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Prefaţă:
Gânduri  de început

Ludwig Feuerbach, influentul filosof ateu din secolul al XIX‑lea, a rezumat 
la un moment dat evoluţia gândirii sale prin următoarele cuvinte: „Primul 

meu gând a fost Dumnezeu; al doilea a fost raţiunea; iar al treilea şi cel de pe 
urmă a fost omul.“1 Desigur, Feuerbach era convins că „Dumnezeu“ nu este 
decât o proiecţie a lucrurilor pe care oamenii le preţuiesc cel mai mult. În 
consecinţă, afirma el, „secretul“ teologiei este antropologia. Lucrul acesta însă 
nu i‑a împiedicat pe teologi să imite evoluţia lui Feuerbach, de la un capăt şi 
până la celălalt, teologii moderni, în special, fiind adepţii unei abordări a lui 
Dumnezeu pe temeiul raţiunii şi al experienţei umane.

Cartea de faţă începe în acelaşi loc în care a început şi Feuerbach, însă 
caută să‑l păstreze pe Dumnezeu pe poziţia de prim gând al nostru. În ce 
fel? Atunci când facem teologie, primul nostru gând trebuie să fie Dumnezeu, 
Scriptura trebuie să fie al doilea, iar hermeneutica, cel de‑al treilea şi cel de pe 
urmă. În realitate însă, lucrurile nu sunt chiar atât de simple şi nici chiar atât 
de liniare. A face teologie implică toate cele trei gânduri împreună şi în ace‑
laşi timp. Colecţia de eseuri pe care v‑o propun cuprinde numeroase gânduri 
pe care le‑am avut de‑a lungul anilor cu privire la semnificaţia faptului de a 
face teologie, a faptului de a fi biblic în viaţa şi teologia proprie şi cu privire 
la semnificaţia faptului de a vorbi şi de a acţiona în numele lui Dumnezeu şi 
pentru slava lui.

Aceasta este o carte despre Dumnezeu şi hermeneutică. Este o pledoarie 
în sprijinul unei atitudini hermeneutice faţă de teologie şi a unei atitudini te‑
ologice faţă de hermeneutică. Mai exact, lucrarea cuprinde o argumentare în 
favoarea importanţei tratării unitare a întrebărilor referitoare la Dumnezeu, la 
Scriptură şi la hermeneutică. Această problematică fără îndoială complexă de‑
fineşte ceea ce eu numesc „teologie primă“. A te angaja într‑o hermeneutică te‑
ologică înseamnă a recunoaşte modul specific în care celebrul cerc hermeneu‑
tic se aplică teologiei: „Trebuie să cred pentru a înţelege, însă trebuie să înţeleg 
pentru a crede.“ Hermeneutica teologică recunoaşte faptul că doctrina noastră 
1 Citat după Hans Küng, Does God Exist? An Answer for Today, Collins, Londra, 1980, p. 192.
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despre Dumnezeu afectează modul în care interpretăm Scripturile şi recu‑
noaşte, în acelaşi timp, că interpretarea pe care o dăm Scripturilor ne afectea‑
ză doctrina despre Dumnezeu. Aceasta este cu necesitate situaţia, atunci când 
teologia este privită ca „interpretare biblică centrată pe ideea de Dumnezeu“.

Nu trebuie să‑l gândim pe Dumnezeu – cel puţin nu pentru multă vreme 
– în separaţie de mărturia autorizată a Scripturii. În acelaşi fel, nu trebuie să 
gândim Scriptura – din nou, cel puţin nu pentru multă vreme – în separaţie 
de autorul său divin sau de subiectul ei central. Şi nici despre hermeneutică – 
adică, despre interpretarea Scripturii – nu trebuie să gândim în separaţie de 
doctrina creştină sau de exegeza biblică.

Privire de ansamblu asupra conţinutului

Capitolul întâi ne prezintă tema integratoare care reunește diversele eseuri ale 
cărţii. Este vorba despre proiectul „teologiei prime“, adică despre hermeneuti‑
ca teologică. De asemenea, capitolul introduce un anumit număr de teme, care 
vor fi tratate mai pe larg în alte părţi ale volumului de faţă. Sunt teme precum 
provocarea postmodernă la adresa teologiei, rolul crucial al imaginaţiei în in‑
terpretarea şi teologia biblică, ideea că Scriptura ar fi un set divers de acţiuni 
comunicative divine sau importanţa faptului de a dobândi înţelepciune prin 
interiorizarea textelor biblice.

Primele trei capitole ale primei părţi îl descriu pe Dumnezeu ca pe un 
agent trinitar comunicativ, care este în acelaşi timp iubitor şi suveran. Împreu‑
nă, aceste capitole constituie temelia teologică a lucrurilor pe care le voi afirma 
ulterior cu privire la Scriptură şi hermeneutică. Capitolul doi ridică problema 
modului în care îl identificăm pe Dumnezeu şi lansează, în acelaşi timp, între‑
barea dacă Dumnezeul trinitar este „acelaşi“ cu dumnezeii veneraţi în cadrul 
altor religii. Doctrina Trinității, susțin eu, identifică în mod unic Dumnezeul 
creştin, ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Distincţia dintre cele trei Persoane nu tre‑
buie, totuşi, să pună în umbră comuniunea lor eternă (Trinitatea imanentă) şi 
nici lucrarea lor istorică pe care o desfăşoară în comun („misiunile“ Trinităţii 
iconomice). Dumnezeu, în calitate de agent comunicativ trinitar, iese din sine 
de dragul comuniunii cu ceea ce nu este Dumnezeu, respectiv, cu lumea creată.

Identitatea Dumnezeului trinitar, împreună cu tema comuniunii, ne obli‑
gă, în capitolul trei, să ne concentrăm atenţia asupra iubirii lui Dumnezeu şi a 
relaţiei dintre Dumnezeu şi lume. Susţin, în locul respectiv, că acest concept 
de Dumnezeu, întemeiat pe ideea unei fiinţe infinite şi desăvârşite, trebuie su‑
pus unor corecţii, din perspectiva identificării narative a Dumnezeului trinitar 
autorevelat, aşa cum este el atestat în Scriptură. Susţin, în continuare, că Dum‑
nezeul trinitar este în acelaşi timp iubitor (personal) şi suveran (transcendent), 
afirmaţie care întâmpină o anumită opoziţie atât din partea teologilor „panen‑
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teişti“, care descriu lumea ca fiind efectiv „trupul“ lui Dumnezeu, cât şi din 
partea teologilor „deschiderii lui Dumnezeu“, care consideră că dragostea lui 
Dumnezeu îi anulează puterea de a controla. Astfel, iubirea lui Dumnezeu de‑
vine un studiu de caz ideal, în domeniul teologiei prime, felul în care înţelegem 
iubirea lui Dumnezeu afectându‑ne în mod evident modul în care interpretăm 
Scriptura (şi viceversa).

Capitolul patru abordează problema chemării eficace, doctrină reformată 
care afirmă, în calitate de acţiune comunicativă divină în acelaşi timp iubitoare 
şi suverană, puterea irezistibilă cu care harul lui Dumnezeu îl atrage pe păcă‑
tos. Principala provocare este aici aceea de a demonstra că natura de agent co‑
municativ a lui Dumnezeu este calitativ distinctă de cauzalitatea impersonală. 
Astfel, ideea chemării eficace pe care Dumnezeu o adresează fiinţelor umane 
ne pune la dispoziţie un alt studiu de caz excelent, cu ajutorul căruia putem 
examina relaţia dintre Dumnezeu şi lume şi putem evalua diferenţa dintre di‑
versele forme ale teismului şi panenteismului. În continuare, distincţia dintre 
chemarea exterioară şi cea interioară a lui Dumnezeu îmi permite, din nou, să 
mă concentrez asupra acţiunii comunicative divine şi îmi îngăduie să reintro‑
duc tema lucrurilor pe care Dumnezeu le face cu ajutorul cuvintelor.

