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Trebuie oricum să ţinem seama de adevărul u!terio~9 Stăpânul ini~ii 
omului este Dumnezeu. Stă în puterea sa de a o schimba. 1?e aceea omul 
ar trebui să se adreseze lui cu rugăciune umilă pentru a obţme harul ~are 
transformă şi ajutorul necesar pentru a realiza adevărata iu.~ire. O ru~~cm~e 
încrezătoare şi perseverentă nu este cel mai neînsemnat m1Jl~c de utthzat m 
a dori adevărate valori şi în educarea iubirii pentru bunătate. 9 

Aşa cum am văzut în studiul de faţă, a urma calea virtuţii înseamnă a 
merge în mod cert pe calea care duce la mântuire, deoarece virtuţile sun\ to~ 
atâtea moduri practice de a ajunge la Hristos. Importanţa pentru pastorala Şt 
misiune a problemei virtuţii este mare, deoarece scopul misiunii preoţeşti 
este tocmai acela de a conduce omul pe calea desăvârşirii, a mântuirii, iar 
virtutea este scară spre aceasta. 

Viaţa duhovnicească a creştinului este o permanentă încordare şi 
luptă de eliberare deplină de păcat şi de efectele sale, şi de dobândire şi 
lucrare tot mai deplină a virtuţilor creştine, căi spre desăvârşire. 

În timp ce patimile reprezintă o deformare a firii şi o deturnare a 
vieţii de la adevărata sa finalitate, o degradare a chipului lui Dumnezeu din 
om şi o vieţuire în registrul inferior şi tenebros al existenţei, virtuţile 
creştine şi viaţa virtuoasă constituie adevărata vocaţie a omului, capabilă să 
îi aducă acestuia adevărata bucurie şi fericire, cea izvorâtă din trăirea tot 
mai aproape de Izvorul vieţii şi al fericirii, Dumnezeu-Iubire. 

Prin voia sa liberă, cu care a fost înzestrat de la creaţie, omul se află 
şi este liber să aleagă între a deveni „rob patimilor" şi a nu se pleca lor; are 
puterea de a alege între păcat şi virtute, aceasta din urmă fiind singura în 
stare să-i dăruiască omului „cununa nemuririi" 

Părinţii duhovniceşti ai Răsăritului ortodox subliniază permanent 
ideea că, în timp ce patimile sunt contrare firii şi lucrează silnic la 
distrugerea acesteia, virtuţile reprezintă un dar al creaturii, sunt fireşti, au 
fost zi~ite împreună cu firea oamenilor. Ele constituie vocaţia esenţială a 
omulm, de a se asemăna tot mai mult, până la unirea îndumnezeitoare cu 
Părintele său ceresc, iar aceasta nu se poate realiza decât prin dobândir~a şi 
lucrarea virtuţilor. 

89 Idem 
90 Paul Evdokimov, Înnoirea spiritului, Editura Pandora, Târgovişte, 1997, p.106 
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Poruncile şi virtuţile sunt leacuri curăţitoare ale stării noastre 
pătimaşe. Dacă patimile sunt boli ale sufletului, ce atentează la viaţa 
omului, şubrezindu-i trupul şi omorându-i sufletul, boli ce se încuibează Îll' 
inima omului oarecum din afară şi datorită lipsei lui de trezvie, virtuţile sunt 
starea firească de sănătate a sufletului. În timp ce patimile sunt nişte 
,,accidente" şi adaosuri reproşabile firii omeneşti, virtutea se află în suflet, 
în chip firesc. 

Prin păcat şi patimi, omul dobândeşte o deprindere străină şi contrară 
firii, se află în stare de boală şi robie sufletească. Prin virtute, însă, primim 
deprinderea noastră proprie, sau ne reîntoarcem la sănătatea noastră, ca de 
la o orbire oarecare, la lumina proprie, sau ca de la o boală oarecare, la 
sănătatea noastră după fire. 

Lipsa virtuţilor este, din acest motiv, ,,maica morţii", pe când 
prezenţa lor naşte nemurirea. Fiecare patimă are o virtute contrară, pe care 
omul trebuie să o descopere şi să o lucreze până la desăvârşire. 

Înaintarea în lucrarea acesteia înseamnă în acelaşi timp, distrugerea 
patimii contrare. Lupta împotriva patimilor, pentru dobândirea şi practicarea 
virtuţilor aduce în sufletul celui duhovnicesc adevărata fericire, întrucât 
virtutea este cu mult mai vrednică de cinste decât bogăţia. 

Virtuţile creştine reprezintă calea şi „scara cea mică şi scurtă" spre 
Împărăţia cerească. Ele sunt asemenea unei scări spre cer, pe care urcă şi 
coboară îngerii, susţinându-i şi ajutându-i pe ostenitori în acest urcuş 
duhovnicesc. 

La capătul de sus al acestei scări a desăvârşirii se află Însuşi 
Dumnezeu, Cel ce aşteaptă de la început hotărârea noastră de a pomi pe 
această scară nevăzută şi aducătoare de fericire adevărată; Care pe cei ce au 
pornit cu dragoste şi râvnă îi susţine în eforturile lor, întinzându-le mâna 
puterii Sale de sus; iar odată ajunşi 1~ capătul ei, le dă răsplata pentru 
ostenelile lor - unirea îndumnezeitoare. In această lume şi în această viaţă, 
omul se află, din punct de vedere duhovnicesc, la mijloc între două căi, 
care, pe măsură ce pornim pe una sau alta dintre ele - se lărgeşte: calea 
binelui şi calea răului. 

Iubirea naşte solidaritatea, deoarece „creştinul care participă la 
Euharistie învaţă de la ea să devină promotor de comuniune, de pace, de 
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Aiweza monahului, ca de altfel şi cea a omului de afaceri, presupune 

p1·ogresul perpetuu în a acumula nu spre îmbogăţire, ci spre circulaţia 

hunul'ilor. spre njutomr ea aproapelui. Astfel, fluxul de capital sau bunurile 

\Jir 1uli\ ~I snstin vinţn trupească şi, implicit sufletească a multora. 
Snri'i ia de bună voie este atât sărăcia, înţeleasă ca neagonisirea de 

ht1m11·i trupeşti, d it şi sărăcia duhovnicească a primei fericiri a Evangheliei 

Mttntultorulni: ,,Fericiţi cei săraci cu duhul, ca a lor este Împărăţia 
Cerurilor" (Mutei 5, 3), fericire care, în înţelesul ei profund, înseamnă 

,llhernron de orice idol, de orice poftă de avuţie, de orice obsesie de a avea, 

o posedn cevn nu numai material, ci şi spiritual; bunăoară, dorinţa de a 

supun e pe nltii cu conştiin}a tezaurului său spiritual mai bogat faţă de al 

eluilnlt, socotit mai sărac. 1 3 

Este, în ncelaşi timp, şi sărăcia ca şi eliberarea de grija obsedantă, 

rnnlndivl\, de cnre vorbeşte Mântuitorul: ,,Ce vom manca, ce vom bea, ori cu 

cc ne vom îmbrăca" (Matei 6, 31 ). Căci, precum arată şi Sfântul Ioan 

Scl1rnrul, sl'irăcia de bună voie este lepădarea grijilor; el (monahul) a 

încredinţnt grija de sine lui Dumnezeu. Săracul este liber. Mântuitorul vine 

în lume rostind în cel dintâi cuvânt al propovăduirii Sale: ,,Duhul Domnului 

csto peste Mine , pentru că M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să 

vind ec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 

orbi vederea; să elibere z pe cei apăsaţi" (Luca 4, 18-19). Esenţială, în acest 

me saj divin, este tocmai o astfel de eliberare. 
Condiţia cerută pentru a fi în stare să dobândim acest dar este sărăcia 

cu duhul, ndică sărăcia conştientă de sine, în faţa nesfârşitei bogăţii a lui 

Dumn ezeu şi n creaţiei, deci o sărăcie activă, lucrătoare. Mântuitorul însuşi 

ni se descoperă ca un sărac: El nu are unde să-şi plece capul (Matei 8, 20). 

Ac ensta ca Om, dar El este Dumnezeu si Om. Iar ca Dumnezeu are totul. 

Are totul însă fără să fie stăpânit de ceva ca Om. În El "stăpânitorul acestei 

lumi nu are nimic (Ioan 14, 30), deşi I-a propus toată stăpânirea împărăţiilor 

lumii şi strălucirea lor (Luca 4, 5-6). Atunci El este deodată şi sărac, şi 

infinit de bogat. Şi aşa ne cere şi nouă. Aşa au fost şi Apostolii. Sfântul 

Pav el spune: ,,În toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui 

J.U ferol~i Vlahos, Monahismul ortodox ca viaţă profetică, apostolică şi martirică (trad. rom.), Mitropolia 

Olteniei, Craiova, 2005, p.64 
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Dumnezeu". Şi adaugă: ,,ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii 
care n-au nimic, dar toate le stăpânesc" (II Cor. 6, 3 si 1 O). ,,Se împărtăşeau 
şi ei din această sărăcie în duhul lui Hristos" (Rom. 8, 9), prin care puteau 
să îmbogăţească pe alţii, precum au şi făcut-o. 

Dar, pentru a avea, pentru a dobândi mereu şi astfel a spori neîncetat 
prin îmbogăţire şi creştere în Hristos (Efes. 4, 15), se cere această condiţie: 
să recunoşti că prin tine însuţi eşti sărac, iar în unire cu El ai totul. Altfel 
spus, se cere cunoaşterea şi împlinirea acestei virtuţi esenţiale: smerenia. 

Şi, se înţelege, într-o astfel de sărăcie petrecând, iubeşti în acelaşi 
timp munca osârduitoare, dar unită cu neagonisirea. Şi nu dispreţuieşti 
bunurile, valorile acestei lumi, ci le primeşti în slava Ziditorului şi a iubirii 
Lui. De aceea mai toţi monahii iubesc animalele, florile, grădinile, holdele. 
Le este atât de drag să cultive grădini, chiar în locuri neprielnice, pietroase, 
şi să le păzească, după Sfânta Scriptură, ca pe o grădină a Edenului. Şi oferă 
rodul dobândit spre mângâierea oamenilor, ca pe un dar al lui Dumnezeu. 134 

Mănăstirile sunt imaginea cea mai elocventă care probează resorbţia 
diviziunii sociale şi a practicilor economice (în regimul „ascultărilor") de 
către un miraculos şi „nuclear" tot al vieţii liturgice. Ceea ce contează în 
lumea pre-modernă este nu atât contrastul parte/întreg (structura diadică), ci 
rezonanţa lor (structura holografică). Este un alt fel de a spune ca ordonarea 
ierarhică făcea din societatea arhaică un univers în acelaşi timp organic şi 
diferenţiat, ceea ce modernii nu-şi pot explica decât ca apelul la fantasmele 
,,puterii" (persecuţiei, control, manipulare). 

Asumarea sărăciei de către monah este conform cuvintelor pe care 
Epicur le-a pus în Scrisoarea către Meneceu: ,,Este foarte bine . .. să-ţi fie 
suficient, nu pentru că ar trebui să trăieşti mereu cu puţin, dar pentru că, 
atunci când nu ai prea mult, să te mulţumeşti cu puţin, convins fiind că cei 
care se bucură cel mai mult de opulenţă sunt aceia care nu au nevoie de 
ea. " 135 

Felul cum este concepută şi cum este trăită munca în mănăstirile 
ortodoxe româneşti, arată că vechiul principiu al Sfântului Benedict de 
Nursia: ,,Munceşte, studiază şi te roagă!" şi-a găsit o bună şi puternică 

134 F. Lilienfield, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei (trad.rom.), Mitropolia Olteniei, 
Craiova, p.46 
m Hubert Grenier, Marile Doctrine Morale (trad.rom.), Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p.49 

81 

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere



3/6/2019 Sensul vietii monahale - Parintele Galeriu

https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/sensul-vietii-monahale-parintele-galeriu-68455.html 12/21

 Dar, supunerea voii eului propriu in fata Voii Supreme, nu inseamna pierderea
libertatii, ci impli nirea ei. "Ascultarea, zice iarasi Sf. Ioan Scararul, este lepadarea
judecatii proprii din bogatia jude catii" (IV, 4). Prin ascultare, monahul, crestinul, se
face vas al Vointei creatoare dumnezeiesti. Noi stim ca libertatea nu este "fiinta", ci un
atribut al fiintei rationale. Libertatea nu-si da singura sensul, conti nutul ei, ci ea cauta
pretutindeni sensul. Desprinsa de sens, de adevar, ea risca sa devina anarhie, lip sita
de principiu, de sprijin si de finalitate. Binele si adevarul constituie fiinta libertatii.
"Adevarul va va face liberi" (Ioan 8, 32). Binele si adevarul con stituie si fiinta, si
conditia libertatii.

 Si, se intelege, a implini voia lui Dumnezeu in seamna a te institui real in actul zidirii
tale pentru ca Vointa Creatorului este creatoare. "Absolutul nu este locul odihnei
noastre, punctul in care Creatia s-ar imobiliza" (L. Lavalle), ci este intalnirea noas tra
ziditoare, in care spiritul isi afla ritmul existen tei, innoirii, urcusului spre asemanare.
De aceea ne si rugam: "Fie Voia Ta, precum in cer si pre pa mant". Suie catre o tot
mai deplina oglindire a ce rului pe pamant, lucrata in nevointa, si ducand la nepatimire,
la curatirea spiritului de presiunea grijilor patologice. In acest sens, ce pace ziditoare
da (monahului aceasta randuiala de a face totul cu binecuvantarea staretului, si nimic
sa nu ispiteasca fara binecuvantare! Atunci, in toate "se cauta cunoasterea voii lui
Dumnezeu si totul in viata omului este important... totul ia un caracter sacru". Si,
avand constiinta ca trebuie sa ceri binecuvantarea numai pentru ceea ce este vrednic
de binecuvantarea lui Dumnezeu, asa te purifici pe incetul in gand si in fapta;
savarsind totul cu constiinta "sfantului gand", cum il numesc Parintii, ca te afli mereu
in fata lui Dumnezeu si a judecatii Lui. Intelegi atunci porunca inspirata a Apostolului:
"Orice ati face, cu cuvantul sau cu lucrul, toate sa le faceti in numele Domnului Iisus si
prin El sa multumiti lui Dumnezeu-Tatal" (Col. 3, 17).

