a civilizației 
(rezultatele materiale ale unei culturi) impune o ripostă din partea creștinilor, 
pentru ca să nu fie marginalizată credința lor sau chiar eliminată din contextul ei 
social. Creștinismul se poate adapta culturii (ceea ce este foarte periculos) sau se 
poate face compatibil cu cultura, ca să-i reziste și chiar s-o creștineze în măsura 
posibilului. De fapt, scopul nu este creștinarea culturii, ci creștinarea oamenilor 
ce formează cultura respectivă.

b.  Compatibilitatea mesajului creștin inițial în raport cu ebraismul și cu 
elenismul

Apariția creștinismului a fost, de exemplu, pregătită de condiții culturale și 
religioase ce asigurau noii religii compatibilitatea cu cultura adversarilor ei.

c. Efectele nocive ale adaptării culturale: nu iubiți lumea, nici lucrurile din 
lume (1Ioan 2:15).
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Trecerea de la compatibilitate la adaptare s-a dovedit nocivă atât în epoca 
„elenizării” creștinismului antic, cât și pe vremea asimilării păgânismului popular 
medieval, ca să nu mai vorbim de protestantismul „liberal”, adaptat la secularizarea 
modernă generalizată.

III.2.2. ADUCERE LA ZI, REFORMĂ, RESTITUȚIE 
(RESTABILIRE)

Criza Bisericii medievale putea fi depășită fie printr-o minimală „aducere 
la zi” (încercată,de pildă, de conciliarism în sec. XV), fie prin Reforma Bisericii 
existente, cum cereau, în măsură diferită, reformatorii catolici și protestanți, fie 
prin Restituția (restabilirea) Bisericii inițiale, cum cereau radicalii anabaptiști, 
spirituali sau mileniști, care respingeau termenul de Restaurare, întrucât acesta ar 
fi presupus un edificiu deja existent, ce lipsea cu desăvârșire, în opinia lor.

III.2.2.1. REFORMĂ ȘI CONTRAREFORMĂ – O CIOCNIRE 
APOCALIPTICĂ PENTRU A PRODUCE SFÂRȘITUL UNEI 
LUMI CREȘTINE DENATURATE

Reacția creștină față de „revoluția culturală” secularizatoare, provocată de 
Renaștere, dar încă și mai mult față de cusururile Bisericii medievale avea să fie o 
dublă reformă religioasă, una protestantă în afara Bisericii oficiale și alta catolică, 
înăuntrul corpului bisericesc, dublată la rândul ei de o Contrareformă, pentru a 
combate Reforma Protestantă.
III.2.2.2. PRIMUL COLAPS: NEREUȘITA UNEI REÎNNOIRI A 
CATOLICISMULUI DIN INTERIOR

Reforma catolică, orientată spre o reînnoire fundamentală de către cardinalul 
Contarini (1483-1542), un umanist creștin, a pornit apoi într-o direcție profund 
conservatoare, pe care i-a dat-o cardinalul Caraffa, devenit papa Paul IV, și validată 
de conciliul de la Trento (1545-1565).

A se consulta:
C. Lindberg, The European Reformations, Oxford: Blackwell, 1996.

III.2.2.3. CEL DE-AL DOILEA COLAPS: 
RESTITUȚIONISMUL ÎN CONTRAST CU MISTICA, 
ESHATOLOGIA, RAȚIONALISMUL 

Restituționismul nu a reușit din cauza tendințelor sale confuze, dar a 
supraviețuit și avea să dea naștere mișcărilor restauraționiste, antidenominaționale, 
eshatologice și în general bisericii libere. 
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Spre deosebire de restituționism (etichetat ca „primitivism”), restauraționismul, 
va încerca să recupereze contribuțiile Reformei Protestante, datorită cărora exista 
deja „un edificiu de restaurat”.