Capitolele care compun Partea a doua nu se mai ocupă de analiza lui Dum‑
nezeu însuşi, ca agent comunicativ, ci de Scriptură, privită acum ca o specie 
a acţiunii comunicative divine, respectiv, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ca‑
pitolul cinci analizează doctrina Scripturii, mai ales aşa‑numitul principiu al 
Scripturii, reluând sugestia făcută anterior, după care doctrina despre Dumne‑
zeu şi cea despre Scriptură rămân împreună în picioare sau cad împreună. De 
data aceasta însă, atenţia se concentrează asupra doctrinei providenţei. Ideea 
pe care o susţin este că Biblia e ea însăşi un „act al puterii“ lui Dumnezeu, un 
ingredient indispensabil al planului său de mântuire. Evanghelia presupune 
atât „Cuvântul făcut trup“, cât şi cuvântul devenit vorbă.

Capitolul şase are rolul unei mini‑summa, pe tema acţiunii comunicati‑
ve divine în Scriptură, la care se adaugă zece teze referitoare la hermeneutica 
teologică. Acest capitol conţine, de asemenea, analiza extinsă a unui concept, 
care ar putea fi cel mai important din această colecţie de eseuri: ilocuţiunea – 

„lucrul pe care îl face cineva, atunci când afirmă ceva“. Teza mea este aceea că 
acţiunea comunicativă a lui Dumnezeu – conceptul central prin care putem 
gândi relaţia dintre Dumnezeu şi lume în termeni biblici – ţine, în esenţă, de 
ilocuţiunile divine. Chiar şi aici însă, rolul filosofiei este ancilar; modul în 
care utilizez conceptele filosofice este guvernat, în cele din urmă, de princi‑
pii teologice; mai exact, de un principiu formal (canonul) şi de un principiu 
material (legământul).

Eseurile din Partea a treia, cea mai cuprinzătoare parte a cărţii, abor‑
dează aspecte diverse ale hermeneuticii biblice. Ar fi însă greşit, dacă s‑ar 



© 2002 by Kevin J. Vanhoozer

12  Teologia primă

considera că această parte a cărţii se ocupă de teoria interpretării ca despre 
un lucru în plus faţă de teoria despre „Dumnezeu“ și „Scriptură“. Dimpotrivă, 
teza centrală a lucrării de faţă este aceea că hermeneutica, atunci când este 
concepută în context teologic, reprezintă exact locul în care Dumnezeu şi 
Scriptura se pot cel mai bine aborda împreună. Lucrul acesta se vede clar 
în capitolul şapte, care tratează rolul Duhului Sfânt în interpretarea biblică. 
Din punct de vedere teologic, interpretarea Scripturii implică mai mult decât 
discutarea terminologiei biblice şi chiar mai mult decât prezentarea regulilor 
interpretării textuale. Interpreţii trebuie să dispună și de nişte suflete recepti‑
ve, posibilitate care depinde de lucrarea Duhului Sfânt. Mai mult, nu pare să 
existe nicio contradicţie între recunoaşterea lucrării Duhului în interpretarea 
biblică şi afirmarea principiului sola scriptura, deoarece acţiunea comunica‑
tivă a lui Dumnezeu în şi prin intermediul Scripturii este trinitară, implicând 
atât Cuvântul, cât şi Duhul.

Următoarele trei capitole cuprind reflecţii exegetice asupra a trei texte 
diferite, toate luate din cea de‑a patra evanghelie. Ca atare, ele servesc drept 
ilustraţii practice ale modului în care funcţionează perspectiva mea asupra 
hermeneuticii teologice, atunci când este aplicată textelor biblice. Capitolul 
opt compară procesul citirii Scripturii cu întâlnirea pe care Isus a avut‑o, la 
fântână, cu femeia samariteană (Ioan 4). Capitolul nouă examinează procesul 
citirii Scripturii în lumina faptului că Ucenicul Preaiubit a fost martor al răs‑
tignirii lui Isus (Ioan 21:20‑24). Capitolul zece se concentrează asupra scenei 

„străpungerii trupului“ din naraţiunea ioanină a patimilor, pentru a reflecta 
asupra scopurilor şi normelor citirii Scripturii în şi pentru Biserică. De aseme‑
nea, el ne propune cinci teze suplimentare, referitoare la natura interpretării 
teologice, pledând în favoarea autorităţii sensului pe care‑l conferă textului 
perspectiva „teologiei naturale“.

Capitolele unsprezece şi doisprezece caută să aplice hermeneutica mea te‑
ologică unor considerente legate de cultură şi, respectiv, de apologetică. Astfel, 
ele pot fi privite ca un fel de recomandări referitoare la însuşirea şi „efectua‑
rea“ semnificaţiei biblice, a cunoaşterii şi a adevărului. Capitolul unsprezece 
emite pretenţia dublă că (1) cultura trebuie supusă exegezei şi interpretată şi 
că (2) interpretarea Bibliei presupune o analiză critică a culturii contempora‑
ne şi edificarea unei contraculturi biblice. În sfârşit, capitolul doisprezece ia 
în discuţie criticile postmoderne adresate noţiunilor de cunoaştere şi adevăr, 
argumentând că cea mai convingătoare pretenţie de adevăr emisă de Evan‑
ghelie necesită o interpretare performativă, elaborată în termenii structurii 
cruciforme a vieţii individuale şi comunitare. Interpretările sunt, în cele din 
urmă, testate de încercările vieţii. Scopul interpreţilor creştini este acela de 
a se ţine strâns de mărturia apostolică despre adevăr şi, procedând astfel, să 
devină martori ei înşişi.
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Teme comune

Pe lângă progresia liniară care leagă fiecare eseu de cele precedente, există şi 
câteva teme de factură transversală.

Mai întâi, aceste eseuri sunt fundamental trinitare. Modul specific creştin 
de a‑l înţelege pe „Dumnezeu“ are, după cum vom vedea, implicaţii importan‑
te asupra modului în care înţelegem atât Scriptura, cât şi procesul interpretării 
ei. Pe scurt, hermeneutica teologică creştină trebuie să fie trinitară.

În al doilea rând, multe dintre aceste eseuri au fost scrise cu un ochi în‑
dreptat în direcţia situaţiei contemporane, care este adesea descrisă ca post‑
modernă. Există multe versiuni ale gândirii postmoderne, însă cea împotriva 
căreia doresc să acţionez este versiunea deconstructivistă, descrisă ca fiind 

„moartea lui Dumnezeu în scris“. Din această perspectivă, niciun lucru nu 
transcende jocul limbii; „sensul“ şi „adevărul“ nu au o autoritate transcenden‑
tă, ci sunt simple unelte mânuite de cei care au puterea de a determina con‑
venţiile sociale. Eseurile de faţă pornesc însă de la o premisă diferită, una care 
propune „providenţa lui Dumnezeu declarată în scris“. Prin această expresie 
caut să pun în lumină tema centrală a „teologiei prime“: acţiunea comunicativă 
a lui Dumnezeu.