 Pentru al treilea vot, staretul supune pe novice unui grup de intrebari care il cheama
la rabdare fata de toate supararile si stramtorarile vietii. Mai direct, invatatura care
urmeaza, potrivit ritualului, rosteste: "De saracie sa nu te feresti, nici de reaua
patimire, nici de defaimare sau de altceva care se socoteste a fi cu anevoie, ca vei fi
oprit de a alerga in urma lui Hristos". Saracia de buna voie este atat saracia, inteleasa
ca neagonisirea de bunuri tru pesti, cat si saracia duhovniceasca a primei "feri ciri" a
Evangheliei Mantuitorului: "Fericiti cei saraci cu duhul, ca a lor este imparatia
cerurilor" (Matei 5, 3)- Fericire care, in intelesul ei profund, inseam na eliberarea de
orice idol", de orice pofta de avu tie, de orice obsesie de a avea, a poseda ceva nu
numai material, ci si spiritual; bunaoara, dorinta de a supune pe altii cu constiinta
tezaurului sau spi ritual mai bogat fata de al celuilalt, socotit mai sa rac. Este, in acelasi
timp, si saracia ca si eliberarea de "grija" obsedanta, maladiva, de care vorbeste
Mantuitorul: "Ce vom manca, ce vom bea, ori cu ce ne vom imbraca" (Matei 6, 31).
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Caci, precum arata si Sf. Ioan Scararul, "saracia de buna voie este lepadarea grijilor;
el (monahul) a incredintat grija de sine lui Dumnezeu". Saracul este liber. Totusi, te in- 
trebi, poti fi liber in saracie ? Mantuitorul vine in lu me rostind in cel dintai cuvant al
propavaduirii Sale: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns sa
binevestesc saracilor; M-a trimis sa vindec pe cei zdrobiti cu inima, sa propavaduiesc
robilor dezrobirea si celor orbi vederea; sa slobozesc pe cei apasati... sa vestesc anul
placut Dom nului" (Luca 4, 18-19). Esentiala, in acest mesaj di vin, este tocmai o astfel
de eliberare.

 Conditia ceruta pentru a fi in stare sa dobandim acest dar este "saracia cu duhul"
adica saracia con stienta de sine, in fata nesfarsitei bogatii a lui Dum nezeu si a
creatiei, deci o "saracie" activa, lucratoare. Mantuitorul insusi ni se descopera ca un
sarac: "El nu are unde sa-si plece capul" (Matei 8, 20). Aceasta ca Om, dar El este
Dumnezeu si Om. Iar  ca Dumnezeu are totul. Are totul insa fara sa fie stapanit de
ceva ca Om. In El "stapanitorul acestei lumi nu are nimic" (Ioan 14, 30), desi I-a
propus "toata stapanirea imparatiilor lumii si stralucirea lor" (Luca 4, 5-6). Atunci El
este deodata si sarac, si infinit de bogat. Si asa ne cere si noua. Asa au fost si
Apostolii. Sf. Pavel spune: "in toate infatisandu-ne pe noi insine ca slujitori ai lui
Dumnezeu". Si adauga: "ca niste saraci, dar pe multi imbogatind; ca unii care n-au
nimic, dar toate le stapanesc" (II Cor. 6, 3 si 10). Se impartaseau si ei din aceasta "sa- 
racie" in duhul lui Hristos" (Rom. 8, 9), prin care pu teau sa "mbogateasca" pe altii,
precum au si facut-o.

 Dar, pentru a avea, pentru a dobandi mereu si astfel a spori neincetat prin imbogatire
si crestere in Hristos (Efes. 4, 15), se cere aceasta conditie: sa recunosti ca prin tine
insuti esti sarac, iar in unire cu El ai totul. Altfel spus, se cere cunoasterea si
implinirea acestei virtuti esentiale: smerenia.

 Asa au inteles Sf. Parinti aceasta fericire. Sf. Grigorie de Nyssa spune: "Mie mi se
pare ca Dumnezeu Cuvantul a numit saracia duhului smerita cugetare de buna voie".
Iar ca pilda a acesteia, Apostolul ne arata saracia lui Dumnezeu zicand: "Care, bogat
fi ind, a saracit pentru ca noi sa ne imbogatim cu saracia Lui" (II Cor. 8, 20). La fel
Sfan tul Ioan Gura ele Aur intelege pe: "saracii cu du hul", ca pe cei smeriti de buna
voie, adica lipsiti de trufia mintii si de nemasurata iubire de sine, "pacat prin care s-au
pierdut ingerii cei rai si primii oameni".

 O asemenea eliberare muta si centrul de gravi tatie de la confortul trupesc la confortul
duhovni cesc; face duhul curat si-l pregateste pentru o ru gaciune curata. Iar, in
consecinta, renuntarea la "a avea" face posibila imbogatirea in "a fi". Agonisesti
comori nesupuse jafului, te imbogatesti in bine, in adevar, in frumusete harica, si fara
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sa pagubesti pe cineva prin aceasta, ci dimpotriva, prin ele, ii poti imbogati tu insuti pe
multi. Este ceea ce, profund, Mantuitorul numeste: "imbogatirea in Dumnezeu" (Luca
12, 21).

 Si, se intelege, intr-o astfel de saracie petrecand, iubesti in acelasi timp munca
osarduitoare, dar unita cu neagonisirea, fiind incredintat ca atarni in tru totul de
Dumnezeu. Si nu dispretuiesti bunu rile, valorile acestei lumi, ci le primesti in slava Zi- 
ditorului si a iubirii Lui. De aceea mai toti monahii iubesc animalele, florile, gradinile,
holdele. Le este atat de drag sa cultive gradini, chiar in locuri ne prielnice, pietroase, si
sa le pazeasca, dupa Sfanta Scriptura, ca pe o "gradina a Edenului". Si ofera ro dul
dobandit spre mangairea oamenilor, ca pe un dar al lui Dumnezeu.

 Voturile sunt examene de constiinta, probe de foc, de exceptie, care atesta vocatia
monastica. Ac ceptate voluntar, odata depuse, devin legaminte, porunci. Ele pun
inceput biruirii patimilor din fire si depasirii firii insasi: "Cel ce a biruit trupul, a bi ruit
firea. Iar cel ce a biruit, negresit a ajuns mai presus de fire" (Sfantul Ioan Scararul, in
Filocalia, vol. IX, p. 240).

 Dar ele nu cuprind intregimea vietii duhovni cesti, care este de necuprins. De aceea,
impreuna cu voturile, sfatuirile din ritual mai atrag luarea amin te si asupra altor lucrari
sfinte: "in rugaciune sa fii rabdator; in privegheri nu pregeta; in ispite nu te mahni; in
postire nu slabi. Patimeste indelung pen tru Mantuitorul Hristos..." El insusi a zis: "De
voies te cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi
urmeze Mie".

 Prin toate, faptura - suflet si trup - este chema ta la sfintenie. Prin rugaciune, ca dar,
ca nevointa, ca suspin al Duhului care leaga inima: "a te ruga neincetat impiedica tot
raul, caci aceasta nu lasa vreun loc diavolului. Prin post, care este in armonie cu
dumnezeiasca Euha ristie, Jertfa nesangeroasa. Prin priveghere, dupa chipul
"Mielului" vazut de Apostol in fata Tatalui stand deci inviat, dar ca injunghiat" (Apoc. 5,
6): deci in stare de jertfa si inviere. Prin "lepadarea de sine", cuvant unic, nemairostit
de cineva pana la Iisus Hristos, si prin care se desfiinteaza pacatul originar, luciferic,
introvertirea in sine, mandria (Tim. 3, 6), i se da monahului arma de nebiruit, pomenita
deja: smerenia. Ea, smerenia, invata cu talc: "Faleste-te numai cu infaptuirile tale
dinainte de nastere, caci cele de dupa nastere, Dumnezeu ti le-a daruit ca si nasterea
insasi" (Sf. Ioan Scararul in Filocalia., vol. IX). Totul este osteneala "rastignire a
patimilor si poftelor" (Gal. 5, 14). Via ta in Hristos nu e o "viata de vis sau de visatori,
nici o viata de minuni". Este o viata eroica in care cel ce s-a angajat inoata pe "marea
vietii infuriata de viforul ispitelor", inoata in absurdul patimilor care-l tin intemnitat in
eul lui, in imanenta. Si are drept tinta rationalitatea duhovniceasca a binelui, a
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~?P 0 ~r~_lor, strigătul celui abandonat, mai ales vocea lui Dumnezeu vocea 
ise~icu, v~ rep~ta împreuna cu mine: nu e corect, nu e urna;, nu e 

creştmesc sa contmue anumite situaţii care sunt în mod evident injuste!"148 

_ . D: aceea, Biserica a cerut insistent şi frecvent iertarea datoriilor 
ţanlor sarace, fi?~tarea ?e programe pentru distrugerea sărăciei, a criticat 
ac~mularea masiva materială ca fiind neconformă cu sensul final al omului: 
umrea cu Dumnezeu, desăvârşirea. 

Locul Bisericii este în mijlocul oamenilor în lumea oamenilor scria 
Papa ~oa~ ~~ul al_ 11-1:a î_n 1979. În enciclica R;demptor hominis el ~nunta 
deJa, 1n Imu man, prmc1palele preocupări ale pontificatului sau: legătura 
Bisericii cu credincioşii în lumea contemporană, relaţia creştinului cu 
societatea în care trăieşte. 

Doctrina socială a Bisericii revine ca un laitmotiv de-a lungul 
pontificatului papei Ioan Paul al Ii-lea, fie că îmbracă forma celor trei 
enciclice sociale (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis şi Centesimus 
annus ), a numeroaselor discursuri ţinute cu prilejul unor conferinţe şi 

congrese internaţionale cu subiect social, a diferitelor mesaje şi scrisori, fie 
că este vorba doar despre o atitudine discreta, de gesturi sau cuvinte simple, 
trecute aproape neobservate, mesajul Papei este clar: nu există subiect mai 
important decât persoana umană. De aceea, subiectele mesajelor sale 
sociale nu fac decât să promoveze demnitatea persoanei umane şi să-i 

proclame drepturile. 
Ca şi alţi papi, Ioan Paul al Ii-lea a fos~ un neobosit ap~răt~r ~l 

demnităţii omului şi al drepturilor tuturor oamemlor, a celor margmahzaţ1, 
un păstor conştient de propria misiune într-o societate în continuă 

schimbare. 
Într-o lume dominata de valorile capitaliste, luată de valul 

dezvoltărilor tehnice şi economice, în care omul începe să "se simt~ 
ameninţat de propriile sale realizări, Ioan Paul al II-lea nu a ~nce~at sa 
afirme necesitatea dezvoltării vieţii morale şi să promoveze sohdantatea, 

identitatea persoanei şi a comunităţii umane. 

J48 Idem, Despre injustiţie, Oaxaca, Mexic, 30 ianuarie 1979 
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Grija sa pentru proble · Jw · · . 
sim I " . ma socia a a atms cele mai diverse aspecte atât 

. P_ e,dcat 1şi c?mplexe şi spinoase. Problema subdezvoltării economi~e a 
cnze1 e ocumţe a . l . . , 

. , şomaJu m, a emigrării în masă a dreptului la proprietate a drepturilo ~ .. ' 
. ' . r emeu, a accesului la cultură şi educaţie a 

avortulm, a drogurilor, toate îşi găsesc ecou în învăţătura sa socială , 
Ac t · · w • • 

p . es a pnn proprml sau efort ş1 propria sa voinţă alături de 
mri;idenţa d_ivină c~ntinuă neîncetat opera de desăvârşire ~mană. Este 

ul propriu al Im Dumnezeu de a perfecţiona omul prin împreună lucrare . 

. <?~ul descoperă cu ajutorul muncii atât propriile şi nebănuitele sale 
c~pac1taţ1 _transformatoare, cât mai ales universalitatea umană, solidaritatea 
ŞI co~pa~mnea, d~scoperindu-se puţin câte puţin tot mai aproape şi mai unit 
cu ceil_a~t1_. oam~m .. ~~-n~a e~te -~stfel un jenerator şi o şcoală a educaţiei 
fratem1taţ11, sohdantaţu ş1 umtăţu umane. 1 9 

Gândirea creştină are în centrul ei munca, recunoscându-i rolul de 
creatoare de valori, de asemenea, însăşi Biserica Catolică este conştientă că 
munca poate fi deturnată de la scopul şi evoluţia sa, putând deveni sursă de 
nedreptate, de tensiune şi de conflict. Astfel că ea poate şi să promoveze 
omul , să-l facă să înainteze pe calea progresului şi a dezvoltării, dar, în 
acelaşi timp, poate să contribuie la degradarea fiinţei umane, atunci când 
devine un simplu raport uman care înăbuşe personalitatea, libertatea şi 

• • w 150 creativitatea umana. 
Documentele magisteriale avertizează cu privire la degradarea 

conceptului de muncă şi decăderea lui la stadiul pur comercial în care 
munca devine o simplă marfă şi nu o modalitate unică de exprimare, 
desăvârşire şi devenire al omului. Omul re_dus 1~ stadiul de obiect, aw cărei 
singură valoare este capacitatea de a munci, devme ~ marfă,_ un numar, un 
sclav, contrar planului divin, munca umană devme un mstrument de 

depravare. . . w . 
1 

• · 1 
Printre deviaţiile viziunii asupra muncn ~~ ~umara ş~ ~ow ~~hv1sm~ 

generalizat , datorită îndepărtării responsabilităţn ŞI a creahv1tăţ11, care 11 

149 Actele Conciliului Vatican li, p. 87 
,so Ibidem 
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CAPITOLUL V 

Etica protestantă a muncii 

Ipoteza lansată în această teză conform căreia fiecărei forme 
religioase îi corespunde un conţinut particular al muncii în registrul 
întemeierilor morale are nevoie de o nouă exemplificare, după ce am 
parcurs "momentele" iudaic, iar din creştinism, catolicismul. Oricum, în 
spaţiul protestant, asupra raportului dintre muncă şi religie sau mai bine zis 
între muncă şi viaţa morală a omului şi-a pus indelebil amprenta gândirea 
lui Max Weber 156

, cel fără de care astăzi cu greu poate fi înţeleasă filosofia 
şi etica muncii. De fapt, el este creatorul conceptului de etică a muncii, 
susţinând că varianta protestantă a creştinismului a creat premisele necesare 
apariţiei sistemului capitalist. 

