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Abstract: The present article continues the study of The Cyclopes of Christ, 

published in the Saeculum Journal in the fall of 2020, and presents the vision of 
liberal theology on the Christian religion. This article aims to take into account 
rationalist theology. According to it, between reason and faith - that is, between the 
two faculties that guide and express the person of each human subject - is a pro-
found divergence in receiving and interpreting the truth of reality, phenomena and 
events that occur and make up human history. Therefore, in order to understand a 
revelatory message, a demythologized and, more recently, a secularized theologi-
cal approach is needed. In his essay, Isus al meu, the Romanian thinker Gabriel 
Liiceanu initiates such a debate. This article proposes, in turn, its own perspective 
and is a response to the author already mentioned, as well as to the enthusiastic or 
vexed readers of his book. 
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Multe dintre cele divine scapă cunoașteri noastre din lipsă de credință
(Heraclit, Fragmentul 86).

 
Nici cunoașterea fără credință, nici credința fără cunoaștere 

(Clement Alexandrinul, Stromate, V,1,3).

Introducere

Printre nenumăratele consecințe teologice, sociale ori politice ale Reformei 
protestante inițiate de către cei trei lideri religioși occidentali, Martin Luther, Jean 
Calvin, Ulrich Zwingli, două trebuie menționate ca fundamentale: desacralizarea 
ritualului, în special, laicizarea sacramentelor, și secularizarea discursului teologic 
a cărei circumstanțiere se realizează cu veridicitate sola ratione.  

Prima teză a conturat o viziune simbolic-anamnetică a ritualului și renunțarea 
la tradiția sinodal-patristică, cu alte cuvinte, la moștenirea tezaurului cultual, fo-
losindu-se ca argument două solae, sola gratia et sola fide, cea de-a doua teză a 
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profilat o exegeză bazată doar pe mesajul scripturistic, sola Scriptura, restrâns cu 
precădere la kerygma (predica) lui Hristos (solus Christus, solum Verbum) și al 
cărei conținut trebuie demitizat de fascinația supranaturalului (Rezuș, 1989, 402-
403; 475-490).

Promotorii contemporani ai acestor teze se constituie în celebra Școală 
mitologică sau Școala de la Tübingen (Vlad, 1943, 3-29; Marcu, 1943, 20-32), 
reprezentată, printre alții, de către Christian Ferdinand Baur, întemeietorul școlii, 
David Friederich Strauss, autorul controversatei scrieri Viața lui Iisus, ori repu-
tatul teolog și exeget Rudolf Bultmann, și care susțineau prioritatea unei teologii 
raționaliste în interpretarea mesajului scripturistic, pentru demitologizarea (Die 
Entmythologisierung, Demythologization)) narativului biblic colmatat de către 
diferite influențe cultural-istorice, literare ori sociale (Bultmann, 1958, 13-18; 
1961, 22-49). 

Această abordare a configurat un Iisus Hristos mai mult istoric, decât divin, 
demitologizat /desacralizat, abstract, obiectual, existențialist, a-teologic, etic, sec-
ularizat, a cărui receptare trebuie să fie, mai întâi de toate, raționalistă, iar credința 
(în El) reprezintă doar un mijloc de identificare față de doctrina creștină.

 Pe de altă parte, din același areal confesional, întregului construct de 
hermeneutică liberalistă i s-a opus teologia dialectică (Die Dialektische Theolo-
gie, The Dialectical Theology) profesată de către reputatul teolog reformat Karl 
Barth ca alternativă de interpretare și metodă de cunoaștere a revelației divine 
(Bria, 1981, 314-315; Barth, 1984, 5-13; McCormack, 1995, 1-28).

Adevăr, rațiune și credință

Raportarea noastră în sfera cunoașterii și a reprezentărilor despre existență și 
lume, în ansamblul lor, fie ele obiective, fie subiective, se construiește pe adevăr, 
așa încât noi operăm noetic și discursiv cu adevăruri (absolute sau relative) sau 
tipuri de adevăr (de credință ori de rațiune), care pot fi probate empiric, speculativ 
sau mistic.