Dumnezeul în care cred creştinii, nu doar că se face cunoscut pe sine prin 
cuvinte, dar se şi raportează la fiinţele omeneşti şi înfăptuieşte anumite lucruri 
în lume în, cu şi prin cuvintele sale. Desigur, nu este vorba doar despre scris, 
ci şi despre discursul său oral. Într‑un anumit sens, aşadar, eseurile propuse 
reprezintă reflecţii teologice asupra textului din Isaia 55:11, încununarea unei 
ode teologice a bucuriei, care celebrează Cuvântul lui Dumnezeu, în acelaşi 
timp plin de har şi de putere: „tot aşa şi cuvântul Meu… nu se întoarce la Mine 
fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.“

Cuvântul lui Dumnezeu este o lucrare trinitară a iubirii. Înţelegerea lui 
Dumnezeu, care emerge din paginile acestea, este aceea a unui agent comuni‑
cativ care se raportează la fiinţele umane şi interacţionează cu ele prin cuvinte 
şi prin Duh, instanţe care administrează împreună Cuvântul viu al lui Dum‑
nezeu, Isus Hristos. Dumnezeul trinitar este un agent comunicativ personal şi 
transcendent.

În al treilea rând, Scriptura apare în aceste eseuri ca o lucrare a acţiunii tri‑
nitare de comunicare. O importanţă crucială o are aici prioritatea acţiunii co‑
municative a lui Dumnezeu. Chemarea, legământul şi porunca lui Dumnezeu 
preced răspunsul, ascultarea şi supunerea noastră. Prioritatea acţiunii comuni‑
cative divine în raport cu răspunsurile comunicative umane aduce câteva impli‑
caţii importante asupra interpretării biblice şi, totodată, asupra hermeneuticii.
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În al patrulea rând, interpreţii biblici sunt şi ei agenţi ai comunicării, de‑
oarece faptul de a aborda şi de a reacţiona la texte şi ilocuţiuni înseamnă a te 
lăsa prins în jocul acţiunii lor. În cazul interpretării biblice, conceptul operativ 
este din nou acţiunea comunicativă, care, indiferent dacă este vorba despre 
un teolog profesionist, despre un slujitor al amvonului sau despre o persoană 
laică, pretinde în cele din urmă mai mult decât o simplă lectură. A înţelege şi 
a răspunde Cuvântului scris al lui Dumnezeu presupune şi din partea noastră 
o acţiune comunicativă; presupune o relaţie concretă cu Cuvântul cel viu şi cu 
Domnul cel înviat, către care Scripturile ne îndrumă.

În sfârşit, în măsura în care „teologia primă“ implică un răspuns acordat 
unei acţiuni comunicative anterioare a lui Dumnezeu, prezente în Scriptură, 
ea reclamă un act performativ din partea individului şi a comunităţii, adică ne‑
cesită împlinirea Cuvântului. Aceasta pentru că, în ultimă analiză, un răspuns 
adecvat acordat unor astfel de texte înseamnă realizarea unui mod de viaţă în 
care să se manifeste acelaşi gen de comuniune care există şi în viaţă trinitară 
a Autorului lor divin. Ceea ce emerge, aşadar, este ideea de a face teologie, ca 
parte intrinsecă a mărturiei noastre creştine; iar lucrul acesta are ca scop ultim 
al său înţelepciunea creştină, adică o trăire a Cuvântului în lume, spre slava lui 
Dumnezeu. Teologia, ca interpretare biblică centrată pe Dumnezeu, ne trans‑
formă în ucenici şi martori, chiar și martiri, ai adevărului lui Isus Hristos.
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Unu
Te olog ia primă

Meditaţii  într‑o magazie de unelte  
postmodernă

Cei care vor să aibă succes, comenta Aristotel, după cum bine se ştie, tre‑
buie să pună întrebările preliminare corecte. Care este, aşadar, întrebarea 

preliminară corectă, atunci când este vorba despre teologie şi despre metoda 
teologiei? Mai exact, ar trebui teologia să înceapă cu Dumnezeu sau cu Cuvân‑
tul lui Dumnezeu? Este, oare, posibil să începi cu unul sau cu celălalt?

Mulţi teologi moderni au alocat o cantitate considerabilă de energie pro‑
legomenelor, lucrurilor care trebuie afirmate înainte ca cineva să poată trece 
la teologia propriu‑zisă. Pentru ei, faptul că întrebarea preliminară corectă se 
referea la prolegomene este un fapt evident. La urma urmei, succesul ştiinţei 
moderne pare să decurgă din scrupulozitatea cu care aceasta urmează meto‑
da ştiinţifică.1 Datorită refluxului modernităţii însă, alţi gânditori au dat curs 
tendinţei de a răspunde interogaţiei aristotelice într‑un mod oarecum diferit. 
Aşadar, dacă dorim să facem progrese în teologie, putem, oare, să începem 

1 Sugestia mea nu este aceea că teologii moderni trebuie să facă uz de metoda ştiinţifică, ci 
doar aceea că trebuie să caute un lucru analog, pe potriva teologiei. Pentru teologii sistematici, 
aceasta înseamnă adesea adoptarea unei scheme conceptuale (de ex., existenţialismul, filosofia 
procesuală) ale cărei categorii să poată fi folosite pentru determinarea sensului Scripturii sau 
al experienţei umane (vezi David Tracy, „Theological Method“, în Christian Theology: An Intro‑
duction to its Traditions and Tasks, ed. Peter C. Hodgson şi Robert H. King, ed. a II‑a, Fortress, 
Philadelphia, 1985, p. 35‑60). În cazul studiilor biblice, abordarea ştiinţifică este reprezentată de 
diversele metode „critice“.
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direct discuţia despre Dumnezeu sau există lucruri pe care trebuie să le afir‑
măm sau să le facem, mai întâi? Mai exact, ce vine în primul rând: doctrina 
despre Dumnezeu sau doctrina despre Scriptură? Pe de o parte, dacă începem 
cu Dumnezeu, se ridică întrebarea: De unde‑l cunoaştem pe Dumnezeu?; tot 
aşa cum, dacă începem cu Scriptura, se ridică întrebarea: De ce textul acesta, 
şi nu altul? Pe de altă parte, cu greu se poate vorbi despre Dumnezeu, fără a se 
face apel la Biblie, tot aşa cum este greu să considerăm Biblia Scriptură, fără să 
facem apel la Dumnezeu.

Aceasta este cu precizie dilema aparentă care face din Dumnezeu, Scrip‑
tură şi hermeneutică una şi aceeaşi problemă. Totuşi, din această dilemă se 
iveşte o nouă posibilitate de a face teologie dincolo de prolegomene, o moda‑
litate de a vorbi despre Dumnezeu, care permite tematicii teologice să influen‑
ţeze metoda teologică. Am numit această abordare alternativă teologie primă.

Filosofia primă

Filosofia primă în premodernitate: metafizica. Aristotel ştia care 
este întrebarea preliminară corectă. Este întrebarea referitoare la „principiile 
prime“, întrebarea privitoare la realitatea ultimă: metafizica. Majoritatea filo‑
sofilor antici greci au fost de acord cu el. Astfel, unii au susţinut că „totul este 
apă“; alţii au sugerat că „totul este aer“ sau că „totul este foc“. În ce‑l priveşte 
pe Aristotel însă, el a argumentat că totul este „fiinţă“. Îi datorăm multe dintre 
categoriile pe care le mai folosim încă şi astăzi, atunci când gândim despre 
lucruri, cum ar fi: substanţă, esenţă sau existenţă.

Determinarea naturii realităţii a fost, aşadar, problema pe care lumea 
antică a considerat‑o cea mai importantă; a fost „filosofia ei primă“. Se pot 
înţelege o mulţime de lucruri despre o anumită epocă, dacă i se identifică fi‑
losofia primă. Într‑adevăr, una dintre modalităţile mai puţin sofisticate de a 
face distincție între epocile premodernă, modernă şi postmodernă este tocmai 
apelul la ceea ce fiecare dintre ele a considerat că ar fi filosofia ei primă. Aceste 
revoluţii la nivelul filosofiei prime se fac simţite mult dincolo de limitele filo‑
sofiei propriu‑zise. Ele reverberează în lumea academică şi în societate, iar în 
cele din urmă, se fac simţite şi în Biserică.