Max Weber este, fără îndoială, unul dintre cei trei - patru mari autori 
care au fondat şi au marcat profund disciplina sociologiei, alături de Marx, 
Emile Durkheim şi, poate, Werner Sombart. 

În spaţiul cultural anglo-saxon, şi în special în Statele Unite, lucrările 
sale sunt chiar mai cunoscute decât în Germania sa natală - în ciuda unui loc 
onorant în istoria patriei sale ( a fost consultant al părţii germane la 
negocierile pentru Tratatul de la Versailles şi, de asemenea, a fost implicat 
în elaborarea Constituţiei Republicii de la Weimar). 

Pentru sociologi, politologi şi, în general, pentru cei interesaţi de 
ştiinţele sociale, textele lui Weber sunt clasice - de la Etica protestantă şi 
spiritul capitalismului, cartea sa cea mai cunoscută, până la eseul Politica, 0 
vocaţie şi profesie sau Economie şi societate ( cea mai amplă şi mai 
consistentă lucrare a sa), aparţin bibliografiei obligatorii a domeniului. 

Max Weber credea că realitatea socială nu poate fi cunoscută decât 
subiectiv, el susţinând şi exemplificând cum comportamentele indivizilor 
devin inteligibile numai dacă se iau în considerare concepţiile lor asupra 

1s6 Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993 şi Editura 
Antet, Bucureşti, 2003 
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Capitalism în numele Domnului
Autor: Bogdan Ciubuc (https://www.capital.ro/articole-autor.html?id=241) | miercuri, 06

iunie 2007 | 0 Comentarii | 78 Vizualizari

Max Weber este, fără îndoială, unul dintre cei trei-patru mari autori
care au fondat și au marcat profund disciplina sociologiei, alături de
Marx, francezul Emile Durkheim și, poate, Werner Sombart. În spaţiul
cultural anglo-saxon - și în special în Statele Unite - lucrările sale sunt
chiar mai cunoscute decât în Germania sa natală - în ciuda unui loc
onorant în istoria patriei sale (a fost consultant al părţii germane la
negocierile pentru Tratatul de la Versailles și

Max Weber este, fără îndoială, unul dintre cei
trei-patru mari autori care au fondat și au
marcat profund disciplina sociologiei, alături de
Marx, francezul Emile Durkheim și, poate,
Werner Sombart.

În spaţiul cultural anglo-saxon - și în special în
Statele Unite - lucrările sale sunt chiar mai
cunoscute decât în Germania sa natală - în ciuda unui loc onorant în
istoria patriei sale (a fost consultant al părţii germane la negocierile
pentru Tratatul de la Versailles și, de asemenea, a fost implicat în
elaborarea Constituţiei Republicii de la Weimar).

Pentru sociologi, politologi și, în general, pentru cei interesaţi de
știinţele sociale, textele lui Weber sunt clasice - de la „Etica protestantă
și spiritul capitalismului“, cartea sa cea mai cunoscută, până la eseul
„Politica, o vocaţie și profesie“ sau „Economie și societate“ (cea mai
amplă și mai consistentă lucrare a sa), aparţin bibliogra�ei obligatorii a
domeniului.

http://www.networkevents.ro/
https://www.capital.ro/abonamente.html
https://www.capital.ro/comunicate
https://www.facebook.com/capital.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCSISsavaXZVeP79HAXu9Ssw
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~rin etică, perfecţiune şi individualitate.159 De fapt, protestantismul 
introdu~e logica ascetismului laboric prin aceea că, dacă om~l ~ _fost 
predestmat încă din eternitate la fericire sau nefericire eternă ŞI mei un 
mijlo~ ~ersonal (pocăinţa) sau eclezial - sacramental (Taina Mărtu~s~rii, 
Euhanstia, ca în ortodoxie sau catolicism, unde reîntoarcerea este onca nd 
posibilă) nu poate transforma sau schimba măcar destinul eshatologic al 
omului, atunci el trebuie să se comporte ca un ales al fericirii eterne şi_ s_~ 
demonstreze aceasta prin faptul că îi merge bine (în ordinea logicu 
succesului), are succes în afaceri, obţine profit ca în Primul Testament, unde 
bogăţia era un dar al lui Iahve şi, deci, un semn al elecţiunii divine. Pentru a 
depăşi îndoielile cu privire la elecţiune, omul trebuie să se comporte ca un 
ales şi să lucreze tot timpul în slujba Domnului. Acest punct este pilonul 
princi~al prin care Weber face legătura între etica protestantă şi capitalism. 

In acest sens, Max Weber vorbeşte despre dezvrăjirea lumii, fapt ce a 
însemnat eliminarea sacrului din viaţa publică, ca unica tehnică a salvării, 
ceea ce a făcut ca religia să piardă treptat rolul unificator al valorilor, 
influenţa prioritară asupra comportamentelor politice şi sociale. 

Lumea dezvrăjită înseamnă o lume care este indiferentă la 
manifestarea Divinităţii în ea ( a energiilor divine, cum ar spune Maxim 
Mărturisitorul) prin raţionalizare, eliminându-şi reprezentările magice, ceea 
ce a dus la introducerea în viaţa cotidiană a raţionalităţii etice. 

Max Weber demonstrează legătura, prin etica economică şi morală, 
dintre secularizare şi creştinismul protestant, în special cel de nuanţă 
calvină. Abolirea absolută a mântuirii prin Biserică şi a sacramentelor a 
constituit diferenţa radicală, decisivă a protestantismului faţă de catolicism. 
Weber a sugerat existenţa unui efect practic al religiei în naşterea 
capitalismului, în germinarea conduitelor şi a motivaţiilor muncii, pe de-o 
parte, şi credinţele religioase, pe de alta. De asemenea, naşterea spiritul 
capitalist, caracterizat de noi comportamente economice, de o revalorizare 
etică a muncii, este o caracteristică a spaţiului vest european. 

1s9 Daniel Dăianu, Radu Vrânceanu (Coord.), Frontiere etice ale capitalismului, Editura Polirom, Iaşi, 
2006,p.25 
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Ultimul alineat: Pasaj aprox. identic cu: „Weber și Troeltsch au arãtat legãtura, prin etica economicã și 
moralã, dintre secularizare și creștinismul protestant, în special cel calvin. Abolirea absolutã a salvãrii 
prin Bisericã și a sacramentelor a constituit diferența radicalã, decisivã a protestantismului fațã de 
catolicism. Weber a încercat sã demonstreze, în Etica protestantã și spiritul capitalismului, cã ar exista 
un efect practic al religiei în nașterea capitalismului, în germinarea conduitelor și a motivaþiilor muncii, 
pe de-o parte, și credinþele religioase, pe de alta. De asemenea, nașterea spiritul capitalist, caracterizat de noi 
comportamente economice, de o revalorizare eticã a muncii, ar fi fost o caracteristicã a spațiului occidental.”, idem, p. 77.

   din: Simona Nicoară, 
    „Controverse, opini
i     și dezbateri despre
     profilul secularizării”, 
î  n JSRI, no. 10
  /Spring 2007, p. 77:.
 

User
Highlight

User
Sticky Note
Pasaj aprox. identic cu pasaje din: Simona Nicoară, „Controverse, opinii și dezbateri despre profilul secularizării”, în JSRI, no. 10/Spring 2007, p. 77:. „Devrãjirea lumii, aprecia Max Weber, a însemnat eliminarea sacrului religios, ca unicã tehnicã a salvãrii, ceea ce a fãcut ca religia sã piardã treptat rolul unifiant al valorilor, influența. prioritarã asupra comportamentelor politice și sociale.”, Simona Nicoară, Controverse, opinii și dezbateri despre profilul secularizării, în JSRI, no. 10/Spring 2007, p. 77.(http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/226/225)
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Reformulare (cu unele dezvoltări proprii) după: „Lumea devrãjitã înseamnã o lume care s-a dedivinizat prin procesul de raþionalizare, dizolvându-și reprezentãrile magice. Din punctul de vedere al lui Weber, secularizarea a constat esențial în expulzarea unor elemente magice ale catolicismului medieval și introducerea în viața cotidianã a unei raționalitãți etice”, idem, p. 77.Nu constituie neapărat plagiat, însă ar fi trebuit menționată sursa ideilor.

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere

catalin
Notă autoadezivă
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Istoria vocabularului religios aratã cã termenul ateu sau
ateism a fost folosit de teologi încã din perioada
medievalã contra “iluminaþilor” sau a “spiritualilor”. Din
secolul al XVI-lea catolicii ºi protestanþii l-au folosit, de
asemenea, pentru a se defini reciproc. Apoi, termenul a
fost utilizat pentru a desemna pe janseniºti  în secolul al
XVII-lea, apoi pe teiºti în secolul al XVIII-lea ºi, desigur,
pe socialiºti în secolul al XIX-lea. Ateii defineau, la
rândul lor, prin acest termen, reacþia vehementã contra
religiei.19 Mulþi intelectuali ºi oameni de ºtiinþã au fãcut,
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, o profesiune
de credinþã din ateism, de aceea tema - atât de teologicã
- a seculalizãrii, a fost pur ºi simplu subestimatã ºi nu s-a
bucurat de ospitalitatea serioasã a mediilor istoriografice
ºi culturale decât dupã anii `60 ai secolului XX.

Lumea devrãjitã sub lupa sociologiei

Termenul de secularizare a fost în ultima jumãtate de
secol o temã abordatã cu  interes de sociologi, care au
teoretizat excesiv aceastã temã, pânã a o reduce la
definþia de proces uniliniar ºi ireversibil sau a unui
proces complex ºi ambiguu, dându-i un profil de
escaladare ºi de generalizare. Cercetãrile sociologice au
fãcut un inventar al conceptelor derivate legate de
fenomenul secularizãrii ºi au considerat cã noþiunile
teologice trebuie reconfigurate pentru a fi folosite în
limbajul ºtiinþific. Dar, punctul de vedere sociologic  nu
opereazã o evaluare teologicã a sacrului ºi a
transformãrilor sale culturale, ci este interesat de
deplasãrile sacrului, sau de experienþele sacrului (M.
Eliade sau F. Laplantine).20 Devrãjirea lumii, aprecia
Max Weber, a însemnat eliminarea sacrului religios, ca
unicã tehnicã a salvãrii, ceea ce a fãcut ca religia sã
piardã treptat rolul unifiant al valorilor, influenþa

prioritarã asupra comportamentelor politice ºi sociale.
Lumea devrãjitã înseamnã o lume care s-a dedivinizat
prin procesul de raþionalizare, dizolvându-ºi
reprezentãrile magice. Din punctul de vedere al lui We-
ber, secularizarea a constat esenþial în expulzarea unor
elemente magice ale catolicismului medieval ºi
introducerea în viaþa cotidianã a unei raþionalitãþi etice.
Weber ºi Troeltsch au arãtat legãtura, prin etica
economicã ºi moralã, dintre secularizare ºi creºtinismul
protestant, în special cel calvin. Abolirea absolutã a
salvãrii prin Bisericã ºi a sacramentelor a constituit
diferenþa radicalã, decisivã a protestantismului faþã de
catolicism. Weber a încercat sã demonstreze, în Etica
protestantã ºi spiritul capitalismului, cã ar exista un
efect practic al religiei în naºterea capitalismului, în
germinarea conduitelor ºi a motivaþiilor muncii, pe de-o
parte, ºi credinþele religioase, pe de alta. De asemenea,
naºterea spiritul capitalist, caracterizat de noi
comportamente economice, de o revalorizare eticã a
muncii, ar fi fost o caracteristicã a spaþiului occidental.21

Marcel Gauchet a precizat ºi el cã în ierarhia de valori
a Bisericii catolice, sfinþenia, meditaþia, caritatea se
plaseazã deasupra muncii utilitare, aceasta din urmã
fiind necesarã pentru nevoile corpului, dar nu ºi pentru
salvarea sufletului. Calvin, ca toþi ceilalþi reformatori, a
distrus ierarhia acestor funcþii ºi virtuþi, cerând ca
principalã datorie a creºtinului rugãciunea, lectura ºi
meditaþia asupra cuvântului Lui Dumnezeu, câºtigarea
subzistenþei prin muncã ºi austeritate. J.-P. Sironneau
apreciazã cã societatea calvinistã nu a realizat
emanciparea instantanee a societãþii civile, nici
autonomia activitãþilor profane. P. Berger considerã ºi el
cã protestantismul a creat vadurile secularizãrii. Reforma
protestantã a fost consideratã de Berger o puternicã
resurgenþã a secularizãrii, când aparatul sacramental a
fost redus la minimum, miracolul ºi-a pierdut
semnificaþia pentru viaþa religioasã, iar intercesorii,

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere

catalin
Highlight



Scanned with CamScanner

med"t ~ stfefil, Biserica catolică, spre exemplu, valorizează efortul ascetic, 1 aţia Ilantropia 1 - · · · · ·1· ne _ ' , care p aseaza credmc1osul deasupra muncn utt 1tare, 
cesara pentru nevo1·1 1 · d · " · fl I · R :5 . • e corpu m, ar nu ş1 pentru mantmrea su etu m. 

fi rtul ~ onnat?n 1 au eliminat necesitatea meditaţiei, filantropiei şi a 
e O

_ • Ul ascetic, fundamentând ca principală datorie a creştinului 
ru~aciunea şi lectura cuvântului lui Dumnezeu câştigarea mijloacelor de 
existenţă cotidi"an- · - . . ' • _ a pnn munca ş1 austeritate. Cu toate acestea, societatea 
prote sta~ta nu a realizat emanciparea instantanee a societăţii civile, nici 
autonomia activităţilor profane mai degrabă creând vadurile 
secularizării. 160 ' 

. Protestantismul a găsit o cale optimă pentru viaţa pământească, 
atrofiind puternic perspectiva spirituală şi ascetică a vieţii omului şi 
conciliind principiile doctrinei creştine cu acumularea bogăţiei. 

S-a afirmat adeseori că etica protestantă a însemnat pentru capitalism 
la fel de mult ca apariţia tiparului pentru lumea culturii, ceea ce a produs 
schimbări sociale fără precedent. Noutatea adusă de protestantism (bogăţia 
ca dar de la Dumnezeu şi accesul marginalilor la competiţia socială) au dat 
esenţă şi legitimitate etică principiilor iluministe. 