III.2.2.4. CEL DE-AL TREILEA COLAPS APOCALIPTIC: 
PROTESTANTISM ÎN CONTRAST CU UMANISMUL ȘI 
SECULARISMUL 

III.2.2.4./1 REFORMA PROTESTANTĂ ȘI PRINCIPIUL EI 
EPISTEMOLOGIC
Manifestarea tipică a „primei revoluții culturale”, după Introvigne, ar fi 

fost pătrunderea umanismului în Biserica Reformei. Reforma Protestantă a 
condamnat această penetrație, dar – crede autorul catolic – introduce în creștinism 
un principiu epistemologic / adică, de stabilire a adevărului / care nu este departe de 
anumite aspecte ale umanismului. Evident, principiul la care face aluzie este cel ce 
afirmă că Scriptura este unica sursă a credinței (Sola Scriptura).

Bineînțeles, întoarcerea completă la Scriptură nu a fost determinată de 
umanism, însă a fost facilitată de acesta. Principiul Sola Scriptura fusese descoperit 
de scolasticul biblist Wyclif și preluat și de Hus, fără ajutorul umanismului. 
Hotarul dintre scolastică și umanism este uneori greu de trasat, de pildă în cazul 
lui Cusanus și chiar al lui Marsilio Ficino. Însă bibliștii scolasticii, inclusiv Wyclif 
credeau că autoritatea Bibliei se sprijinea pe autoritatea Bisericii care formulase 
canonul Noului Testament, pe când Reforma Protestantă justifica autoritatea 
Scripturii prin inspirația Duhului Sfânt.

III.2.2.4./2 COMPATIBILITATEA PROTESTANTISMULUI CU 
CULTURA UMANISTĂ SAU CU „LUMEA ȘI LUCRURILE EI”
Umanismul renascentist se caracteriza, într-adevăr, pe întoarcerea pasionată 

la textele originale, chiar și în cazul Scripturii: Ad Fontes! „La surse!”. Se mai 
caracteriza prin antropocentrism, chiar și în formă de hristocentrism: este un singur 
mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos (1Timotei 2:5). În fine, 
individualismul și libertatea de conștiință, redescoperite de umanism, se regăsesc 
în protestantism sub forma relației individuale între credincios și Isus Hristos, în 
urma unei alegeri bazate pe libertatea de conștiință. Umanismul creștin făcuse 
compatibilă Reforma Protestantă cu cultura seculară, compatibilitate ce tindea 
spre adaptarea care va surveni și ea în epoca iluminismului. 
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III.3. LIMITELE INFLUENȚEI UMANISMULUI 
RENAȘTERII ASUPRA REFORMEI

III.3.1. ANTROPOLOGIA TRAGICĂ A REFORMEI 
PROTESTANTE

III.3.1.1.  IRELEVANȚA IMPACTULUI UMANIST AL EPOCII 
ASUPRA LUI LUTHER

Importanța umanismului creștin ca sursă a Reformei Protestante nu trebuie 
exagerată. Călugărul augustinian Martin Luther (1483-1546), inițiatorul 
protestantismului, ca profesor la Universitatea din Wittenberg, Saxonia, în 1517, 
nu era un gânditor de formație umanistă (spre deosebire de Zwingli și Calvin), ci 
de formație clar scolastică, biblistă și mistică. 

Unele trăsături esențiale ale gândirii sale, care coincid cu cele ale umanismului 
creștin își au obârșia mai curând în gândirea lui Augustin din Hippo Regius sau 
îndeosebi în cea a apostolului Pavel. Chiar și rolul lui Luther ca fondator al limbii 
literare germane moderne, prin traducerea Bibliei, nu este în mod necesar o 
trăsătură umanistă (1Corinteni 14:19). Istoricul reformat Emile Léonard definea 
astfel relația lui Luther cu umanismul: 

Pe lângă edițiile mai corecte ale Bibliei și comentariile bogate în gândire 
personală, marii umaniști creștini dau lui Luther exemplul libertății 
credinciosului în fața problemelor religioase. Însă el nu are nimic din 
intelectualismul lor (…) Mult mai mult decât umaniștii, el știe tragicul 
chestiunii religioase. Neputându-se încrede în om, el este exact contrariul 
umanismului, creștin sau nu, îi reproșează că se înșeală asupra naturii 
omului și că limitează partea lui Dumnezeu.11

III.3.1.2. RELAȚIILE LUI LUTHER CU UMANIȘTII CREȘTINI 
MELANCHTHON ȘI ERASMUS

Cu toate acestea, principalul colaborator (și apoi succesor) al lui Luther, 
Melanchthon (1497-1560), era unul dintre cei mai erudiți umaniști, un 
admirator al lui Erasmus cu care împărtășea doctrina pelagiană a voinței libere. 