Aşadar, date fiind statura şi influenţa lui Aristotel în secolele al XII‑lea şi 
al XIII‑lea, nu este de mirare că mulţi teologi medievali au avut tendinţa de 
a considera metafizica – sau, în cazul lor, întrebarea referitoare la „fiinţa“ lui 
Dumnezeu – drept filosofie primă.2 Cu siguranţă, Scriptura a fost o sursă im‑

2 Poziţia aceasta, desigur, reprezintă o generalizare. Se poate, de asemenea, pleda cu succes şi 
în favoarea priorităţii limbajului şi a logicii în teologia medievală. De exemplu, T. F. Torrance 
atrage atenţia asupra „pasiunii ştiinţifice“ – a iubirii pentru disciplină analitică şi rigoare – care 
caracterizează o mare parte a teologiei medievale (vezi Torrance, Theological Science, Oxford 
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portantă, chiar decisivă pentru teologie, însă nu a fost şi singura. Unii teologi, 
cum a fost Toma din Aquino, credeau că se putea obţine o anumită cunoaştere 
despre esenţa şi existenţa lui Dumnezeu (despre natura fiinţei lui Dumnezeu) 
numai prin raţiune.

Filosofia primă a modernităţii: gnoseologia. Odată cu sosirea mo‑
dernităţii şi a iluminismului, toate lucrurile s‑au schimbat. În epoca raţiunii, 
problema cea mai arzătoare a fost natura şi posibilitatea cunoaşterii. Cum pot 
să cunosc? Cum pot arăta că convingerea mea este mai mult decât o simplă 
opinie? Într‑un mediu atât de critic, ceea ce contează nu mai este atât de mult 
întrebarea preliminară corectă, cât procedurile corecte. Această schimbare a 
priorităţilor filosofice poate fi observată în titlul complet al lucrării clasice a 
lui René Descartes, Discurs asupra metodei de a călăuzi bine rațiunea și de 
a căuta adevărul în ştiinţe, o lucrare care reprezintă pentru mulţi exemplul 
prin excelenţă al căutărilor moderne după fundamentele cunoaşterii.3 Ceea 
ce justifică pretenţiile de cunoaştere ale cuiva nu mai este apelul la sursele cu 
autoritate, ci mai degrabă o descriere a modului în care informaţia obţinută 
a fost procesată. Din această perspectivă, succesul ştiinţelor naturale este pa‑
radigmatic, iar metoda ştiinţifică a ajuns să fie invidiată de celelalte discipline. 
Pentru moderni, ceea ce contează este posibilitatea de a‑ţi justifica opiniile. 
Începând din momentul respectiv, metoda a devenit mai importantă decât su‑
biectul, iar gnoseologia a devenit mai importantă decât metafizica. Van Har‑
vey, în The Historian and the Believer, vorbeşte de pe poziţiile modernităţii, 
atunci când afirmă că este efectiv imoral să crezi ceva, dacă nu se întemeiază 
pe dovezi suficiente.4

Harvey se referea cu precădere la istorici, însă aceeaşi cerinţă se aplica şi 
exegeţilor sau teologilor, sau oricui altcuiva, în perioada modernă. Iată de ce, 
după aproximativ două sute de ani, mulţi din lumea academică sunt cufundaţi 
încă până la genunchi în interogaţiile „critice“ referitoare la adevărul Bibli‑
ei. Cercetătorii Bibliei care fac parte din aşa‑numitul „Seminar al lui Isus“, de 
exemplu, se bazează pe o oarecare metodă ştiinţifică, pentru a distinge între 
Isus cel adevărat, reconstruit cu ajutorul mijloacelor critice, şi Isus cel pre‑
zent în mărturia apostolică. Cercetătorii aceştia îşi pun încrederea mai degra‑
bă în metoda lor critică, decât în sensul clar al textului. Prin urmare, ceea ce 

University Press, Oxford, 1969, p. 56). Totuşi, scopul unor astfel de analize era acela de a do‑
bândi cunoaşterea realităţii divine. Transformarea criticistă introdusă de Kant – tipică pentru 
modernitate, în timpul căreia este problematizată cunoaşterea lucrurilor în sine – nu a fost la 
fel de acut sesizată de teologii medievali. 
3 Vezi J. Cottingham, ed., The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge University 
 Press, Cambridge, 1986. 
4 Van Harvey, The Historian and the Believer: The Morality of Historical Knowledge and Chris‑
tian Belief, Macmillan, New York, 1966.
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ei pretind că ştiu despre Isus este în pofida Bibliei în aceeaşi măsură în care 
este şi din pricina ei. Din perspectiva mea însă, ceea ce ei cunosc despre Isus 
reprezintă mai puţin, nu mai mult, decât ştiu cei care cred mărturia biblică. 
Pretinzându‑se înțelepți, au ajuns nişte sceptici. Unul dintre atacurile cele mai 
timpurii şi mai eficiente la adresa prestigiului criticii biblice a fost, foarte inte‑
resant, cel lansat de C. S. Lewis.

Magazia de unelte a lui C. S. Lewis şi critica modernităţii

Lucrarea lui C. S. Lewis, Meditation in a Toolshed, este una dintre piesele scur‑
te pe care le‑a scris pentru ziarul local, Coventry Evening Telegraph, în iulie 
1945. Articolul este, în esenţă, o scurtă parabolă, în care Lewis evocă o expe‑
rienţă simplă – faptul de a fi intrat într‑o magazie de unelte întunecată – după 
care îi explică semnificaţia. Totuşi, asemenea povestirilor schimbătoare de 
lume ale lui Isus, scurta naraţiune scrisă de Lewis este folosită pentru a răstur‑
na mesele schimbătorilor de cunoaştere din templul modernităţii.

Episodul este uşor de redat. Un om (Lewis) întră într‑o magazie de unelte. 
Uşa se închide în urma lui. Înăuntru este foarte întuneric, cu excepţia unei 
singure raze de lumină. La început, omul priveşte la raza de lumină şi nu vede 
decât firişoarele de praf care plutesc în ea. Apoi, păşeşte în lumină. Imediat, în‑
treaga privelişte anterioară se spulberă. Nu mai vede nici magazia de unelte şi 
nici raza de lumină, ci frunzele verzi care freamătă pe crengile unui copac din 
exterior, iar dincolo de ele, soarele, încadrat de ruptura neregulată din partea 
superioară a uşii.

O povestire simplă, dar ce poate, oare, să însemne şi în ce constă sem‑
nificaţia ei? Parabola, împreună cu meditaţia lui Lewis, nu se referă la nimic 
altceva decât la natura cunoaşterii (gnoseologie), iar semnificaţia ei constă în 
distincţia pe care Lewis o face între a privi la ceva şi a privi de‑a lungul a ceva. 
Lewis afirmă că, în lumea modernă, întregul prestigiu aparţine celor care pri‑
vesc la lucruri, adică, celor care se ţin la un pas depărtare de experienţa căreia 
îi aplică tehnicile lor critice. A privi la lucruri înseamnă a le contempla într‑o 
manieră imparţială şi dezinteresată, într‑un cuvânt, într‑o manieră detaşată. 
Aceasta a fost şi soarta Bibliei, în vremurile moderne. În majoritatea cazurilor, 
cercetătorii Bibliei au privit la Biblie, la întrebările referitoare la autorul ei, la 
compoziţia sau autenticitatea ei istorică, în loc să privească de‑a lungul ei.