Pentru un protestant, acumularea averii nu este un păcat, ci, 
dimpotrivă, este socotită ca un har de la Dumnezeu. Averea lui lucrează 
pentru binele comun, este pusă în slujba comunităţii în care trăieşte. 
Descifrată în această cheie, dogma creştină se transformă într-o idee 
revoluţionară a bisericii protestante. Dumnezeu nu-i iubeşte numai pe cei 
care îşi părăsesc familia, averile şi se izolează de comunitate mergând în 
pustiu ( aleg calea ascezei) în căutarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îi 
iubeşte şi pe aceia care rămân în mijlocul oamenilor şi produc bogăţie. 

Bogăţia celor conştienţi de elecţiunea lor şi care prosperă lucrează 
pentru comunitate, fie direct, ca un bun de consum de care se bucură toţi cei 
care îl cumpără sau prin impozitele către bugetul public din care se fac 

distribuirile în folosul tuturor, fie indirect, prin investiţiile pe care le face 
re 1 re adună avere, investiţii care generează locuri de muncă, deci asigură 
ce ca · · 1- ·1 d · I d existenţa decentă a multor oameni, sau pnn acumu an e e cap1ta e care 

. s· onneau Secularisation et religions politique, Paris, Mouton, 1982, VII, p. 161 
160 Cf. Jean- Pierre 1r , 
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Primele două alineate: pasaje aproximativ identice cu: 
„Marcel Gauchet a precizat și el cã în ierarhia de valori a Bisericii catolice, sfințenia, meditația, caritatea se plaseazã deasupra muncii utilitare, aceasta din urmã fiind necesarã pentru nevoile corpului, 
dar nu și pentru salvarea sufletului. Calvin, ca toți ceilalți reformatori, a distrus ierarhia acestor funcþii și virtuți, cerând ca principalã datorie a creștinului rugãciunea, lectura și meditația asupra cuvântului Lui Dumnezeu, câștigarea 
subzistenței prin muncã și austeritate. J.-P. Sironneau apreciazã cã societatea calvinistã nu a realizat emanciparea instantanee a societãții civile, nici autonomia activitãților profane. P. Berger considerã și el cã protestantismul a creat 
vadurile secularizãrii.”, 

Ibidem, Simona Nicoară, p. 77.

Protestantismul....7 alineate copiate din mediul on-line, unde se găsesc în varii locuri. O posibila sursa este un referat 
de pe roportal.ro, actualizat intre timp, dar datat de Google prin motorul de cautare `7 dec. 2004", cf. print screen alaturat
cf. https://www.roportal.ro/articole/despre/etica_protestanta_si_spiritul_capitalismului_65/
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se ~o~osesc băncile pentru a împrumuta alţi investitori care multiplică 
bogaţ1a comunitară. 
" Această spirală a bogăţiei nu ar fi posibilă fără acei ~a?1eni car: la 
mceput dovedesc curaj, au idei novatoare, tenacitate în urmanrea ţelurilor 
propuse şi o pricepere deosebită pentru administrarea resurselor umane, 
fi . . . ~ 161 
manciare sau naturale, într-un mod cât mai ingeruos cu putmţa. . 

De fapt, prin această pricepere în înmulţirea „talanţilor" cu aJuto~l 

unor idei ingenioase care nu stau la îndemâna oricui este tradus harul dărmt 

de Dumnezeu bunului creştin. 
Mai există în etica protestantă o idee revoluţionară: aceea că 

marginalii dintr-o comunitate devin foarte ambiţioşi, şi de cele mai multe 

ori şi eficienţi, tocmai datorită statutului lor de marginali. Aceştia intră în 

competiţie cu cei care au resurse şi inventează soluţii ingenioase pentru 

situaţii imposibile. Prin această idee, etica protestantă inovează şi în 

domeniul democraţiei, legitimând marginalii să ia loc în competiţia socială 

fără complexe, chiar cu un fel de orgoliu al marginalului. 
Aşa cum am observat, Weber consideră capitalismul drept un produs 

secundar al unei viziuni de ordin religios asupra lumii 162 
- cea expusă de 

protestantism, sau, mai exact, de una dintre variantele radicale ale acestuia, 

calvinismul. Faptul că începuturile epocii modeme şi naşterea 

capitalismului coincid cu Reforma anti-catolică, declanşată de Martin 

Luther la sfârşitul secolului al XV-iea, nu e probabil o simplă coincidenţă. 

Ipoteza lui Weber e seducătoare: Reforma a răsturnat complet 

perspectiva catolică occidentală asupra mântuirii. În locul unei mântuiri 

garantate de credinţa în Dumnezeu, de penitenţă şi de participarea la 

161 Max Weber, Etica protest<}ntă şi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, postfaţă 

de Ioan Mihăilescu, p. 41: ,,In măsura în care este legal, câştigul de bani în cadrul ordinii economice 

modeme este rezul~tul şi expresia iscusinţei _profesionale, ş! a~eastă is_cusinţă este, după cum se poate 

constata fără nici o dificultate, realmente alfa ş1 omega moralei lut Franklin" . 

162 Complementar teoriei lui Weber asupra genezei spi~itului capitalismului s-a afirmat, înainte teoria lui 

Marx, care pune accentul asupra ~actorului eco~o~ic . In esenţă ~arx recunoaşte că acumulare~ de capital 

nu este numai O instituţie pr_ofitab1lă pen~ru cap1tahst. Acesta va tinde _mer~u să-şi reinvestească profitul, 

iar investiţiile înseamnă mat multe locun _de muncă producătoare de ş1 mat mult profit, acesta fiind 

reinvestit la nesfârşit. Concl~zia la care aJung_: Marx, _dar pe care nu vrea să o recunoască deschis, este că 

societatea capitalistă e o s?c•e~te a ~cumul~11 Ade capital, dar c~ ac_est capital nu se întoarce în buzunarul 

capitalistului pentru propria 1~1 folos~nţă decat 10 p~o~ente neghJab1le, marea majoritate a profitului fiind 

reinvestită pentru producerea 10 continuare a bogăţ1e1. 
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sacramentele Bisericii Catolice calvinismul oferă o viziune cu totul diferită: 
doar Dumnezeu ştie care sunt' cei aleşi, cei ce vor intra în Paradis~ De 1~ 
naştere, prin voinţa divină omul e sau damnat sau ales, fără sa poată 
interv~ni !n. cursul lucrurilo; şi, pentru că voinţa divină rămâne inaccesibilă 
omului, nici măcar nu ştie dacă va fi mântuit sau nu. 

Dar cum îşi poate trăi viaţa un credincios, dacă mântuirea sa~ 
damnarea sa sunt deja hotărâte? Doctrina calvinistă a rezolvat abi! 
problema: trebuie să trăieşti ca şi cum ai fi deja ales, iar calea cea mai 
sigură e munca, pentru a confirma şi a susţine astfel o ordine a lumii 
conformă voinţei divine. Tranziţia către o etică a muncii de tip capitalist, în 
viziunea lui Weber, e una extrem de subtilă: confruntat în permanenţă cu o 
alegere simplă (acţionez conform voinţei lui Dumnezeu sau nu), 
credinciosul calvinist are în viaţă un singur scop - preamărirea Domnului. 
Munca dă sens vieţii. Dar scopul nu e de a strânge avuţii pentru sine ( căci 
patima pentru lucrurile pământeşti e un păcat) şi nici de a da bani 
cerşetorilor (căci încurajează lenea), ci pentru a munci în continuare (adică 
a investi) şi pentru a trăi cumpătat (adică a economisi), astfel, ethosul 
capitalist, în forma sa modernă, se naşte dintr-o viziune religioasă. 163 

Viziunea protestantă asupra muncii, a vocaţiei dăruite şi menţinute de 
Dumnezeu în viaţa fiecăruia, şi în special încrederea nezdruncinată în 
suveranitatea lui Dumnezeu asupra Universului şi a iubirii lui faţă de 
creştini, a fost fundamentul principal în crearea şi dezvoltarea teoriei şi 
practicii a ceea ce azi numim capitalism. Ideea că Dumnezeul suveran 
asupra a tot ceea ce se întâmplă a găsit cu cale să se reveleze omului nu 
numai în teologie, ci şi în legile naturii a condus la acceptarea ştiinţei ca 
disciplină „distinctă dar nu separată" în cuvintele lui Calvin, în domeniul 
cunoaşterii lumii. 

Teologic, închinarea omului a fost direcţionată din nou, după aproape 
0 mie de ani, de la eforturile sale de a-L mulţumi pe Dumnezeu prin forţe 
proprii înspre D~~e~eul ~el su~er"an î~suşi. Co~ştiinţe~e s-au eliberat şi 
efectele nu au m~a~iat sa. a para ~n via!a. de . 21 cu zi a cetăţenilor şi 
societăţilor. Posibilitatea siguranţei graţiei lui Dumnezeu a însemnat 
concentrarea credincioşilor asupra problemelor imediate şi scăderea 

t6J Cf. Timothy George, Teologia Reformatori/or, EIB, Bucureşti, 1998, p. 20 

ultimele două alineate și pagina următoare: 
cf. (aprilie 2008): https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Luteranism&type=revision&diff=1970157&oldid=1970152

Pentru prima dată online (2007): https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Luteranism&type=revision&diff=838604&oldid=838550
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−  Reforma a adus inapoi in crestinism vigoarea 
bisericii primare pierduta intr-un mileniu de 
negura. Limba latina, mostenita in biserica 
datorita influentei imperiului Roman, incetase a 
mai fi vorbita sau inteleasa de catre "barbarii" 
care traiau acum in Europa. Faptul ca atat 
liturghia cat si textul Scripturilor erau in latina 
limita accesul la ele numai clerului educat, si 
acesta era in numar foarte restrans. Datorita 
interesului in limbile clasice manifestat in 
secolele XVI-XVII chiar de catre umanisti ca 
Erasmus, Vulgata, traducerea Bibliei in latina 
efectuata de Sf. Ieronim (ca. 405 A.D.) si folosita 
in mod exclusiv in Biserica, incepuse sa fie 
dovedita ca avind lacune. Ideile protestante de 
traducere a Scripturii in limbile nationale ale 
popoarelor, propagate cu ajutorul tiparnitei lui 
Gutenberg, au pus intr-o perspectiva proaspata 
adevarul si geniul crestin.

+ Reforma a adus inapoi in crestinism vigoarea 
bisericii primare pierduta intr-un mileniu de 
negura. Limba latina, mostenita in biserica 
datorita influentei imperiului Roman, incetase a 
mai fi vorbita sau inteleasa de catre "barbarii" 
care traiau acum in Europa. Faptul ca atat 
liturghia cat si textul Scripturilor erau in latina 
limita accesul la ele numai clerului educat, si 
acesta era in numar foarte restrans. Datorita 
interesului in limbile clasice manifestat in 
secolele XVI-XVII chiar de catre umanisti ca 
Erasmus, Vulgata, traducerea Bibliei in latina 
efectuata de Sf. Ieronim (ca. 405 A.D.) si folosita 
in mod exclusiv in Biserica, incepuse sa fie 
dovedita ca avind lacune. Ideile protestante de 
traducere a Scripturii in limbile nationale ale 
popoarelor, propagate cu ajutorul tiparnitei lui 
Gutenberg, au pus intr-o perspectiva proaspata 
adevarul si geniul crestin.

 

In paralel cu Luther, Calvin a continuat 
dezvoltarea si a perfectat doctrina Reformei in 
Geneva. Lucrarea lui, Institutele religiei crestine, 
publicata initial in 1536 la Basel si urmata de 
multe alte editii, a definit noul inteles al modului 
de viata crestin si al crestinismului ca structura 
intelectuala si practica. Printre rezultatele 
practice cele mai evidente se afla ceea ce se 
numeste astazi Teza lui Max Weber. [2] 
Conjectura istoricului german este ca viziunea 
reformata asupra nobilitatii muncii la orice nivel, 
ciubotar sau doctor in stiinte, a vocatiei daruite si 
mentinute de Dumnezeu in viata fiecaruia, si in 
special increderea nezdruncinata in 
suveranitatea lui Dumnezeu asupra Universului 
si a bunatatii lui fata de crestini, a fost 
ingredientul principal in crearea si dezvoltarea 
teoriei si practicii a ceea ce azi numim 
capitalism. Ideea ca Dumnezeul suveran asupra 
a tot ceea ce se intimpla a gasit cu cale sa se 
reveleze omului nu numai in teologie ci si in 
legile naturii a condus la acceptarea stiintei ca 
disciplina "distincta dar nu separata," in cuvintele 
lui Calvin, in domeniul cunoasterii lumii.
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multe puncte de vedere, ca de pilda, teologic, 
economic, si educational. Raspindirea ideilor ei 
in tarile de limba engleza a fost facuta mai ales 
prin documentele promulgate la Westminster in 
1648 si ulterior prin Catechismul de la 
Heidelberg..
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Heidelberg..
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Teologic, inchinarea omului a fost directionata 
din nou, dupa aproape o mie de ani, de la 
eforturile sale de a-L multumi pe Dumnezeu prin 
forte proprii inspre Dumnezeul cel suveran 
insusi. Constiintele s-au eliberat si efectele nu au 
intarziat sa apara in viata de zi cu zi a cetatenilor 
si societatilor. Posibilitatea sigurantei gratiei lui 
Dumnezeu a insemnat concentrarea 
credinciosilor asupra problemelor imediate si 
scaderea tendintei de a-si arunca sperantele 
intr-un viitor nesigur si subred atit pe Pamint cit 
si in viata de dupa moarte. [14]
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eforturile sale de a-L multumi pe Dumnezeu prin 
forte proprii inspre Dumnezeul cel suveran 
insusi. Constiintele s-au eliberat si efectele nu 
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cetatenilor si societatilor. Posibilitatea sigurantei 
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scaderea tendintei de a-si arunca sperantele 
intr-un viitor nesigur si subred atit pe Pamint cit 
si in viata de dupa moarte. [14]
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Economic, conform tezei lui Max Weber, 
Reforma este parintele capitalismului si 
tolerantei religioase. Trairea vocatiei in viata 
omului si increderea credinciosului in 
suveranitatea lui Dumnezeu au eliminat o mare 
parte din frica de a risca in afaceri si in treburile 
societatii. Astfel, guvernele Europei au devenit 
mult mai tolerante si mai putin opresive, iar in 
Statele Unite insasi nasterea natiunii Americane 
era vazuta de catre Thomas Jefferson ca un 
experiment curajos si maiestuos in auto-
guvernare al unui popor crestin si reformat.
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 Insistenta asupra legitimitatii si importantei 
cunoasterii naturii a dus la promovarea 
educatiei. In tarile romane, de exemplu, 
intelegerea calvinista a crestinismului l-a 
indemnat pe Iacob Despot sa aduca Reforma in 
Moldova si sa deschida primul colegiu pe pamint 
romanesc la Cotnari in 1563, cu un an inainte de 
moartea lui Calvin. De asemenea, Catechismul a 
fost folsit ca abecedar de catre fondatorii 
Statelor Unite. The New England Primer, 

 Insistenta asupra legitimitatii si importantei 
cunoasterii naturii a dus la promovarea 
educatiei. In tarile romane, de exemplu, 
intelegerea calvinista a crestinismului l-a 
indemnat pe Iacob Despot sa aduca Reforma in 
Moldova si sa deschida primul colegiu pe pamint 
romanesc la Cotnari in 1563, cu un an inainte de 
moartea lui Calvin. De asemenea, Catechismul 
a fost folsit ca abecedar de catre fondatorii 
Statelor Unite. The New England Primer, 

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere

catalin
Evidenţiere



Scanned with CamScanner

te!1dinţei de a-şi arunca speranţele într-un viitor nesigur şi şubred atât pe 
Pamânt, cât şi în viaţa de după moarte. Aceasta pentru că, ,,evitând 
reducţioninsmul, Weber arată că etica protestantă a fost doar unul dintre 
multele fenomene care au condus la creşterea raţionalismului în diversele 
aspecte ale vieţii sociale." 164 

Economic, conform tezei lui Max Weber, Reforma este părintele 
capitalismului şi toleranţei religioase. Trăirea vocaţiei în viaţa omului şi 
încrederea credinciosului în suveranitatea lui Dumnezeu au eliminat o mare 
parte din frica de a risca în afaceri şi în treburile societăţii. 