11   Léonard, Histoire generale du protestantisme, vol. I, Paris, 1988, p.41-42.



Valeriu Andreescu

14

Ruptura dintre Erasmus, rămas catolic, și Luther va fi consacrată de polemica 
asupra voinței libere (sau a libertății de alegere: „liberul arbitru”).

Diatribei (disertației) lui Erasmus Despre liberul arbitru (1524), ce ataca un 
punct central al teologiei lui Luther (mai bine-zis al teologiei apostolului Pavel) – 
afirmarea totalei stricăciuni a omului, manifestată prin faptul că omul nu poate voi 
sau face nimic pentru propria-i mântuire (Romani 3:9-20) – Luther îi răspundea 
prin broșura Despre voința roabă (De servo arbitrio) în 1525. Pe urmele lui 
Augustin și în principal ale apostolului Pavel, Luther apăra doctrina predestinării. 
Lasă-L pe Dumnezeu să fie bun, îi ceruse Erasmus. Lasă-L pe Dumnezeu să fie 
Dumnezeu, răspundea Luther.

III.3.2.   LUTHER ȘI TRADIȚIA BISERICEASCĂ – O 
CONTINUITATE FĂRĂ HIATUS

III.3.2.1. CONTRASTUL DINTRE ORIGINILE MEDIEVALE 
ALE REFORMEI LUI LUTHER ȘI CELE ANTICE ALE 
GÂNDIRII UMANISTE

Spre deosebire de umanism ce o rupea brutal cu evul mediu, Reforma lui 
Luther nu ștergea cu buretele toată tradiția creștină anterioară, ca să lase un loc 
gol, un „hiat” teologic, de unde derivă și numele așa-zisei „teorii a hiatului”. 
Dimpotrivă, se înscrie într-o tradiție medievală, nu doar aceea a bibliștilor 
radicali, ca Wyclif și Hus, ci și aceea a scolasticilor nominaliști, precum Occam și 
Biel. Autorul catolic Jean Comby scria:

Reforma s-a născut din pietatea sfârșitului de Ev Mediu, din acea căutare 
pătimașă a lui Hristos în Evanghelie.12

Un alt scriitor catolic, Massobrio, îl considera pe Luther ca pe un „om al 
Evului Mediu” în pragul epocii moderne, așadar o compatibilitate nu doar cu 
umanismul, ci și cu tradiția pesimistă a Bisericii, ceea ce explică pesimismul lui 
Luther cu privire la om.

A se consulta:
T. Mannermaa, Christ present in faith: Luther’ s view of justification, 

Minneapolis, MN: Fortress, 2005;
R. Marius, Martin Luther: the Christian between God and Death, Cambridge, 

MA; London: Harvard University Press, 1999;
Martin Luther, Scrieri, Cluj-Napoca: Logos, vol.1 - 2003, vol.2 – 2006, vol.3 

– 2013.