Ei bine, de ce nu? Dacă modernitatea este epoca teoretică par excellence, 
un discurs de proporţii asupra metodei, şi dacă gnoseologia domneşte efec‑
tiv fără rival în calitate de filosofie primă, de ce să nu înceapă teologia cu un 
studiu critic al Bibliei? În ce mă priveşte, consider că există cel puţin două 
motive pentru care lucrul acesta n‑ar trebui să se întâmple. Mai întâi, pentru 
că o astfel de abordare conduce la o „mare despărțire“, un divorț dureros între 



© 2002 by Kevin J. Vanhoozer

26  Teologia primă

Teologia primă

Centralitatea Scripturii pentru dogmatica creştină se referă la faptul că teologii 
au tot interesul să discute practica şi principiile interpretării. După cum toc‑
mai am văzut însă, ceea ce era deja o sarcină complexă a devenit şi mai compli‑
cată în condiţiile postmodernităţii. Dată fiind dificultatea interpretării biblice, 
creştinilor laici li se poate ierta, probabil, dorinţa de a obţine o cunoaştere mai 
directă a lui Dumnezeu. Există însă o modalitate de a face teologie care să evite 
sarcina interpretării biblice? Ne întoarcem astfel la întrebarea noastră inițială, 
referitoare la punctele de pornire. Cărui lucru îi vom acorda noi, în această 
vale a umbrelor deconstrucţiei, titlul de „teologie primă“? Putem începe cu 
Dumnezeu (cu realitatea divină, fiinţa şi metafizica) sau trebuie să începem cu 
Scriptura (cu revelaţia divină, mărturia şi gnoseologia)?

Gândindu‑l pe Dumnezeu separat de Scriptură: „sensus 
divinitatis“.19 Ce se întâmplă atunci când pornim de la propriile noastre in‑
tuiţii referitoare la existenţa şi natura lui Dumnezeu, de la ceea ce Jean Calvin 
numeşte sensus divinitatis? În viziunea lui Calvin, cunoaşterea lui Dumnezeu 
a fost sădită în mintea omului. De ce atunci să nu începem cu ideea de Dum‑
nezeu, care, după cum spunea Charles Hodge, „se află în minte“?20 Există o 
tradiţie îndelungată a teologiei filosofice care începe cu ideea „fiinţei perfecte“, 
din care deduce ulterior un anumit număr de atribute divine, cum ar fi: eterni‑
tatea, bunătatea şi imuabilitatea. Este, aşadar, întrebarea teologică preliminară 
corectă o întrebare referitoare la conceptul unei fiinţe infinit perfecte? A răs‑
punde afirmativ înseamnă a urma teismul filosofic.

Rămâne însă deschisă întrebarea dacă Dumnezeul filosofilor poate fi echi‑
valat cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov.21 Una este să identifici câteva 
atribute generice ale unei fiinţe supreme şi cu totul altceva să înțelegi credin‑
cioşia lui Yahweh faţă de legământul său sau un Dumnezeu trinitar ori dispo‑
nibilitatea Tatălui de a‑i ierta pe păcătoşi. Calvin însuşi prezintă obiecţia prin‑
cipală care stă împotriva acestei maniere de a face teologie, anume, că sensus 
divinitatis este corupt de păcat: „Ei nu‑l înţeleg pe Dumnezeu aşa cum se oferă 
el însuşi... ci îl măsoară cu unitatea de măsură a propriei lor stupidităţi carnale, 
imaginându‑şi‑l aşa cum şi l‑au făurit în prezumpţiile lor.“22 Pericolul încercării 
de a începe cu ideea perfecţiunii divine stă, aşadar, în faptul că gândirea noas‑

19 „simţul divinităţii“ (lat.) (n.trad.).
20 Desigur, atât pentru Calvin, cât şi pentru Hodge, însăşi prezenţa ideii de Dumnezeu în mintea 
omului este o funcţie a creării noastre după chipul lui Dumnezeu.
21 Blaise Pascal este cel vestit pentru distincția făcută între Dumnezeul filosofilor şi Dumnezeul 
lui Avraam, Isaac şi Iacov.
22 Jean Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeil, Westminster Press, Phi‑
ladelphia, 1060, 1, 4, 1 (ordinea uşor modificată).
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tră este greoaie şi perversă. Crezându‑ne teologi, devenim idolatri. Postmo‑
dernii propun, evident, şi o idee biblică: aceea că ceea ce spunem despre Dum‑
nezeu, pe baza propriilor noastre idei, s‑ar putea să ne reveleze mai mult pe 
noi înşine, situaţia noastră socială şi păcătoşenia noastră, decât pe Dumnezeu.

Mai există o dificultate referitoare la faptul de a face teologie pe temeiul 
ideii noastre de fiinţă supremă: cum definim „perfecţiunea“? Să privim pen‑
tru o clipă modelele de Dumnezeu care sunt în prezent în vogă. Multe dintre 
ele reflectă ceea ce cultura noastră consideră curent a fi perfecţiuni sau valori 
ultime.23 Deşi toate acestea par încercări de a‑l gândi pe Dumnezeu ca pe o 

„fiinţă absolut perfectă“, ele pornesc, totuşi, „de jos“, adică, de la experienţa şi 
cultura umană. Abordările respective tind să recunoască doar autoritatea ace‑
lor crâmpeie ale naraţiunii biblice care se potrivesc ideilor lor preconcepute şi 
care le aduc avantaje politice.

Un exemplu, în sensul acesta, este Sallie McFague. Ea consideră că teo‑
logia abordează cel mai eficient problemele contemporane, atunci când folo‑
seşte, cu privire la Dumnezeu, metafore care se adresează în mod convingător 
situaţiei contemporane. Ea îşi prezintă perspectiva asupra teologiei în lucrarea 
Models of God. Teologii ar trebuie să caute în Biblie nu informaţii despre Dum‑
nezeu, ci mai degrabă un model al felului în care teologia trebuie făcută, adică, 
metaforic, cu imagini. Teologia „înseamnă, în principal, elaborarea câtorva 
metafore şi modele de bază, în încercarea de a exprima pretenţia creştinismu‑
lui într‑un mod comprehensiv, puternic şi contemporan“.24 Iar în ce privește 

„pretenţia creştinismului“, McFague o identifică cu afirmaţia că universul nu 
este nici indiferent, nici răuvoitor şi că există o putere care se află „de partea 
vieţii şi a împlinirii“.25 Pentru că situaţia noastră globală şi ecologică este dife‑
rită de cea a autorilor biblici, McFague ne declară liberi să folosim metafore şi 
imagini noi, capabile să exprime această pretenţie într‑o manieră care să vină 
mai bine în întâmpinarea nevoilor timpului nostru. În special, McFague vrea 
ca teologii să abandoneze metaforele „demodate şi opresive“, care‑l înfăţişează 
pe Dumnezeu ca pe un „Tată“ (prea patriarhal) sau care descriu relaţia dintre 
Dumnezeu şi lume în termenii relaţiei dintre un rege şi regatul său (prea ierar‑
hic). Pentru McFague, teologia este cu precădere ficţiune, însă unele ficţiuni 
sunt mai puţin opresive decât altele.