Tendinţa manifestată în ethosul protestant a fost aceea de a 
compatibiliza două elemente până atunci receptate ca fiind totalmente 
diferite. Ne gândim la asceză şi la acţiunea raţională îndreptată spre 
realizarea unui scop. Prima tendinţă venea din creştinismul medieval, cea de 
a doua era o cerinţă a vieţii productive.165 

Dezvoltarea urbanismului şi comerţul de peste mări au schimbat 
atitudinea faţă de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol 
important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia. 166 

164 Ioan Mihăilescu, Postfaţă la Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 
~.295 

65 Vasile Morar, op. cit., p. 114 
166 Opinia multor cercetători în domeniul gândirii sociale este aceea că unul dintre cei mai importanţi 
urmaşi ai lui Max Weber în această încercare de edificare a unei teologii a economiei este Michael 
Nowak. Într-un studiu recent (,,După Weber - Michael Nowak şi teologia economiei", în Idei în Dialog, 
nr. 6/2008), teologul şi filosoful Robert Lazu decriptează câteva linii ale gândirii lui Nowak : ,,Analizând 
critic contribuţia lui Max Weber , Nowak evidenţiază principala lacună a gândirii ilustrului său predecesor 
_ relaţia inextricabilă dintre libertatea economică şi libertatea politică nu este marcată corespunzător. În 
Will it liberate? (New York : Paulist Press, 1986), abordează o chestiune ce poate avea la bază 
extraordinarul eseu al Cardinalului Ratzinger, Eshatologie şi utopie {publicat în germană în revista 
"Communio", nr. 6 din 1977, textul a fost tradus de Mihaela Voicu în revista „Verbum", 1-6/ 1991, pp. 87-
98. El distinge, cu claritate, cele două perspective intelectuale capabile să orienteze o teologie a economiei 
politice: utopică _şi re_al!s.tă .. În enciclic~ S~flicitudi rei soc_ialis_ (1988): Papa Io~n. Paul a~ I_I:le~ arăta că 
negarea dreptului la m1ţ1attvă econo~'.că ~e~uce sau. chiar distruge m :apt spmtul de 1mţiattvă, adică 
subiectivitatea creatoare a cetăţeanului . Ins1stand pertinent asupra acestui aspect , masivul Compendiu de 
Doctrină Socială a Bisericii sublinia, în articolul 377: ,,Dimensiunea creatoare este un element esenţial al 
acţiunii umane şi în câmpul întreprinzător ~i se manifestă, în mod. sp7cial, în atitudinea de planificare şi 
. aţie ". Intersectând, în acest punct, Michael Nowak denunţa mh1barea creativităţii economice _ de mov . 1. • d · · · · care se face vinovat orice sistem c~nt~a. 1st: ~tat1st sau e msp1r~ţ1e ~arx1stă. Nowak încheie menţionând 

•tatea drept cheia de boltă a unei v1zmm integrale. Forma activă ŞI concretă a iubirii faţă de aproapele cari . f1 1 . I . fă ' caritatea reprezintă, înu:-un anu~•\ sens, s~ etu un~1 urni care, ră a fi ~o.n~truită după modelul unei 
structuri politice teocratice, respirăm mod hber valorile fundamentale ale rehg 1e1 creştine". 
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alineatul II cf. Revista Reforma spirituala, anul II, nr. 7, p. 5 (pagina următoare)
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Text aprox. identic cu: „Dezvoltarea urbanismului şi comerţul de peste mări au schimbat atitudinea faţă de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia. Există două explicaţii interesante cu privire la modificările în valorile religiei şi a atitudinii acesteia faţă de afaceri. Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite domenii, ei au fost impinşi spre domeniul afacerilor. La acestea,  se adaugă şi valorile iudaice: sobrietatea, economia şi autocontrolul.	Max Weber arată în lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalist că protestantismul a avut un rol fundamental în schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.  Martin Luther, întemeietorul protestantismului german,  a pus accent pe rolul acţiunilor individuale, interpretarea Bibliei şi importanţa muncii.  Jean Calvin, fondatorul calvinismului, a subliniat valorile calvine: modestia, cumpătarea şi hărnicia.  Calvin a considerat că bogăţia este un semn al graţiei divine, ea fiind agreată de Dumnezeu, dacă este obţinută prin muncă.” din Marketingul micilor afaceri, suport de curs 2010, autori Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Daniela Duma. De verificat la autori dacă există un sport publicat înainte de 2008! 
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5                                                                                                                             REFORMA SPIRITUALĂ

Luther a refuzat să-și retracte-
ze învățătura, dacă nu putea fi 
convins, prin mărturia Scripturii 
sau prin raționament, că greșise. 
A mai afirmat că-și va menține 
poziția numai pe această bază și 
a cerut ajutor de la Dumnezeu. 
Acestea-s părerile mele și altfel 
nu pot; Dumnezeu să-mi ajute!. 
Deși condamnat, a fost răpit de 
prietenii săi, pe drumul de întoar-
cere către Wittenberg, și dus la 
castelul Wartburg, unde a rămas 
până în anul 1522. După plecarea 
sa de la Worms, dieta a dat un 
edict prin care poruncea tuturor 
supușilor imperiali să-l prindă pe 
Luther și să-l predea autorităților. 
Era de asemenea interzisă citirea 
scrierilor lui. În timpul cât a stat 
ascuns, la Wartburg, Luther, cu-
noscut sub numele de cavalerul 
Jorg, a tradus Noul Testament, 
după originalul grecesc al lui 
Erasmus de Rotterdam. Ceva mai 
târziu, în 1534 avea să traducă și 
Vechiul Testament, după origina-
lul ebraic, ca, mai apoi, în 1535 
să tipărească întreaga Scriptură 
în limba germană, punând baze-
le limbii literare germane. Au ur-
mat alte ediții, încât toți germanii 
aveau Scriptura lor. Mai amintim 
că Luther nu a fost statornic în 
cele stabilite în programul său 
de reformă, căci, demolând o 
instituție, a postulat o Biserică 
nevăzută, a dinamitat ierarhia 
în Biserică, și, prin extindere, 
orice ierarhie, generând războ-
iul țărănesc condus de preotul 

Mormântul lui Luther
Thomas Munzer, în care au fost 
uciși 100000 de țărani, a îndepăr-
tat cultul sfinților, al icoanelor, 
al moaștelor,etc., a dat Biblia în 
mâna creștinilor și îndemnat să 
o citească și să creadă. Credința 
era relativizată și individualizată, 
ne mai exprimând apartenența 
la aceeași realitate hristică a Bi-
sericii. Nu mai existau reguli, 
norme sau obligații, fiecare-și 
era propria normă. Când a văzut 
ce se întâmplă, l-a îndemnat pe 
prietenul său Filip Melanchton să 
întocmească un Catehism, Loci 
communes, în care Biserica Invi-
zibilă primea un oarecare contur, 
credința individualizată trebuia 
să se supună unor principii etc. 
Luther a îndemnat călugării la 
părăsirea jurământului depus, el 
însuși căsătorindu-se cu o fostă 
călugăriță, Katerina de Bora și 
având șase copii.

În fața încercării împăratului 
Carol Qiuntul (1519-1556) de a li-
mita sau stinge urmările reformei, 
luteranii s-au întărit la dietele din 
Spira (1529) și Augsburg(1530) 
unde și-au redactat celebra Confe-
sio Augustana, mărturisirea lor de 
credință. În 1531 s-a format blo-
cul smalkaldici al protestanților, 
ca ligă proprie. Abia la Interimul 
de la Augsburg s-a stabilit com-
promisul Cujus regio, ejus religio, 
ceea ce consacră principiul terito-
rial protestant asupra imperiului 
teocratic medieval.

Vântul reformei a bătut cu in-
tensitate și-n afara granițelor 

Germaniei. După Wittenberg, 
orașele Zurich și Geneva. Elveția 
acelor timpuri avea un statut cu 
totul aparte. Era organizată ca o 
Confederație, compusă din 13 
cantoane. Elvețienii, democrați, 
virtuoși, erau căutați în toată 
Europa ca soldați mercenari. Ei 
au alcătuit armatele pe care le-a 
angajat papa pentru a-l apăra 
cu forța armelor. Guvernul fie-
cărui canton era total respon-
sabil pentru afacerile locale, și 
pentru acest motiv fiecare can-
ton era liber să accepte forma 
de religie pe care o dorea. De 
aceea, reforma în Elveția a fost 
realizată prin acțiunea legată a 
guvernului local ales democratic. 
Orașele elvețiene erau de ase-
menea centre ale culturii și uma-
nismul a reușit să se stabilească 
în orașele cantonale. Basel avea 
o universitate faimoasă. Aici și-a 
editat Erasmus Noul Testament 
grecesc. 

Datorită acestor factori, re-
forma elvețiană a avut ca sursă 
majoră umanismul. Pe teritori-
ile elvețiene s-au dezvoltat, în 
timpul reformei, trei tipuri de 
teologie. Cantoanele de limbă 
germană, din nordul țării, au ur-
mat vederile reformatoare ale 
lui Zwingli. Cele din sud, în care 
se vorbea franceza, în frunte cu 
Geneva, au urmat vederile lui 
Calvin. Mai mult, radicalii refor-
mei, cunoscuți sub numele de 
anabaptiști, au dezvoltat o ra-
mură extremistă, între cei care 

la început au activat cu Zwingli. 
De Zurich mișcarea anabaptistă 
s-a dezvoltat sub conducerea lui 
Menno Simons.

În paralel cu Luther, Calvin a 
continuat dezvoltarea și a per-
fectat doctrina Reformei în Ge-
neva. Lucrarea lui, Institutele re-
ligiei creștine, publicată inițial în 
1536 la Basel și urmată de multe 
alte ediții, a definit noul înțeles 
al modului de viață creștin și al 
creștinismului ca structură inte-
lectuală și practică. Printre rezul-
tatele practice cele mai evidente 
se află ceea ce se numește astăzi 
Teza lui Max Weber. [2] Con-
jectura istoricului german este 
că viziunea reformată asupra 
nobilității muncii la orice nivel, 
ciubotar sau doctor în știinte, a 
vocației dăruite și menținute de 
Dumnezeu în viața fiecăruia, și în 
special încrederea nezdruncinată 
în suveranitatea lui Dumnezeu 
asupra Universului și a bunătății 
lui față de creștini, a fost ingredi-
entul principal în crearea și dez-
voltarea teoriei și practicii a ceea 
ce azi numim capitalism. Ideea 
că Dumnezeul suveran asupra a 
tot ceea ce se întâmplă a găsit cu 
cale să se reveleze omului nu nu-
mai în teologie ci și în legile natu-
rii a condus la acceptarea științei 
ca disciplină „distinctă dar nu se-
parată”" în cuvintele lui Calvin, în 
domeniul cunoașterii lumii.

Influența Reformei a fost bine-
făcătoare din mai multe puncte 
de vedere, ca de pildă, teologic, 

economic și educațional. Răs-
pândirea ideilor ei în țările de 
limba engleză a fost făcută mai 
ales prin documentele promul-
gate la Westminster în 1648 și 
ulterior prin Catechismul de la 
Heidelberg.

Teologic, închinarea omu-
lui a fost direcționată din nou, 
după aproape o mie de ani, de 
la eforturile sale de a-L mulțumi 
pe Dumnezeu prin forțe proprii 
înspre Dumnezeul cel suveran 
însuși. Conștiințele s-au elibe-
rat și efectele nu au întârziat 
să apară în viața de zi cu zi a 
cetățenilor și societăților. Posibi-
litatea siguranței grației lui Dum-
nezeu a însemnat concentrarea 
credincioșilor asupra probleme-
lor imediate și scăderea tendinței 
de a-și arunca speranțele într-un 
viitor nesigur și șubred atât pe 
Pământ cât și în viața de după 
moarte. [14]

Economic, conform tezei lui 
Max Weber, Reforma este părin-
tele capitalismului și toleranței 
religioase. Trăirea vocației în 
viața omului și încrederea credin-
ciosului în suveranitatea lui Dum-
nezeu au eliminat o mare parte 
din frica de a risca în afaceri și 
în treburile societății. Astfel, gu-
vernele Europei au devenit mult 
mai tolerante și mai puțin opre-
sive, iar în Statele Unite însăși 
nașterea națiunii Americane era 
văzuta de către Thomas Jeffer-
son ca un experiment curajos și 
maiestuos în auto-guvernare al 
unui popor creștin și reformat. 
Insistența asupra legitimității și 
importanței cunoașterii naturii 
a dus la promovarea educației. 
În țările române, de exem-
plu, înțelegerea calvinistă a 
creștinismului l-a îndemnat pe 
Iacob Despot să aducă Reforma 
în Moldova și să deschidă primul 
colegiu pe pământ românesc la 
Cotnari în 1563, cu un an înainte 
de moartea lui Calvin. 