12   Comby,Să citim Istoria Bisericii, II, București, 2001, p.13.
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III.3.2.2. FILIERA „JUSTIFICĂRII PRIN CREDINȚĂ” ÎN 
GÂNDIREA SCOLASTICĂ A TRADIȚIEI BISERICEȘTI

Criticul cel mai înverșunat împotriva lui Luther, Denifle (1844-1905), 
trasase deja în 1904 filiera principiului fundamental al justificării (îndreptățirii, 
neprihănirii) prin credință în tradiția catolică prin 60 de teologi, de la Augustin la 
Bernard din Clara Vallis și Petru Lombard, până la Nicolae din Lyra (1265-1349) 
și Lefevre d’ Etaples.13

Sentința lui Petru Lombard (1100-1160) asupra acestui principiu pare un 
comentariu al lui Luther. Evident, Luther ia în sensul cel mai absolut această 
formulă care corespunde pentru el unei experiențe spirituale absolute.14

III.3.2.3. „SOLA SCRIPTURA”, BIBLISM ȘI TRADIȚIE
Aproape același lucru se poate spune despre principiul ce proclamă Scriptura 

drept unica sursă a credinței. Paul Tillich observa că orice teolog medieval apusean 
era în același timp un scolastic, un mistic și un biblist, adică – putem adăuga 
noi – întocmai ca Luther. Luther nu anula tradiția într-adevăr biblică; respingea 
numai pretenția de a i se atribui acestei tradiții aceeași valoare ca și Scripturii. 
Ba încă, Luther acceptase, în mod discutabil, sub numele de adiaphora (lucruri 
indiferente), chiar și tradițiile nescripturale ce nu se opuneau în mod vădit Bibliei.
III.3.2.4. CARACTERUL MODERAT AL DESPĂRȚIRII 
LUI LUTHER DE TRADIȚIE, LĂSÂND LOC PENTRU 
RECONCILIERE

a. Depășirea biblismului medieval
Trecerea lui Luther de la biblism la teologia biblică începe probabil în 1512, 

odată cu revelația pe care o primește asupra înțelesului textului din Romani 1:17:

…în ea (în Evanghelie) este descoperită o neprihănire (dikaiosyne – 
dreptate) pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, 
după cum este scris: „cel neprihănit (ho dikaios – dreptul) va trăi prin 
credință.

De fapt, Luther citise acest text în Vulgata, în limba latină:

Iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem sicut scriptum est: iustum 
autem ex fide vivit (Ad Romanos 1:17).

b. Separarea de scolastică
Despărțirea reformatorului de scolastică a fost marcată la 4 septembrie 

1517 de publicarea Celor 97 de teze contra teologiei scolastice, cu o lună înainte 
13   Lucien Febvre, Martin Luther, un destin, București: Corint, 2001, p.27.
14   Léonard, op. cit. p.43-44.
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de declanșarea convențională a Reformei Protestante prin Cele 95 de teze contra 
indulgențelor (31. oct. 1517).

c. Desprinderea de mistică 
Detașarea lui Luther de mistică a avut loc în urma conflictului din 1522 cu 

mișcarea radicală de tip penticostal a „entuziaștilor”, reprezentată de prietenul său 
Carlostadius și de „profeții de la Zwickau” (Storch, Drechsel și Stuebner).

d. Delimitarea de restituționism și preferința pentru Reforma 
„mărturisitoare” (protestantă)

Luther a condamnat și mișcările anabaptistă și milenaristă, mai mult sau 
mai puțin asociate cu revoluțiile conduse de Muenzer (1524-1525) și Bockelson 
(1534-1535) pentru o ordine socială comunitaristă. Luther a preferat Reforma 
pașnică, sprijinită de principi și de burghezia orașelor libere, al căror protestum sau 
protestație (de fapt titlul documentului era Protestamur - declarăm sau mărturisim) 
din 1529 a dat naștere numelui de „protestanți” (în sensul de „mărturisitori”, nu 
în cel de „protestatari”, cum este greșit interpretat acum).

e. O Biserică semiclericală și semisacramentală
În cele din urmă, Luther rămâne un reformator moderat care se dovedește în 

fapt un semisacramentalist și un semiclerical. Intransigența, uneori violentă (dar 
numai în cuvinte) se îmbină cu o deschidere spre dialogul cu Reforma catolică 
până la colocviul de la Ratisbona (1541) și nu exclude evaluarea pozitivă (în 
necunoștință de cauză) a Bisericii grecești cea mai bună parte a Bisericii universale.15

La început, Luther arătase bunăvoință față de evrei și o surprinzătoare 
admirație față de mahomedanism, dar mai târziu i-a pus în gardă pe credincioși 

contra vrăjmașilor adevăratei credințe: papistași, turci și evrei.