Ce anume reglementează lucrurile pe care McFague, teologul, le spune 
despre Dumnezeu? Nici Biblia şi nici tradiţia teologică. Criteriul lucrurilor pe 
care McFague le afirmă despre Dumnezeu este experienţa personală a iubirii 

23 Prima dintre acestea este dragostea. Vezi capitolul trei pentru evaluarea câtorva abordări 
contemporane ale iubirii lui Dumnezeu.
24 Sallie McFague, Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age, Fortress, Phila‑
delphia, 1987, p. xi.
25 Ibid., p. x.
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Dumnezeu ca agent comunicativ trinitar şi a Scripturii ca locus scris al acţiunii 
comunicative a lui Dumnezeu.57

Apare însă o obiecţie. Nu cumva construiesc aici încă un model al Scrip‑
turii, încă un studiu de caz pe care Kelsey să‑l poată dezvolta? Nu este, oare, şi 
acesta un sistem miop, care ia gândirea captivă şi care reduce bogăţia Scriptu‑
rii la o singură dimensiune? Cred că nu. Căci, deşi am propus un model gene‑
ral – Scriptura ca acţiune comunicativă a lui Dumnezeu – conceptul de acţiu‑
ne comunicativă ne oferă posibilitatea să apreciam diversitatea vastă a limbii şi 
literaturii Bibliei, într‑o manieră în care alte modele nu o fac. Rubrica acţiunii 
comunicative include o pluralitate de interpretări specifice. Într‑adevăr, forţa 
ei constă mai ales în capacitatea de a recunoaște modalităţile multiple în care 
Dumnezeu este prezent şi activ în Cuvântul său: poruncind, promiţând, aver‑
tizând, mângâind şi aşa mai departe. De asemenea, ne permite să concepem 
o unitate integrală între Dumnezeu şi Scriptură, fără a confunda cele două in‑
stanţe şi fără a o reduce pe una la cealaltă. În sfârşit, ideea de acţiune comuni‑
cativă divină subliniază importanţa pătrunderii, prin intermediul imaginaţiei, 
în mulţimea posibilităţilor de a vedea şi concepe pe Dumnezeu, lumea şi pe 
noi înşine, care au fost instituite de Autorul divin spre binele nostru.

Ce înseamnă succes, în teologie?

Cei care vor să aibă succes, după cum am arătat, trebuie să pună întrebările 
preliminare corecte. Ei bine, am examinat deja aceste întrebări preliminare. 
Acum, trebuie să ne întrebăm ce înseamnă succesul, în magazia de unelte a 
teologiei? Dacă hermeneutica teologică este „teologia primă“, adică locul din 
care trebuie să începem, care este atunci punctul final al teologiei? Pentru a 
vorbi fără ocolişuri: la ce slujeşte o doctrină a Scripturii, chiar una reconstrui‑
tă? Ce înseamnă succesul în teologie şi în hermeneutica teologică?

Înţelepciunea: a trăi de‑a lungul textului. Condiţia postmodernă 
i‑a trezit pe teologi din somnul lor dogmatic, mai exact, din visul că doctrina 
sau sistemul reprezintă tot ceea ce este şi poate fi în teologie. Am arătat că 
Biblia este mult mai mult decât o carte cu informaţii; mai mult chiar decât o 
carte cu informaţii divin revelate. Este o colecţie de acte comunicative divine, 
care continuă să‑şi producă efectele în cei care o citesc în Duh şi adevăr.

Care trebuie să ne fie atitudinea faţă de Scriptură, ca acţiune comunicativă 
a lui Dumnezeu? Pentru fiecare acţiune comunicativă există o reacţie comu‑
nicativă egală şi de semn contrar. Ei bine, nu chiar. Cititorii nu se compor‑

57 Isus Hristos este, desigur, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Viaţa întrupată a lui Isus este, 
aşadar, şi ea parte din acţiunea comunicativă a lui Dumnezeu. Ideea este însă că ne putem apro‑
pia de Hristos numai pe baza mărturiei apostolice (divin autorizată) privitoare la el.
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tă întotdeauna în conformitate cu cea de‑a treia lege newtoniană a mişcării. 
Totuşi, cititorii receptivi ar trebui să răspundă textului biblic într‑o manieră 
corespunzătoare, o manieră care să corespundă lucrului pe care textul însuşi îl 
face. Pentru că Dumnezeu face multe lucruri cu ajutorul cuvintelor, răspunsu‑
rile noastre vor fi şi ele variate: trebuie să afirmăm doctrina, să ascultăm Legea, 
să ne ţinem cu nădejde de promisiuni, să ne bucurăm de Evanghelie. Teologia 
primă implică o cunoaştere performativă, presupune împlinirea Cuvântului, 
trăirea, la fel de mult ca privirea, de‑a lungul textului.

Ce înseamnă succes pentru fiinţele umane? Care este persoana „care are 
cele mai multe şanse să reuşească“? Dacă vrem să reuşim, trebuie să studi‑
em prolegomenele condiţiei umane. Care sunt întrebările preliminare corecte, 
referitoare la specia umană? Clasificarea speciei umane ne oferă un indiciu: 
Homo sapiens. Sapienţa – înţelepciunea – este bună pentru oameni. Înţelep‑
ciunea este mai mult decât informaţia, mai mult decât cunoaşterea propoziţi‑
onală. Este cunoaştere trăită, cunoaştere performativă.58 Temeiul ultim al stu‑
dierii teologiei este faptul că doctrina este bună pentru noi şi este bună pentru 
sufletele noastre.59 Doctrina nu este o simplă prezentare a informaţiei; nu este 
nici chiar cunoaştere, ci este înţelepciune. Este înţelepciunea lui Dumnezeu 
care ne‑a fost comunicată în Isus Hristos. Doctrina creştină produce acea cu‑
noaştere vitală care, dacă este aplicată, conduce la înflorirea omului, la viaţa 
din abundenţă.

Dacă înţelepciunea aceasta nu este însuşită – adică, preluată şi pusă în 
practică – ea rămâne inertă. Ea nu slujeşte mai mult decât o pereche de oche‑
lari de citit pe care cineva îi vede, dar nu privește prin ei. Dacă nu privim şi nu 
trăim de‑a lungul textului, doctrinele noastre cu autoritate biblică vor fi la fel 
de nefolositoare şi nu vom rămâne decât cu acea „ieftină ineranţă“, cu afirma‑
rea adevărului Bibliei, în absenţa unei ucenicii corespunzătoare la picioarele 
Celui care este adevărul.

Întrebarea preliminară corectă: corectitudinea. Succesul în teo‑
logie, aşadar, se leagă de succesul în viaţă. Dacă nu‑l consultăm pe Aristotel, ci 
Scriptura, vom vedea că cea mai importantă întrebare preliminară corectă este 
cum să dezvoltăm o relaţie corectă cu Dumnezeu.

Desigur, faptul de a pune întrebarea preliminară corectă nu constituie o 
condiţie suficientă a succesului. Ne trebuie, de asemenea, şi răspunsul corect. 
Biblia ne dă răspunsul acesta. Dacă privim de‑a lungul textului biblic, îl vom 
vedea pe Hristos; dacă vom trăi de‑a lungul textului, ne vom întâlni cu Hristos 

58 Tratez tema cunoaşterii performative mai pe larg în Vanhoozer, Drama of Doctrine, cap. 4, 7 
şi 8.
59 Ideea aceasta a fost susţinută cu deosebită forţă de Ellen Charry, în By the Renewing of Your 
Minds: The Pastoral Function of Christian Doctrine, Oxford University Press, Oxford, 1997.
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şi ni‑l vom asuma pe Hristos. Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului; înflo‑
rirea omului vine prin împlinirea Cuvântului, prin încrederea pe care ne‑o pu‑
nem în cuvântul promisiunii şi prin ascultarea cuvântului poruncii. Succesul 
în teologie depinde de faptul de a te afla într‑o relaţie corectă cu Dumnezeu.