De asemenea, Catechismul a 
fost folsit ca abecedar de către 
fondatorii Statelor Unite. The 
New England Primer, publicat 
în 1777, la numai un an după 
Declarația de Independență a 
Statelor Unite, conține textul Ca-
techismului și multe texte biblice. 
Convingerea acestora era că pre-
darea ideilor Reformei creează, 
în majoritate, cetățeni onorabili.

Viața religioasă reformată a 
adus prosperitate materială și 
morală [15] unei lumi aflate în-
tr-o acută nevoie de lumină spi-
rituală. Pelerinii care au emigrat 
în America datorită prigoanei în 
Europa datorată credinței lor re-
formate au creat o societate des-
pre careAlexis de Tocqueville, vi-
zitând Statele Unite la începutul 
secolului XIX, a observat că „nu 
am înțeles măreția Americanilor 
până când nu am vizitat bisericile 
lor care ard cu focul dreptății și 
neprihănirii Evangheliei”.
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Există două explicaţii interesante cu privire la modificările în valorile 
religiei şi a atitudinii acesteia faţă de afaceri. Iudaismul a fost cel care a 
avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau 
deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite 
domenii, ei au fost împinşi spre domeniul afacerilor. La acestea, se adaugă 
şi valorile iudaice: sobrietatea, economia şi autocontrolul. 

Max Weber arată că protestantismul a avut un rol fundamental în 
schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. 
Şi, dacă Martin Luther, întemeietorul protestantismului german, a pus 
accent pe rolul acţiunilor individuale, interpretarea Bibliei şi importanţa 
muncii, Jean Calvin, fondatorul calvinismului, a subliniat valorile calvine: 
modestia, cumpătarea şi hărnicia. Calvin a considerat că bogăţia este un 
semn al graţiei divine, ea fiind agreată de Dumnezeu, dacă este obţinută 
prin muncă. Max Weber conchide însă: ,,Ar trebui să se pună în evidenţă şi 
modul în care asceza protestantă, la rândul său, a fost influenţată de 
ansamblul condiţiilor culturale ale societăţii, în special al celor economice, 
în devenirea şi specificul lor.". 167 

161 Max Weber, op.cit, p. 192 
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Pp. 106-107    Text aprox. identic cu: „Dezvoltarea urbanismului şi comerţul de peste mări au schimbat atitudinea faţă 
de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia. 
Există două explicaţii interesante cu privire la modificările în valorile religiei şi a atitudinii acesteia faţă de afaceri. 
Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii 
nu puteau deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite domenii, ei au fost impinşi spre 
domeniul afacerilor. La acestea,  se adaugă şi valorile iudaice: sobrietatea, economia şi autocontrolul.
 Max Weber arată în lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalist că protestantismul a avut un rol fundamental 
în schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.  Martin Luther, întemeietorul 
protestantismului german,  a pus accent pe rolul acţiunilor individuale, interpretarea Bibliei şi importanţa muncii.  
Jean Calvin, fondatorul calvinismului, a subliniat valorile calvine: modestia, cumpătarea şi hărnicia.  Calvin a considerat 
că bogăţia este un semn al graţiei divine, ea fiind agreată de Dumnezeu, dacă este obţinută prin muncă.” 
din Marketingul 
micilor afaceri, suport de curs 2010, autori Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Daniela Duma. 

De verificat la autori dacă există un sport publicat înainte de 2008! Probabil plagiat dublu, din aceeași sursă
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economia subterană. În acest spaţiu se observă cel mai des fenomenele 
criticate de Monica Heintz şi de alţii. ~ 

ln marea întreprindere capitalistă, cel mai adesea reprezentata. de 
unităţi de producţie ale multinaţionalelor, lucrurile funcţionează ca înamte 
de 1989, pentru că muncitorii au fost pregătiţi în comunism pentru as~fel de 
relaţii de muncă. Sistemul de educaţie, în comunism, ca şi în capi~hsm, ~ 
~ost pus în general în slujba nevoilor întreprinderii fordiste a capitahsmulu~ 
industrial. Este şi motivul pentru care muncitorii români reuşesc cel mai 
adesea să se remarce aici, în acest tip de întreprindere, şi mai puţin !n 
„economia de piaţă", a serviciilor sau a micii industrii. Pentru simplul motiv 
că nu sunt încă pregătiţi pentru această lume, nouă pentru toţi. 

Conceptul de etică a muncii a fost inventat de Max Weber,,..dar a fost 
ridicat ulterior la rangul de ideologie a sistemului capitalist. In esenţă, 
aceasta afirmă că munca e cel mai important lucru din viaţa. Viaţa noastră 
trebuie să fie dedicată muncii. Numai dacă muncim avem succes în afaceri, 
avem reuşită în viaţă. Iar Dumnezeu ne va ierta păcatele şi vom ajunge în 
Paradis. Aceasta este ideea de bază a eticii protestante a muncii. 

Oamenii nu muncesc pentru munca în sine, nu muncesc pentru că 
munca este un lucru care îi înalţă. Tipul de etică ce guvernează la locul de 
muncă este mai degrabă o etică a relaţiilor umane. Oamenii îşi fac corect 
munca dacă se simt responsabili pentru persoana care este în fata lor, dacă 
se simt responsabili faţă de eşecul lor, faţă de colegii lor angajaţi. Dacă 
acolo se creează un mediu care îi determină să funcţioneze normal, ca o 
familie de exemplu, unde au responsabilităţi, ei prestează corect munca. 

Explicarea fenomenul secularizării şi al desacralizării se referă, 
pentru unii cercetători, la cauze mai ales sociologice, precum trecerea de la 
un mediu natural la unul tehnic, dezvoltarea cetăţii industriale modeme etc. 

Ieşirea din religie nu înseamnă sfârşitul sacrului, a credinţei 
religioase, ci o recompunere a universului uman şi social în afara 
exigenţelor religiei, dar plecând şi revenind la logica religioasă de origine. 

Această metamorfoză a sacrului secularizat face destul de dificilă 
orice introspecţie. Dacă religia nu a fost eliminată, rămânând unul dintre 
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Despre etica muncii la romani
Articol de: Lavinia Betea
Publicat in: Special
Publicat la date de: 13 Oct 2005 - 00:00

Concluzii si reflectii - Rezultatele unei documentate cercetari stiintifice si de teren

INTERVIU

Jurnalul National: Cum ati ajuns dvs. la alegerea unui asemenea subiect de doctorat?
Monica Heintz: In 1999, cand eu am "desenat" proiectul, comparativ cu celelalte tari din Est munca la
romani era - ca sa zic asa - foarte slaba. Al doilea lucru care m-a impresionat atunci era faptul ca din
sondajele de opinie rezulta ca romanii se autoacuzau. Reiesea ca ei spun ca lucrurile merg atat de prost
pentru ca nu muncesc destul. Ori nimeni nu se plange de conditia pe care o are si simultan se autoacuza. Mi
s-a parut ca este cevaâ€¦

â€¦ in neregula. Si ati formulat ce ipoteze de investigatie?
Am vrut sa vad daca criza economica din Romania - se vorbea pe atunci in termeni de criza - este cauzata de
faptul ca romanii nu muncesc.

Ipoteze si concluzii

Ati inceput si dus la capat - pe parcursul a trei ani - documentarea stiintifica si de teren. Cu ce concluzii?
In primul rand am descoperit care sunt sursele acestei explicatii in termeni de "noi nu muncim, deci este vina
noastra". Sursele ei erau in mass-media si clasa politica, care trebuia sa justifice oarecum esecul.

Prin urmare, nu oamenii isi puneau cenusa in cap ca nu sunt capabili sa munceasca; politicienii si jurnalistii
vorbeau in numele lorâ€¦
Cel putin atunci, ce se vehicula era aceasta autoblamare. De fapt, politicienii si jurnalistii blamau populatia.
In sensul ca omul de rand nu pricepe si nu muncesteâ€¦ In timp ce ei se straduiau sa faca o schimbare
structurala care sa aduca ameliorari in domeniul economic, populatia nu coopera si nu isi vedea fiecare de
lucru la locul de munca. Acestea erau discursurileâ€¦ Nu stiu daca o faceau ca sa isi explice esecurile sau
poate pur si simplu din ignoranta, prin faptul ca e atat de usor sa spui ca mentalitatea romaneasca este cauza
tuturor relelor.

Iar cand se vorbeste despre mentalitate la televizor, cel mai adesea termenul are sensul de mostenire
geneticaâ€¦
Am incercat sa explic in aceasta carte ca nu este vorba de nici un fel de mentalitate romaneasca formata,
mostenita aici pe plaiul mioritic, ca circumstantele sociale si economice sunt cele care determina. Am
incercat sa demontez mecanismele si sa arat cum determina ele comportamentul oamenilor la locul de
munca, care se dovedeste intr-adevar un comportament deseori ineficient. Si ca... pana la urma, e adevarat ca
nu exista o etica a muncii la romani.

In raport cu etica protestantaâ€¦

Nu au romanii o etica a muncii? Cand faceti o asemenea interpretare ce termeni de comparatie aveti?
Etica protestanta a muncii. Conceptul de etica a muncii a fost inventat de Max Weber, dar a fost ridicat
ulterior la rangul de ideologie a sistemului capitalist. In esenta, aceasta spune ca munca e cel mai important
lucru din viata. Viata noastra trebuie sa fie dedicata muncii. Numai daca muncim avem succes in afaceri,
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avem reusita in viata. Iar Dumnezeu ne va ierta pacatele si vom ajunge in Paradis. Aceasta este ideea de baza
a eticii protestante a muncii.

Iar romanii cum se raporteaza la munca?
Oamenii nu muncesc pentru munca in sine, nu muncesc pentru ca munca este un lucru care ii inalta. Tipul de
etica ce guverneaza la locul de munca, mi se pare mie, este pur si simplu o etica a relatiilor umane. Oamenii
isi fac corect munca daca se simt responsabili pentru persoana care este in fata lor, daca se simt responsabili
fata de esecul lor, fata de colegii lor angajati. Daca acolo se creeaza un mediu care ii determina sa
functioneze normal, ca o familie de exemplu, unde au responsabilitati, ei presteaza corect munca.

Seful conteaza

Vreti sa spuneti ca-si presteaza bine munca in relatia cu seful si cu colegii, nu neaparat in raport cu sarcinile
locului de munca sau de calitatea muncii in sine?
Exact. Dar si managementul din Vest a evoluat. Nu mai este un management bazat pe diviziunea mecanica a
muncii. Se incearca din ce in ce mai mult sa se puna accentul pe contactul dintre oameni prin
responsabilizarea lor fata de client. Poate ca pana la urma nici nu are vreun sens ca Romania sa mai treaca
prin acest sistem al eticii muncii pentru munca in sine. Pe de alta parte, in cultura, in evolutia societatii
romanesti ne aflam acum intr-un stadiu in care oamenii se simt responsabili numai fata de alti oameni... Fata
de sefi si colegi. Dar nu fata de munca...

Aceasta grija fata de bunele relatii cu seful si colegii angajatului este benefica in constructia imaginii de sine
a omului respectiv?
Ce m-a frapat pe mine cel mai tare a fost diferenta care exista intre valorile pe care romanii le au - ceea ce se
asteapta ei sa fie munca, ceea ce se asteapta ei sa fie relatiile cu colegii s.a.m.d. - si ceea ce se intampla in
realitate. Oamenii stiu cum ar trebui sa se comporte, dar totusi se comporta altfel. In final sunt macinati de
indoieli, tulburati de minciuna si cu o stima de sine scazuta. Discrepanta care exista intre ceea ce facem si
ceea ce spunem in Romania, la locul de munca, e totusi ceva mai mare decat in alte parti. Nu reusesc sa
cuantific, dar este totusi ceva mai mare decat in Franta sau Anglia, asa cum si birocratia este mai mare...

Ati prezentat rezultatele cercetarii dvs. in comunitati stiintifice interculturale. Cu cine ne asemanam?
Cei care lucrau in America Latina au spus ca rezultatele pe care le-am gasit eu pot fi generalizate la nivel
universal. Adica se poate spune ca anumite conjuncturi de un anumit tip produc acest caz de lipsa de respect
de sine.

Presa noastra

N-ar fi singura apropiere de trasaturile comunitatilor sud-americane. Am devenit mari consumatori de
televiziune, in primul rand de telenovele, ca si brazilieniiâ€¦
Ceea ce n-am mai intalnit nicaieri - un impact al mass-media care sa fie atat de puternic! Pretutindeni in lume
sunt jurnale senzationaliste, dar sunt si jurnale serioase. Sunt peste tot in lume si cititori de jurnale
senzationaliste si de articole despre nonvalori, dar oamenii de acolo stiu sa relativizeze. Aceasta pentru ca au
fost educati de mici sa traiasca cu mass-media si sa stie ca mass-media, ziarul trebuie sa se si vanda; ca exista
o parte a populatiei care apreciaza astfel de stiri, insa le acorda credibilitatea cuvenita. Am senzatia ca acum
s-au facut ceva progrese in sensul acesta, adica unii oameni au inceput sa fie un pic mai constienti...

Si mai selectivi...
Si mai selectivi. Au inceput sa fie si critici la adresa analistilor politici care incearca sa dea impresia de
competenta absoluta pe orice tema. Eu imi amintesc foarte clar si am descris in aceasta carte, la inceputul
anului scolar 1999-2000, pe absolut toate posturile de televiziune tot ce se intampla era prezentat intr-o
lumina atat de catastrofala, incat aveam senzatia ca de la o zi la alta ceva rau se va intampla. In casele din
Romania, micul televizor era dat intotdeauna foarte tare si toti ai casei il receptau, se lasau influentati de el.
Veneam de la serviciu si acolo se intamplau o gramada de lucruri, legislatia se schimba, cineva putea sa fie
dat afara s.a.m.d. Veneam din tramvai, din metrou, inghesuiti, calcati pe picioare, mergeam pe strazile unde
trebuie sa fii atent sa nu calci intr-o balta sau intr-o groapa si intram in casa. Iar de la televizor venea
impresia de sfarsitul lumii. Senzatia asta pana la urma era falsa.