15   D. Benga, Marii reformatori luterani și Biserica Ortodoxă, București: Sophia, 
2003, p.70, notele 174,176.
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III.4. REVENIREA LA HRISTOCENTRISM

III.4.1. MAREA TRIBULAȚIE SAU „NECAZUL CEL MARE” 
(1521-1542) ȘI VICTORIA HRISTOCENTRISMULUI (1648)

Cea mai seismică succesiune de evenimente contradictorii au marcat Reforma 
Protestantă ca un „sfârșit de lume” de la Dieta de la Worms (1521) unde Luther 
l-a înfruntat pe împărat, fiind scos în afara legii, până la înființarea Inchiziției 
papale, care declanșează începutul Contrareformei în 1542. Luther înăbușea în 
1522 mișcarea „entuziastă” și profetică de la Wittenberg, iar în 1523 izbucnea 
răscoala cavalerilor, cu care Luther era asociat în secret. 

În 1523 Zwingli declanșa Reforma în Elveția. În 1524-1525 avea loc 
războiul țărănesc german în frunte cu hiliastul (milenaristul) Muenzer. Mișcarea 
anabaptistă începea în 1525, în Elveția. Luteranii obțin în 1526 pentru prima 
oară recunoașterea juridică pe baza principiului cuius regio, eius religio. 

În 1527 împăratul cucerește Roma și ia prizonier pe papă. El retrage luteranilor 
libertatea religioasă în 1529, dar ei „protestează”, adică își mărturisesc credința, 
primind numele de protestanți (mărturisitori), iar în 1530 ei prezintă Dietei 
confesiunea de la Augsburg, care marchează constituirea teologiei luteranismului. 
În Elveția catolicii înving pe zwinglieni în 1531, Zwingli fiind ucis pe câmpul de 
luptă. Tot în 1531 începe Reforma anglicană, prin proclamarea regelui drept cap al 
Bisericii Angliei. În 1531-1541 „spiritualul” spaniol Valdés a condus o încercare de 
Reformă în Italia, iar în 1534 papa Paul III începea Reforma papală în Italia.

În 1535 a avut loc mișcarea radicală hiliastă de la Muenster, condusă de 
Bockelson, culminarea și colapsul apocaliptic al restituționismului. În 1535 
Honterus începea răspândirea luteranismului în Transilvania. Calvin a publicat 
prima versiune a tratatului său teologic Institutio Christiana în 1536 și a condus 
prima mișcare reformată de la Geneva în 1536-1538. Faimosul ordin al iezuiților, 
înființat de Loyola, primea recunoașterea papală în 1540. În 1541 colocviul de 
la Ratisbona a ajuns la un acord de reconciliere între papalitate și protestantism 
semnat de cardinalul Contarini și de Melanchthon, cel de-al doilea lider protestant 
după Luther. 

Era prea târziu. Papa Paul III declanșează Contrareformă prin înființarea 
Inchiziției papale în 1542. Se profilează „Armaghedoanele” Apocalipsei, în Germania, 
Țările de Jos, Franța și în toată Europa, încheiate cu victoria protestantismului și 
supremația Franței catolice. Papalitatea caută noi debușee prin misiuni transculturale 
peste mări, care marchează începutul misionarismului modern.
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III. 4. 2. O REVOLUȚIE ÎN TEOLOGIE ȘI ÎN VIAȚA 
DEVOȚIONALĂ: Trecerea de la teama medievală irațională față 
de transcendența lui Dumnezeu, la teologia dragostei, conținutul 
imanenței lui Dumnezeu

III.4.2.1.   LUTHER ȘI ISLAMUL

III.4.2.1./1. LUTHER ȘI MAHOMED
În prefața cărții sasului ardelean Georgius Septemcastrensis (George 

Transilvăneanul), Despre credința și moravurile turcilor (De ritu et moribus 
Turcorum), Luther scria:

Niciun călugăr, niciun diacon, niciun preot, niciun episcop, nici Hristos 
însuși nu stau înaintea lui Mahomed.