Când cineva se află într‑o relaţie corectă cu Dumnezeu, toate celelalte re‑
laţii ale persoanei respective devin şi ele corecte. Ştiindu‑ne iertaţi de Dum‑
nezeu, avem şi noi puterea să‑i iertăm pe alţii. Şi lucrul acesta face parte din 

„cunoaşterea trăită“ a Scripturii. Într‑adevăr, s‑ar putea să nu fie deloc exage‑
rată afirmaţia că scopul ultim al interpretării biblice este realizarea unor relaţii 
corecte cu Dumnezeu, cu ceilalţi şi cu sine însuşi. La urma urmei, adevărul 
creştin se află în slujba iubirii creştine. Dacă mă folosesc de limbajul refor‑
matorilor şi al teologilor de profesie, dar sunt lipsit de o credinţă personală 
în Hristos, teologia mea nu are decât valoarea zgomotului unei tobe. Şi chiar 
dacă aş dispune de darul creării unor sisteme teologice coerente conceptual 
şi de puteri analitice capabile să îndepărteze obiecţiile liberalilor, dar nu am o 
nădejde personală în Dumnezeu, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mă dau pe mine 
însumi rezolvării disputei dintre supra şi infralapsarianism, apărării ineranţei 
sau învăţării Catehismului Westminster, da, chiar a versiunii sale mai lungi, în 
aşa fel încât să‑l pot spune de dinafară, şi înainte şi înapoi, dar nu am dragoste, 
n‑am realizat nimic.

În cele din urmă, filosofiile prime vin şi se duc. La fel se întâmplă şi cu 
tendințele metodei teologice. Nu pot prezice ce anume va decide generaţia 
următoare ca fiind de primă importanţă şi prioritate. Ştiu însă un lucru: că nu 
există nicio sarcină mai vitală cu care creştinii se confruntă, decât faptul de a 
răspunde cu credincioşie Scripturii, în calitate de colecţie a actelor de vorbire 
cu autoritate ale lui Dumnezeu; nu pentru că ar fi cartea sfântă, ci pentru că 
Domnul este sfânt şi pentru că Biblia este Cuvântul său, mijlocul principal de 
care dispunem pentru a ajunge să‑l cunoaştem pe Isus Hristos. Cei care inter‑
pretează Biblia corect – cei care privesc şi trăiesc de‑a lungul textului, urmând 
cuvintele scrise până ajung la Cuvântul cel viu – îşi vor avea iubirile şi vieţile 
ordonate corect. Într‑adevăr, teologia primă contează tocmai din cauză că se 
leagă de iubirea noastră primă. Apostolul Pavel nu ne îngăduie să ne îndoim 
nici de teologia sa primă şi nici de iubirea sa primă: „Ba încă şi acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii 
lui Hristos Isus, Domnul meu“ (Fil. 3:8).
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Partea întâi
D umnezeu
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Doi
Îşi  are Trinitatea lo cul  într‑o 

te olog ie a  rel ig i i lor?

Despre pescuitul în Rubicon şi  despre  
„identitatea“ lui Dumnezeu

Din diverse motive, râurile şi podurile figurează proeminent în dezbaterile 
referitoare la pluralismul religios şi la teologia religiilor. Mahatma Gan‑

dhi a fost cel dintâi care a folosit analogia râului: „Putem bea împreună cu alţii 
din aceleaşi fluvii, însă nu trebuie să folosim aceeaşi cană.“ „Sufletul religiei 
este unul, însă e închis în multe forme. Poziţia mea este aceea că toate marile 
religii sunt, în esenţă, identice.“1 „Aceleaşi... unul... identice“; se referă, oare, 
toate religiile la acelaşi Dumnezeu? Întrebarea dacă Dumnezeul creştin este 
identic cu cel la care se referă alte religii este, în esenţă, o întrebare referitoare 
la identitatea lui Dumnezeu.

Trei râuri şi un al patrulea

Raimundo Panikkar simbolizează istoria relaţiei creştinismului cu alte religii, 
folosindu‑se de imaginea a trei râuri sfinte. Iordanul, cu toate conotaţiile sale 
istorice referitoare la evenimentele legate de relaţia lui Israel cu Yahweh şi a 
lui Isus cu Tatăl, reprezintă exclusivismul, convingerea tradițională că creş‑
tinismul este singura religie adevărată. Tibrul simbolizează mentalitatea oc‑
cidentală a creştinismului, cu cruciadele sale medievale şi cu misiunile sale 

1 Apud Bruce Demarest, General Revelation: Historical Views and Contemporary Issues, Zon‑
dervan, Grand Rapids, Mich., 1982, p. 255.



© 2002 by Kevin J. Vanhoozer

48  Teologia primă

moderne. Toate drumurile duc la Roma; prin urmare, toate râurile – religiile 
– conduc spre creştinism. „Declaraţia referitoare la relaţia Bisericii cu religiile 
necreştine“, care a fost adoptată la Conciliul al II‑lea de la Vatican, în 1965, a 
făcut din inclusivism poziţia oficială a Bisericii Romano‑Catolice.2 Inclusiviş‑
tii adoptă poziţia conform căreia creştinismul include ceea ce este adevărat în 
celelalte religii.

În opinia lui Panikkar, niciuna dintre cele două mentalităţi, Iordanul sau 
Tibrul, nu recunoaşte în mod adecvat „alteritatea“ celorlalte religii. Gangele, 
care combină multe izvoare şi se dispersează prin guri de vărsare divergente, 
reprezintă pluralismul contemporan: creştinismul este una dintre religiile va‑
lide. Panikkar nu intenţionează să vorbească aici nici despre creştinismul doc‑
trinar şi nici despre creştinismul instituţional, ci despre „cristianitate“, despre 
esenţa mistică şi spirituală a credinţei care este împărtășită de întreaga uma‑
nitate.3 Ne vom întoarce la Panikkar şi la soluţia sa trinitară, pe care o oferă 
problemei pluralismului religios, la momentul potrivit.

A fost însă invocat şi un al patrulea râu. Creştinii contemporani, conştienţi 
de pluralitatea religiilor, se află înaintea a ceea ce Paul Knitter numeşte „Rubi‑
conul teologic“. „A‑l traversa înseamnă a recunoaşte într‑un mod clar şi lipsit 
de ambiguităţi posibilitatea ca alte religii să aibă şi ele un rol în istoria mân‑
tuirii, care să nu fie doar valoros şi salvific, ci probabil egal cu cel al creştinis‑
mului.... Înseamnă să admiţi că, dacă alte religii trebuie să‑şi afle împlinirea în 
creştinism, creştinismul trebuie, în aceeaşi măsură, să‑şi afle împlinirea în ele.“4

Knitter descrie trei strategii principale – trei poduri peste Rubicon – pe 
care teologii le folosesc, de obicei, pentru a trece de la exclusivism sau inclu‑
sivism la o poziţie pluralistă. Mai întâi, este vorba despre o accentuare pro‑
gresivă a conştiinţei relativităţii cultural‑istorice, cu privire la cunoaştere şi 
credinţe, în general. Priviţi de pe podul acesta, exclusiviştii şi inclusiviştii par, 
deopotrivă, nişte încrezuţi, din cauza uluitoarelor lor pretenţii de adevăr, le‑
gate de caracterul absolut al creştinismului. John Bunyan a avut un picior pe 
podul acesta, atunci când a scris că: „Fiecare crede că religia lui este cea co‑
rectă, atât evreii, cât şi maurii şi păgânii; dar dacă credinţa noastră, Hristos şi 
Scripturile nu sunt nici ele decât nişte opinii?“5 Al doilea pod este teologic; este 

2 Vezi David Wright, „The Watershed of Vatican II: Catholic Approaches to Religious Plura‑
lism“, în One God, One Lord: Christianity in a World of Religious Pluralism, ed. Andrew D. 
Clarke şi Bruce W. Winter, Baker, Grand Rapids, Mich., 1992, p. 207‑226.
3 Vezi Raimundo Panikkar, „The Jordan, the Tiber, and the Ganges“, ed. John Hick şi Paul F. 
Knitter, Orbis, Maryknoll, N.Y., 1987, p. 89‑116.
4 Paul Knitter, „Toward a Liberation Theology of Religions“, în The Myth of Christian Unique‑
ness: Toward a Pluralistic Theology of Religions, ed. John Hick şi Paul f. Knitter, Orbis, Maryknoll, 
N.Y., 1987, p. 225.
5 Citat în William C. Placher, Unapologetic Theology: A Christian Voice in a Pluralistic Conver‑
sation, Westminster John Knox Press, Louisville, Ky., 1989, p. 15.
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conştiinţa faptului că misterul divinităţii întrece resursele noastre lingvistice 
şi conceptuale. Formulările creştine nu constituie o excepţie; ele nu ne oferă 
un acces privilegiat la Faptul divin. Al treilea pod este grija împărtăşită faţă de 
bunăstare şi dreptate pentru toţi oamenii; este de natură etico‑politică şi este 
cel mai bine reprezentată de Hans Küng: „nu există pace mondială, fără pace 
între religii; nu există pace între religii, fără dialog între religii; şi nu există dia‑
log între religii, fără o cunoaştere reciprocă exactă.“6

Identitate şi diferenţă: trebuie ca ortodoxia să fie opresivă?