Dar are efectul de a transmite o anumita stareâ€¦
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ateismul modern. În fine, explicarea fenomenul
secularizãrii ºi al desacralizãrii se referã, pentru unii
cercetãtori, la cauze mai ales sociologice, precum
trecerea de la un mediu natural la unul tehnic,
dezvoltarea cetãþii industriale moderne etc. 26

Marcel Gauchet în Le désenchantement du monde
(1985) titlu care reia expresia consacratã de Max Weber,
susþine cã creºtinismul, prin deschiderea porþii unei
autonomizãri a lumii în raport cu religiile înglobante, a
fost religia ieºirii din religie. M. Gauchet a dorit sã
înlocuiascã termenul de secularizare cu ieºirea din
religie, dupã 1700, termen care nu înseamnã numai
reculul credinþelor religioase (decreºtinare), ci ºi
smulgerea din structurarea religioasã a societãþilor, în
sensul cã legãtura socialã, puterea politicã, forma
colectivului nu mai sunt constituite prin religiosul
creºtin. Ieºirea din religie nu înseamnã sfârºitul sacrului,
a credinþei religioase, ci o recompunere a universului
uman ºi social în afara exigenþelor religiei, dar plecând ºi
revenind la logica religioasã de origine. Aceastã
metamorfozã a sacrului secularizat face destul de dificilã
orice introspecþie. Dacã religia nu a fost eliminatã,
rãmânând unul dintre sectoarele culturale ale societãþii,
ea a pierdut totuºi rolul unifiant al valorilor ºi
comportamentelor sociale.27 Progresiv, de-a lungul a
cinci secole, Occidentul a ieºit din lumea vrãjitã a
divinului, pe fondul unui proces care se numeºte
“modernitate.” Modernitatea s-a constituit în mare parte
plecând de la orientãrile subieciviste ºi antropocentrice
ale umanismului Renaºterii ºi ale vârstei clasice, dar
Gauchet atribuie potenþialitãþii dinamicilor excepþionale
ale spiritului creºtin un rol semnificativ în trecerea de la
heteronomie la autonomia omului.28 Autonomia omului
a însemnat, ºi dupã pãrerea lui Pierre Manent (La Cité de
l`homme, Fayard, 1994) izgonirea creºtinismului din
cetate ºi edificarea primatului voinþei umane în crearea
cetãþii omului. Luc Ferry a arãtat în L`Homme-Dieu ou

Le Sens de la vie, cã s-ar putea vorbi de un drum invers
decât cel dinaintea marii mutaþii moderne. Atunci se
mergea în cãutarea sensului, care era Dumnezeu, deci de
la teologie la eticã, în lumea modernã se merge de la

eticã la teologie.

Secularizarea  în teritoriul istoriografiei

În condiþiile marilor confruntãri contemporane, care
au la bazã diferenþe de viziuni despre religie, democraþie,
identitãþi, mondializare etc, orice reflecþie asupra
secularizãrii sau a laicizãrii, nu este numai de actualitate,
dar reprezintã ºi o necesitate. Înþelegerea profundã a
acestor tensiuni contemporane, latente sau violente,
pretinde analize mai profunde decât evenimentele
spectaculare sau decât ideile la modã, pe care le preferã
imperiul mediatic, dar ºi lumea intelectualã ºi
universitarã. Evitarea unor erori de analizã, în acest sens,
impune, cu exigenþã, renunþarea la izolarea artificialã a
unor realitãþi contemporane, rupte de rãdãcinile lor
vechi.29 Analizele cele mai serioase pe care ni le oferã
cercetarea pluridisciplinarã de astãzi demonstreazã clar
cã, pentru a pãtrunde în profundele resorturi ale
schimbãrilor actuale, o plonjare în istorie devine
inevitabilã.  Istoria este cea mai în mãsurã sã dezvãluie
punctele comune, dar ºi diversitatea traiectoriilor
trecutului, faptul cã a existat o diferenþã profundã ºi
ireductibilã la nivelul stãrii de dezvoltare culturalã,
politicã, economicã a societãþilor europene, faptul cã s-
au produs fracturi ºi ritmuri diferite ale numeroaselor
familii ale creºtinãtãþii.30 Dar istoria nu este o profeþie!
Istoricul poate, cel mult, sã analizeze prezentul prin
firele sale solide de legãturã cu trecutul, pentru a vedea
când, unde ºi cum s-au clãtinat unii dintre stâlpii care au
dat o nouã arhitecturã civilizaþiei actuale, în raport cu

cf. pp. 118-119
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responsabilitate personală, contract, economie de piaţă, la care adera dm 
anii '90 ai secolului XX şi lumea ortodoxă de la Belgrad, Bucureşti, Sofia, 
Moscova. Caracterul religios al capitalismului nu este o noutate. 

Totuşi, începând cu secolul luminilor, expansiunea capitalismului a 
fost legată mai mult de materialism, decât de creştinism. 188 Max Weber şi 
Karl Marx au oferit imperialismului şi colonialismului din sec. al XIX-lea 
concepte privind materialismul, ateismul, etica protestantă. Unitatea 
creştină n-a fost văzută atunci ca o condiţie sine qua non pentru un succes 
durabil. 

Spiritul capitalismul pentru Max Weber este rezultatul eticii 
protestante şi a birocraţiei, care rezolvă conflictele raţional. Astfel că numai 
o expansiune a protestantismului facilitează extinderea capitalismului şi în 
alte culturi religioase. El trece cu vederea că premisele societăţii capitaliste 
au fost puse de Biserica romano-catolică: o legislaţie de sorginte romană; o 
vastă birocraţie care rezolvă conflictele raţional; instituţii permanente care 
realizează investiţii şi eforturi fizice, intelectuale coerente pe durata a mai 
multe generaţii etc. Existenţa unei clase sociale, mai ales de bărbaţi 
celibatari, latinizaţi, educaţi, foarte mobili şi specializaţi, a facilitat zelul 
întreprinzător, dorinţa de noi cunoştinţe şi orizonturi. 

Lupta pentru drepturile inalienabile ale omului, pentru egalitate şi 
solidaritate, combaterea sărăciei sunt valori genuine creştine. "Civilizaţia 
dragostei", cum s-a exprimat Papa Ioan Paul al II-lea, este contraponderea 
absolut obligatorie globalizării din zilele noastre. 

Un capitalism cu veleităţi universale rară caritas-ul unităţii creştine 
este tot atât de perisabil ca imperialismul şi colonialismul din secolul al 
XIX-a, sau naţional-socialismul care dorea să cucerească lumea ca şi 
internaţionalismul proletar din sec. al XX-iea. ,,Roma nu s-a construit 
într-un an", aşa că putem fi optimişti, refacerea unităţii creştine şi 
globalizarea capitalismului sunt la ordinea zilei. 

187 Jean- Pierre Sironneau, ~ecu/aris~tion et relfgions po/itiJue, Paris, Mouton , p.7 
188 Idee susţinută, de altfel, ş, de He_nr, Bergson m Cele doua surse ale moralei şi ale religiei (vezi 

d Om Ed Ideea Europeană, Iaşi, 1992, cap. final) tra .r ., • 
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Viorel ROMAN

Despre Viorel ROMAN      Die Biographie      Articole

Globalizarea capitalismului 2002-09-09 inapoi

GLOBALIZAREA CAPITALISMULUI I. In ultimele zile ale anului
1996, Imperiul si Biserica - cele doua coloane de rezistenta ale
edificiului crestin - s-au reintilnit la Roma. Paralel cu intrunirea
personalitatiilor de virf ale UE, NATO si OSZE, teologii din
principalele biserici s-au consultat in Vatican sub presedentia
cardinalului Ratzinger cu privire la adaptarea principiului petrin,
primatului Papei dupa prabusirea comunismului in Europa si
globalizarea capitalismului. Aceasta a doua întrunire ecumenica este
poate mai importanta pentru istorie decit primele trei luate impreuna.
II. Inca din 1994 Papa Ioan Paul II a dat de inteles in enciclica "Ut
unum sint" ca marea unitatea politico-economica si militara euro-
atlantica trebuie sa se regaseasa si in Biserica. Mai ales conceptia
traditionala privind rolul Papei - urmas al Sf. Petru - nu mai trebuie sa
fie o piedica in refacerii unitatii crestinilor. Numai colaborarea tarilor
dezvoltate cu cele subdezvoltate si refacerea unitatii crestine poate
schimba intr-adevar fata lumii, a capitalismului in expansiune. III.
Motorul civilizatiei crestine, capitaliste este dorinta de a cunoaste, de a
creea. Ea vine de la credinta, chemarea ca fiecare sa fie "imago Die" -
imaginea lui Dumnezeu, creatorul cerului si al pamintului, celor
vazute si nevazute. Crestinul si-a subordonat natura, nu mai este orbit
si dependent de superstitii si tabuuri, ci creator si liber in intraga lume.
Crestinismul incurajeaza onestitatea, munca, harnicia, iar sensul linear,
ascendent al istoriei - vechiul sistem de referinta se baza pe un caracter
ciclic al naturii - incuba ideea de progres. IV. Avintul capitalist din sec.
al XVIII-lea a generat curentul de gindire dupa care cultul "ratiunii",
al Revolutiei franceze ar fi fundamentul progesului societatii moderne.
Aceasta teza este propagata de protestanti si mai ales de comunisto-
ortodocsi pentru a eluda contributia bisericii romano-catolice.
Revolutia industriala a inceput in vest in sec. XI-XIII. Renasterea
cimenteaza apoi structurile capitaliste. Sec. al XVIII-lea a fost numai
vîrful eisbergului. Dupa imperialism, colonialism si comunism, care-i
rolul crestinismului in globalizare, azi? V. Capitalismul este un sistem
juridic care se bazeaza pe proprietate si responsabilitate personala,
contract, economie de piata, la care adera din anii �90 si lumea
ortodoxa de la Belgrad, Bucuresti, Moscova. Caracterul religios al
capitalismului nu este o noutate. Totusi incepind cu secolul luminilor
expansiunea capitalismului a fost legata mai mult de materialism,
decit de crestinism. Max Weber si Karl Marx au oferit imperialismului
si colonialismului din sec. XIX concepte privind materialismul,
ateismul, etica protestanta. Unitatiea crestina, n-a fost vazuta atunci ca
o conditie sine qua non pentru un succes durabil. Chiar si in zilele
noastre globalizarea capitalista pleaca prea mult de la premiza
materialista si prea putin de la crestinism. VI. Capitalismul pentru
Max Weber este rezultatul eticii protestante si a birocratiei, care
rezolva conflictele rational. Astfel ca numai o expansiune a
protestantismului faciliteaza extinderea capitalismului si in alte culturi
religioase. El trece cu vederea ca premizele societatii capitaliste au
fost puse de biserica romano-catolica: o legislatie de sorginte romana;
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o vasta birocratie care rezolva conflictele rational; institutii
permanente care realizeaza investitii si eforturi fizice, intelectuale
coerente pe durata a mai multe generatii etc. Existenta unui clase
sociale, mai ales de barbati celibateri, latinizati, educati, foarte mobili
si specializati, a facilitat zelul intreprinzator, dorinta de noi cunostiinte
si orizonturi. VII. Pentru depasirea rezistentelor generate de religii
("opium pentru popor") in globalizarea relatiilor capitaliste marfa-
bani, Marx a propus defiintarea proprietatii private si realizarea pe
aceasta cale a egalitatii si unitatii tuturora, indiferent de rasa, sex etc.
Este o ironie a soartei ca marxismul a devenit o pseudoreligie la
ortodocsi, confucianisti etc., care prin "dictatura de dezvoltare" a
contribuit la depasirea inapoierii economice, dar si la confuziile
tranzitiei spre capitalism din Belgrad, Bucuresti, Moscova etc. din
zilele noastre. VIII. Existenta a doua bisericii surori, romano-catolica
si ortodoxa si a numeroase temple si case de rugaciuni ale
protestantilor face ca traditiile culturale a neamurilor sa difere
considerabil. America de Nord, antropocentrista, se deosebeste de cea
de Sud, teocentrista. In USA succesul, "action" este ratiunea de a
exista a individului, nu se accepta destinul tragic, dificultatiile sunt
pentru a fi surmontate. Pe cind la sud de ecuator tragicul inobileaza,
supranaturalul este a tot prezent, el legitimeaza activitatea. Dintr-o
perspectiva teocentrista nu-i atit de important ce realizeaza omul, ci
mai mult ce simte, chstiunea de "a fi". IX. Clivajul dintre vestul si
estul Europei, dintre Roma si "a treia Roma", Moscova a iesit la
suprafata dupa renuntarea la ateism. Presedintii celor mai mari tari
ortodoxe, Vladimir Putin - recent botezat - ca si Ion Iliescu sunt
pregatiti si conduc in spiritul Moscovei. Ieri luptau pentru ateism si
comunism, azi sunt pentru capitalism si crestinismului. Ortodocsii au
episcopi in vest fara avizul Papei. In schimb trecerea diocezelor din
Rusia de la de facto la de jure este perceputa de patriarhul Alexei II ca
o "declaratie de lupta inpotriva ortodoxiei", care va duce la
"deterioararea drastica" a relatiilor cu Roma. O mie de ani de evolutie
paralela a creat un decalaj care se cere depasit prin dialog.
Pravoslavnicii sunt sub influenta cooperarii si coordonarii activitatiilor
pe baza materialista. Nu sunt inca pregatiti pentru refacerea unitatii
crestine. X. Cum va arata in mileniul al treilea crestinismul si
capitalismul la neamuri si culturi atit de diferite, ca cele din Europa,
America, Africa, Asia si Australia? Lipseste in mod evident inspiratia
si contributia crestina in "noua ordine", in diviziunea internationala a
muncii. Desigur, nu se va ajunge la uniformitatea propagata de teoria
si practica globalizarii contemporane, tributara inca materialismului
"rational" iluminist si comunist din ultimele secole. Lupta pentru
drepturile inalienabile ale omului, pentru egalitate si solidaritate,
combaterea saraciei sunt valori genuine crestine. "Civilizatia
dragostei", cum s-a exprimat Papa Ioan Paul II, este atit punctul de
plecare in realizarea unitatii crestine, cit si contraponderea absolut
obligatorie globalizarii din zilele noastre. Un capitalism cu veleitati
universale fara "caritas"-ul unitatii crestine este tot atit de perisabil ca
imperialismul si colonialism din sec.al XIX-a, sau national-
socialismul care vroia sa cucereasca lumea ca si internationalismul
proletar din sec al XX-lea. "Roma nu s-a construit intr-un an", asa ca
putem fi optimisti, refacerea unitatii crestine si globalizarea
capitalismului sunt la ordinea zilei. SIMPOZIONUL
INTERNATIONAL, ZRENIANIN, 5-6 SEPT. 2002 Prof. Dr. Viorel
Roman, Akademischer Rat an der Universit�t Bremen, Vor dem
Steintor 18, D-28203 Bremen roman@uni-bremen.de
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Monahii Antichităţii târzii cunoşteau foarte bine acest lucru, devreme ce au 

valorizat pentru prima dată munca atât pentru beneficiile sale spirituale, cât 

şi în raport cu roadele ei, introducând pentru prima dată în istorie diviziunea 

muncii, aşa cum o ştim astăzi. 
Nu este întâmplător acest lucru, mai ales dacă observăm că monahii 

au fost aceia care au ştiut să îmbine providenţial rugăciunea cu munca, 

astfel încât munca să capete perspectiva veşniciei şi să devină un mijloc de 

sfinţire, iar timpul să-şi găsească împlinirea în acţiunea manuală a 
monahilor. 