Evident, referirea la cler și la călugări (nu la îngeri, nici la sfinți) plasează scena 
pe pământ, nu în cer: musulmanii cinsteau pe profetul lor mai mult decât onorau 
creștinii pe Hristos și clerul. (Autorul cărții jurase că nu va ataca islamul, ca să 
fie eliberat din captivitate de către otomani, iar Luther îi respectase jurământul.)

III.4.2.1./2. PRESUPUSA INFLUENȚĂ ISLAMICĂ ASUPRA LUI 
LUTHER PRIN NOMINALISMUL UNIVERSITĂȚII DIN PARIS 
S-a afirmat că Luther, ca monah augustinian, ar fi fost influențat de gândirea 

și teologia islamică, întrucât până la 1600 filosofia dominantă la Universitatea din 
Paris era canonul iranianului Avicena (980-1037), filosof aristotelic musulman, 
interpretat în contextul „augustinianismului avicenizant”. Prin urmare, Reforma 
ar fi calchiată pe segmente doctrinare și tradiții structural doctrinare musulmane, 
cum susținea un teolog ortodox român.

Însă direcțiile secundare ale nominalismului care au dominat Universitatea din 
Paris erau orientate spre cunoașterea empirică, spre deosebire de nominalismul 
mistic german, reprezentat de Gabriel Biel (1420-1495), teologul ce a influențat 
în cea mai mare măsură gândirea teologică inițială a tânărului Luther.

III.4.2.2.   LUTHER ȘI NOMINALISMUL MISTIC AL LUI 
GABRIEL BIEL

III.4.2.2./1. OMNIPOTENȚA ȘI LIBERTATEA LUI DUMNEZEU
Gândirea lui Biel este dominată de ideea omnipotenței lui Dumnezeu, a cărui 

libertate absolută nu este limitată de principii raționale. Această idee (existentă 
și în gândirea islamică) a fost luată de Augustin din Biblie (de ex. Exod 33:19; 
Romani 9:15) și din filosofia platonică, cu sute de ani înainte de Mahomed și de 
filosofii islamici. (De altfel, înainte de Augustin, Tertullian formulase principiul 
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corect că Dumnezeu, în atotputernicia Sa, își limitează libertatea prin voia Sa; de 
aceea nu dă aripi ereticilor, ci dă aripi gaițelor, cu alte cuvinte Dumnezeu poate 
orice dar nu voiește orice.)

Criza spirituală a tânărului Luther se manifesta sub forma unei frici 
strivitoare în fața lui Dumnezeu prezentat de Biel ca absurd. Această experiență 
a transcendenței divine va fi trăită în sec. XIX de Kierkegaard, un precursor al 
existențialismului. Luther este și el definit de Timothy George ca teolog biblic 
existențialist dialectic.16

Criza s-a încheiat când Luther a descoperit că „teologia crucii” este „teologia 
dragostei”. Cum consemna Paolo Ricca:

Luther pune în centrul tuturor lucrurilor dragostea necondiționată a lui 
Dumnezeu care justifică / îndreptățește, socotește neprihănit / gratuit pe 
păcătos și îl mântuiește fără merite prin har pur.

III.4.2.2./2. TEOLOGIA CRUCII ȘI A POCĂINȚEI PUSĂ ÎN 
LEGĂTURĂ CU DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
Libertatea lui Dumnezeu nu este limitată de principii raționale, întrucât 

se manifestă prin dragoste. Augustin înțelesese și el că dragostea, un sentiment 
nedeterminat de rațiune, este principala caracteristică a voii lui Dumnezeu (1 
Ioan 4:8,16). Scolastica medievală se ocupa însă cu tăierea firului în patru. Numai 
misticii (și nu toți) înțelegeau Cântarea cântărilor. De altfel, în Coran dragostea 
lui Dumnezeu nu este menționată, chiar dacă unii o caută cu tot dinadinsul. 