Nu mă îndoiesc de faptul că teologii creştini sunt de acord că celelalte religii 
trebuie tratate cu bunăvoință, dreptate şi respect. Dar ce implică, mai exact, 
aceste virtuţi? Este adevărat că orice pretenţie creştină la adevăr constituie un 
afront la adresa integrităţii altor religii? Trebuie, oare, ca toţi să aibă aceleaşi 
opinii (ortho‑doxa) pe care le am şi eu sau, dacă nu, să se confrunte cu repre‑
salii violente? Trebuie ca ortodoxia să fie represivă?

Prezentarea „celuilalt“. Cine este celălalt? Celălalt este cel care nu 
este dintre „noi“; cei care sunt „ei“. În Occidentul creştin, până în secolul al 
XVI‑lea, celălalt era „păgânul“; în epoca raţiunii, era „cel neluminat“; în seco‑
lul al XIX‑lea, era „primitivul“; în secolul XX, era „cel diferit“.7 În vremurile 
noastre însă, celălalt reprezintă înainte de orice o problemă de hermeneutică, 
o provocare interpretativă adesea de nerezolvat, care se împotriveşte încercă‑
rilor noastre şovăielnice de a‑l înţelege.

Emmanuel Lévinas acuză filosofia occidentală de un discurs totalizator şi 
totalitar. Gândirea nu este altceva decât violenţa prin care celălalt este redus 
la Identitate; cunoaşterea celorlalţi devine cunoaştere de sine. „Greaca“ este 
limba şi regula conceptului, a universalului.8 În „greacă“, gândirea celuilalt este 
subordonată de conştiinţă şi capturată de ea; diferenţa este domesticită. Filo‑
sofia încearcă să reducă pluralitatea la unitate, alteritatea la identitate. Pentru 
că „identitatea“ este definită în opoziţie cu „diferenţa“, sarcina filosofiei este 
aceea de a cuceri alteritatea. Interpretată astfel, filosofia este raportul unei cu‑
ceriri, nu al unei întâlniri autentice.

Pentru Lévinas, chipul celuilalt scapă, în cele din urmă, comprehensiunii 
filosofice.9 Chipul celuilalt proclamă o diferenţă între celălalt şi mine însumi 

6 Hans Küng, „Christianity and World Religions: Dialogue with Islam“, în Toward a Universal 
Theology of Religion, ed. Leonard Swidler, Orbis, Maryknoll, N.Y., 1987, p. 194.
7 Urmez aici tipologia lui Bernard McGrane, aşa cum este prezentată în Beyond Anthropology: 
Society and the Other, Columbia University Press, New York, 1989.
8 Vezi Robert Gibbs, Correlations in Rosenzweig and Lévinas, Princeton University Press, Prin‑
ceton, N.J., 1922, cap. 7.
9 Vezi Emmanuel Lévinas, „Ethics and First Philosophy“, în The Lévinas Reader, ed. Seán Hand, 
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care nu poate fi dizolvată: „Nu‑l pot transforma în mine însumi; nu‑l pot redu‑
ce la cunoaşterea pe care o am despre el.“10 În locul totalităţii, este pluralitatea, 
care abandonează logica asimilării membrilor de către clase. Faţa celuilalt este 
un infinit scop în sine.11 Capacitatea noastră de a înțelege realitatea este depă‑
şită de datoria mea infinită faţă de celălalt: protejarea alterităţii celuilalt devine 
cel dintâi imperativ etic şi, probabil, o descriere a ceea ce trebuie iubit.12

Teologia şi celălalt. Faptul că există un altul pe care, pur şi simplu, nu‑l 
pot asimila reprezintă o provocare în acelaşi timp gnoseologică şi etică. Cum 
au răspuns teologii sistematici acestei provocări? Pluraliştii reproşează două 
lucruri teologilor care încă nu au trecut Rubiconul. Mai întâi, este critica so‑
teriologică: teologia creştină este exclusivistă. Wilfred Cantwell Smith îşi ex‑
primă indignarea faţă de mentalitatea îngustă a teologilor căii înguste: „Este 
imposibil din punct de vedere moral să ieşi efectiv în lume şi să spui altor 
fiinţe umane inteligente şi evlavioase că: «Noi suntem mântuiţi, iar voi sunteţi 
condamnaţi.»“13 În al doilea rând, este critica gnoseologică: teologia creştină 
este represivă. Este interesant faptul că această critică este îndreptată la fel 
de mult împotriva inclusiviştilor, cât şi a exclusiviştilor. Atât John Hick, cât 
şi George Lindbeck pretind, de exemplu, că ideea lui Karl Rahner de „creştin 
anonim“ este la fel de imperialistă şi de profund ofensivă faţă de necreştini ca 
exclusivismul.14 Inclusivistul îl forţează şi el pe celălalt să intre într‑o categorie 
pe care celălalt nu o recunoaşte. Küng, în mod pertinent, se întreabă dacă creş‑
tinii ar fi fericiţi dacă cineva i‑ar numi „musulmani anonimi“.15

Aşadar, par să existe două strategii pe care teologii creştini le‑ar putea 
adopta față de celălalt: convertire sau conversaţie. Convertirea, prin faptul că‑l 
reconstruieşte pe celălalt ca identic, îi face în practică ceea ce gândirea „greacă“ 
îi face în plan teoretic. David Tracy vorbeşte în numele pluraliştilor care optea‑
ză pentru a doua strategie: „Consider că ne apropiem cu repeziciune de ziua în 
care nu va mai fi posibilă încercarea de a construi o teologie creştină sistema‑
tică, decât în contextul unei conversaţii serioase cu celelalte căi importante.“16 

Blackwell, Oxford, 1989, p. 75‑87.
10 Gibbs, Correlations, p. 165.
11 Vezi ibid., p. 159: „Din perspectiva lui Lévinas, eticul mă obligă în faţa celuilalt; obiecţia mea 
împotriva universalului, în cele din urmă, nu mă are în vedere pe mine ca individ unic, ci are în 
vedere cealaltă persoană, a cărei individualitate este pierdută.“
12 Vezi ibid., p. 184: „Dragostea mă obligă şi îmi creează, faţă de cel iubit, o responsabilitate fără 
limite.“ 
13 Apud Placher, Unapologetic Theology, p. 16.
14 La fel Gavin D’Costa, „Theology of Religions“, în The Modern Theologians, ed. David F. Ford, 
Blackwell, Oxford, 1989, vol. 2, p. 282, n. 28.
15 Küng, “Christianity and World Religions“, p. 203.
16 David Tracy, Dialogue with the Other: The Inter‑religious Dialogue, Louvain Theological and 
Pastoral Monographs, Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 1991, p. xi.