Energia depusă de om în actul muncii, entuziasmul, dedicaţia, 

inteligenţă, întreaga sa fiinţă se proiectează în timp, dăruind omului în mod 

paradoxal perspectiva eternităţii, căci mulţi sunt convinşi că între lumea 

materiei şi a spiritului există o prăpastie de netrecut, uitând de faptul că 

ambele forme de existenţă a realităţii create sunt opera aceluiaşi Mare şi 

Desăvârşit Maestru. 
Se vorbeşte de timp mesianic ca timp instituit de revelaţia lui 

Dumnezeu, ca ridicare a timpului cosmic în libertatea deciziei înaintea lui 

Dumnezeu. Aici găsesc convergenţa Dumnezeu-om-lume în evenimentul 

inter-relaţionării lor mereu noi. Dacă vina determină desfacerea acestei 

relaţii, mântuirea adusă de Hristos reconstituie realitatea: timpul mesianic 

devine astfel cristologie; oferta de salvare care interpelează şi cheamă la 

decizie este concentrată la maxim: de aceea Hristos este „plinătatea 

timpului". Pot fi amintite aici câteva exigenţe care iau naştere de la 

fidelitatea faţă de revelaţia biblică a timpului: Vestirea creştină este vestirea 

ca iniţiativă a lui Dumnezeu, este adevăratul kairos al omului şi al istoriei. 

Cronica oamenilor îşi află sensul în întâlnirea sa cu noutatea şi surprizele lui 

Dumnezeu. De aici ia naştere profeţia. 
Istoria este locul manifestării lui Dumnezeu şi formele auto

manifestării sale sunt istorice. Timpul istoric dobândeşte o nouă demnitate, 

acesta este un timp calificat, unde speranţa ia locul nostalgiei, valoarea 

actului şi a deciziei şterg primatul repetiţiei; regenerarea timpului nu se face 

cu preţul golirii sale. 

„Vestea cea bună, caracteristică a creştinismului, este salvarea 

istoriei, nu salvarea de istorie: umilul „astăzi" al omului este ridicat şi 
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mântuit de acel „astăzi" al Fiului omului şi poate deveni, în primirea sa, un 

,,astăzi" al lui Dumnezeu. 
Nu este vorba deci în mod simplu de o salvare în istorie, pentru care 

timpul să rămână doar „scenariul", ,,theatrum gloriae Dei": este vorba, mai 

mult şi mai tare, de o mântuire a timpului istoric înfăptuită de harul 

Dumnezeului viu intrat în el şi de libera primire a omului, adevărat subiect 

şi protagonist al istoriei. 
Istoria mântuirii se constituie pe posibilitatea unei „salvări a istoriei", 

fondată în misterul adventului cu care Dumnezeul cel viu a făcut a sa istoria 

oamenilor". 215 

În teritoriul locuit de români timpul era normat aproape exclusiv de 

evenimentele vieţii familiale şi, atunci când era cazul de modul de a face 

istorie al vreunui domnitor. Putem vorbi despre un caracter puternic 

individualist al timpului care foarte rar interferează cu istoria reală sau cu 

kairosul mântuirii. 
Concepţia ecleziologică ortodoxă românească, în care mitropolitul 

era un fel de papă local, se proiectează şi asupra conducătorului statului 

(principele domnitor, regele, preşedintele etc.).21 

Domnitorul doreşte din motive de economie a propriului absolutism 

să domine însuşi timpul colectiv, dorind să organizeze până şi atitudinea 

supuşilor faţă de timp, astfel încât el să fie acela care să păstreze 

monopolului asupra timpului văzut că mijloc de susţinere a propriei domnii. 

Astfel că, un Constantin Mavrocordat ajunge să echivaleze în bani 

speranţele oamenilor, aşa cum spune în Enchiridionul său: ,,Dând bani la 

vreme potrivită, cumpărăm speranţe"
217, iar Constantin Brâncoveanu se 

manifestă nu atât ca un domn, cât mai degrabă ca un manager de 

întreprindere modernă, conform principiului: ,,Profit cât mai mare, cu 

215 B. Forte, "Per una teologia delia storia", în ID., Teologia delia storia. Saggio sulla rivelazione t inizio e 

ii compimento, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991, pp. 16-17 ' 
216 Cf. Daniel Barbu, Op. cit., p. 45 
217 

A. Papadop~ulos-Kerameus, Texte greceşti privitoare la istoria românească (Documente Hurmuzaki 

XIII), Bucureşti, 1909, nr. 383, p. 477 ' 
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Capitolul 7 
 Revelaţie în timp şi în istorie

1. Timp biblic şi timpuri alternative [83]

1. 1) Concepţia biblică despre timp

Originalitatea timpului biblic apare din confruntarea perspectivei iudaico-creştine cu cea prezentă
în culturile arhaice: în timp ce acestea se simţeau solidare cu cosmosul şi ritmurile cosmice, lumea
iudaică şi creştină se considerau în mod profund solidare cu istoria. Cu siguranţă şi în lumea
arhaică există o istorie: este vorba însă de o "istorie sacră", în mod nedeterminat repetabil, după
modelul exemplar păzit şi transmis de mituri: este ca şi cum s-ar simţi o revoltă împotriva timpului
concret, istoric, o nostalgie a unei întoarceri periodice la timpul mitic de la origini, la "marele timp".
Regenerarea timpului istoric se face "repetând" începutul, "făcând parte" din el în gestul ritual,
anulând timpul parcurs printr-o reîntoarcere continuă in illo tempore. Viaţa nu poate fi reparată, nici
frumuseţea restaurată, numai dacă ele pot fi recreate cu repetarea actului originar, al lumii eterne.
Concepţia ciclică a timpului anulează astfel consistenţa clipei prezente: primatul lumii ideilor ia
sfârşit odată cu aducerea abolirii timpului istoric, non-finalizarea sa: eterna întoarcere ducând lipsă
de un sfârşit al timpului, îl lasă fără un sfârşit.

Concepţia biblică a istoriei este legată de timpul liniar, care înaintează în sens unic spre viitor.
Istoria este locul manifestării lui Dumnezeu şi formele automanifestării sale sunt istorice. Timpul
istoric dobândeşte o nouă demnitate, acesta este un timp calificat, unde speranţa ia locul
nostalgiei, valoarea actului şi a deciziei şterg primatul repetiţiei; regenerarea timpului nu se face cu
preţul golirii sale, dar datorită invaziei noului lui Dumnezeu primit de om în libertatea sa. "Vestea
cea bună, caracteristică a creştinismului, este salvarea istoriei, nu salvarea de istorie: umilul
«astăzi» al omului este ridicat şi mântuit de acei «astăzi» ai Fiului omului şi poate deveni, în
primirea sa, un «astăzi» al lui Dumnezeu. Nu este vorba deci în mod simplu de o salvare în istorie,
pentru care timpul să rămână doar «scenariul», «theatrum gloriae Dei»: este vorba , mai mult şi
mai tare, de o mântuire a timpului istoric înfăptuită de harul Dumnezeului viu intrat în el şi de libera
primire a omului, adevărat subiect şi protagonist al istoriei. «Istoria mântuirii» se constituie pe
posibilitatea unei «salvări a istorie»i, fondată în misterul adventului cu care Dumnezeul cel viu a
făcut a sa istoria oamenilor" [84].

Vocabularul timpului, în Biblie, ne dă măsura acestei noutăţi. Trei sunt determinaţiile timpului, mai
ales în textele pauline: timpul drept krònos, adică în extinderea sa liniară şi cantitativă; timpul ca
un  kairòs, ocazie favorabilă şi plinătate a timpului; în timp ce aiòn indică timpul ca experienţă
care durează sau ca durată a timpului.

Timpul este deci calificat în sens "kairologic" de la "a fi cu" Cristos.

1. 2) Modele interpretative ale timpului şi timpuri alternative

Este important să considerăm şi cum de-a lungul secolelor la timp ciclic şi la timp liniar s-au
adăugat şi alte modele interpretative ale timpului. Înainte de toate "timpul negustorului", în epoca
medievală şi când acest model a intrat în criză cu numeroase modele alternative: timpul marxist,
timpul apocaliptic, reîntoarcerea la timpul ciclic, timpul nihilist...

A. Rizzi vorbeşte de timp mesianic ca timp instituit de revelaţia lui Dumnezeu, ca ridicare a
timpului cosmic în libertatea deciziei înaintea lui Dumnezeu. Aici găsesc convergenţă Dumnezeu-
om-lume în evenimentul interrelaţionării lor mereu noi. Dacă vina determină desfacerea acestei
relaţii, mântuirea adusă de Cristos reconstituie realitatea: timpul mesianic devine astfel
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cristologic; oferta de salvare care interpelează şi cheamă la decizie este concentrată la maxim:
de aceea Cristos este "plinătatea timpului".

Pot fi amintite aici câteva exigenţe care iau naştere de la fidelitatea faţă de revelaţia biblică a
timpului:

Vestirea creştină este vestirea că iniţiativa lui Dumnezeu este adevăratul kairòs al omului şi al
istoriei.

Cronica oamenilor îşi află sensul în întâlnirea sa cu noutatea şi surprizele lui Dumnezeu. De aici ia
naştere profeţia.

Trebuie combătută orice tendinţă gnostică de a modifica profesiunea creştină cu privire la mântuire
ca fapt istoric.

Trebuie să evităm ispita sădită în distincţia dintre timpuri sacre şi profane.

2. Revelaţie şi istorie

2. 1) Istoria ca orizont hermeneutic al revelaţiei [85]

Problema "conştiinţei istorice" este una dintre principalele probleme cu care omul contemporan se
confruntă şi care caracterizează în mod original secolul nostru.

Omul se descoperă în mod neeliminabil legat istoriei şi în acelaşi timp cu capacitatea de a o
transcende, se descoperă mai ales capabil de priceperea unui "sens istoric", care să orienteze
istoria spre o finalitate.

Din punct de vedere al reflexiei teologice, se pune problema despre care concept al istoriei se
vorbeşte; pentru aceasta  s-ar putea vedea câteva dintre cele mai semnificative tentative de
interpretare a istoriei printr-o viziune a sa unitară: să ne gândim la Gioacchino da Fiore, la G. B.
Vico, la Hegel, la Sfântul Augustin. Conştiinţa istoriei este continuă, din momentul în care se
înţelege mai mult în profunzime valoarea istoriei şi suntem mai capabili să dăm o semnificaţie
existenţei.

Acum istoria filosofiei este într-o continuă căutare a unui principiu valabil universal şi interpretativ
în mod corect al evenimentelor, vrea să se pună în scurgerea timpului pentru a primi "constantele"
şi să dea o înţelegere, plecând în mod natural de la o opţiune antropologică.

Teologia istoriei se mişcă însă pe un teren specific şi predeterminat: căutarea unui sens global
pentru istorie îşi găseşte punctul de plecare obligatoriu în evenimentul Isus Cristos. A face
topologia istoriei înseamnă a pune în raport istoria lui Isus Cristos cu istoria universală; a vedea
respectivele conţinuturi şi finalităţi pentru a determina interacţiunea.

2. 2) Cele trei intrări ale istoriei în teologia  secolului XX

Gândirea creştină a secolului nostru a cunoscut o intrare epocală a istoriei în cele mai profunde
fibre ale teologiei şi aceasta a dus în lumea catolică la depăşirea structurii ascetice şi aistorice a
teologiei manualistice, favorizând, în ambientul protestant, lichidarea teologiei liberale.

Individualizăm trei forme ale acestei intrări epocale [86]:

Prima intrare se face pe planul conţinutului sau al obiectului: se caracterizează printr-o reînnoită
atenţie asupra obiectului teologiei creştine, obiect luat în dinamismul său de eveniment. Aceasta
provoacă o reîntoarcere la izvoarele teologiei ca redescoperire a datului originar şi care îşi are
originea în ea, având primatul absolut asupra operelor şi asupra zilelor oamenilor (K. Barth).

A doua intrare este pe planul formei de gândire şi al subiectivităţii: se caracterizează printr-un nou
mod de a se pune al Subiectului în faţa Obiectului. Raţiunea teologică nu mai pretinde să
captureze realul, dar devine neliniştită, pelerină, istorică, deschisă constant spre viitor şi
imponderabilitatea sa (Heidegger, Rahner, Bultmann).

A treia intrare se face pe planul practicii: se califică prin atenţia la circularitetea Subiect-Obiect şi
deci printr-o reînnoită conştiinţă a practicii şi a raportului care o leagă în mod dialectic la istorie
(Teologia politică, Teologia eliberării).

În faţa unui asemenea proces, cu totul altceva decât împlinit, se înţelege că teologia nu poate fi
locul definiţiilor ultime şi al deducţiilor, ci locul în care Cuvântul (Obiect) este primit cu fidelitate
(Subiect-comunitate) pentru a analiza şi a fecunda realitatea tot mai nouă şi neliniştită şi pentru a fi
la rândul său întrebată şi înţeleasă (practică). Aceasta ne permite câteva concluzii:

cf. p. 135
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