Catolicismul popular medieval se limita, de obicei, la credința în Dumnezeu 
și la teama de Dumnezeu, întrucât sacramentalismul împiedica experimentarea 
reală a pocăinței și a „nașterii din nou” (adică a regenerării spirituale). Pocăința 
nu se termină cu regăsirea dragostei lui Dumnezeu (cum pretindea Biel), ci 
dimpotrivă începe cu descoperirea dragostei lui Dumnezeu,cum punea în lumină 
biblistul mistic catolic Staupitz (1469-1524), mentorul tânărului Luther.Nu 
întâmplător prima dintre Cele 95 de teze care au dezlănțuit Reforma Protestantă 
în 1517 proclama: Întreaga viață a creștinului este o viață de pocăință.

O astfel de revoluție teologică și devoțională (trecerea de la teamă la dragoste) 
risca să fie compromisă de efectul descurajator pe care putea să îl aibă asupra 
credinciosului doctrina predestinării.

16   T.George, Teologia Reformatorilor, Oradea: Emanuel, 1998, p.67-73; S. Kier-
kegaard, Frică și cutremur, București: Humanitas, 2002; Idem, Boala de moarte, 
București: Humanitas, 1999.
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III.4.2.3. LOCUL PREDESTINĂRII ÎNTRE DOCTRINELE 
PROTESTANTISMULUI

III. 4.2.3./1.  O DOCTRINĂ DERIVATĂ 
Islamul este o religie a mântuirii prin fapte; cum s-a menționat, dragostea 

lui Dumnezeu nu ocupă un loc relevant în doctrina ei. Cât despre doctrina 
suveranității absolute a lui Dumnezeu (din care rezultă doctrina predestinării), 
aceasta este clar inspirată din Biblie atât în cazul lui Augustin, cât și în cazul 
lui Luther și Calvin. Altminteri, doctrina predestinării, cel puțin în gândirea lui 
Calvin (pentru care se spune că ar fi mai caracteristică) nu este fundamentală, ci 
derivată. 

Această doctrină avea să fie practic desființată de arminianism, chiar dacă 
arminianismul se pretinde diferit de doctrina alegerii libere (liberul arbitru). În 
orice caz mișcarea contemporană evanghelică, sau măcar o mare parte din aceasta, 
nu acceptă predestinarea pentru osândă veșnică. Până și cel mai important teolog 
elvețian de la Calvin încoace, Karl Barth, considera că predestinarea se termină la 
crucea lui Isus. Doctrina „dublei predestinări” (la mântuire și la pierzanie veșnică) 
nu mai este proclamată de teologia reformată contemporană, care preferă mai 
curând să vorbească de alegerea divină.

III. 4.2.3./2.  O CONTROVERSĂ MAI MULT ACADEMICĂ
R.C. Sproul definește astfel câteva etape ale controversei voinței libere:
1. Pelagius: suntem în stare să dăm ascultare lui Dumnezeu;
2. Augustin: nu suntem în stare să-i dăm ascultare;
3. Semipelagienii: suntem în stare să cooperăm;
4. Luther: suntem în robia păcatului;
5. Calvin: suntem din proprie voință în robia păcatului;
6. Arminius: suntem liberi să credem;
7. Jonathan Edwards, revivalist calvinist, 1703-1758: suntem înclinați să 

păcătuim;
8. Charles Finney, perfecționist calvinist, 1792-1875: nu suntem degenerați 

prin natură;
9. Lewis Chafer, calvinist dispensaționalist, 1871-1952: suntem în stare să 

credem.
Cu câteva excepții (de ex. hipercalviniștii), cele două tabere în dispută nu 

resping responsabilitatea personală și necesitatea evanghelizării. Cele două poziții 
contrastante sunt reunite în Filipeni 2:12-13: duceți până la capăt mântuirea 
voastră, cu frică și cutremur…Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă 
dă după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.
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