Potrivit unei definiri proprii și publicate, totodată, adevărul reprezintă o 
„noțiune abstractă cu superlativă conotație axiologică și ontologică, care exprimă o 
relație dintre un subiect și un obiect de cercetat, într-o realitate explicit dată. Scopul 
acestei relații este de a defini spre a fi asumată, în integralitate și în cunoștință de 
cauză, o investigație, o demonstrație, o acțiune, o împrejurare, numai și numai pe 
baza tuturor probelor și evidențelor existente, din acea realitate experimentală” 
(Grozea, 2014, 4). Pentru Alfred Tarski, de pildă, „adevărul”, care poate fi asimi-
lat ca judecată, credință, obiect fizic /lucru, entitate ideală, propoziție, înseamnă 
același lucru ca și „a corespunde cu realitatea” ori mai concret „este adevărată 
propoziția care spune că lucrurile se înfățișează în cutare sau cutare mod, atunci 
când lucrurile se înfățișează în acel mod” (Tarski, 1944, 342-343; 353; Tarski, 
1969, 63-77).

Existența noastră se desfășoară între premise, terminus a quo, care pot fi de-
scrise ca interogații metafizice sau frământări religioase, și postulate, ca terminus 
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ad quem, și care pot fi înțelese drept adevăruri de rațiune sau de credință. Nici 
premisele, nici postulatele nu se exclud, pot fi complementare, concurente ori di-
vergente, totodată. 

Natura umană conține sau este constituită ab initio cu două facultăți specifice 
doar ei, rațiunea și credința, care se manifestă fie în omogenitate, fie în antinomie, 
și care sunt însoțite permanent de către imaginație, pasiune și experiență. Astfel, 
în plan gnoseologic, disputa se desfășoară între filosofie și teologie ca modalități 
de formulare și explicitare a adevărurilor cu substrat ontic. Pe de altă parte, între 
cele două discipline s-a convenit un armistițiu statuat în problema dublului adevăr 
formulată de către gândirea scolastică (Grozea, 2014, 97-98, n.10; 123-124, n. 
3-4) sau prin teismul propagat de către platonicianul britanic Ralph Cudworth 
(Copleston, V, 2014, 57-64). Tot în acest context, sunt de menționat intervențiile 
lui Edmund Schlink și Worfhart Pannenberg, teologi germani, despre (același) 
adevăr, din perspectiva rațiunii, adevărul analogic, care se manifestă în dinami-
ca facticității istoriei, și, din perspectiva credinței, adevărul doxologic, care se 
proiectează și orientează prin speranța restaurării eshatologice (Pannenberg, 1971, 
II, 1-27; Pannenberg, 1976, 221-224; 419-421; 437-439; Grenz, 14-18; 55; 221, 
n.15; Grenz, 1991, 77-78).

Distincția dintre rațiune și credință este una aparentă, ele se întrepătrund și 
susțin reciproc, în fond, deși fiecare dintre ele, adeseori, tinde a-și aroga primatul și 
superioritatea în expunere și argumentare, atât față de obiect, cât și față de subiect.

Ambele au statutul de principia în periplul cunoașterii. Rațiunea se bazează 
pe posibilități date a-priori și pe deducții ale intelectului, care pot să probeze și să 
se ateste ca fiind obiective; credința se întemeiază pe o revelație oferită a-priori, 
cu alte cuvinte, pe autoritatea divină, și care e constatată obiectiv prin formularea 
doctrinară sinodală a Bisericii și conceptualizată la nivelul rațiunii în noțiunea de 
dogmă. Dezvoltând, dogma reprezintă un adevăr de credință revelat, imuabil, for-
mulat de către Biserică și propovăduit credinciosului pentru salvarea sa spirituală.

Așadar, problema gnoseologică aproprie coincidența formală dintre axiomele 
logicii și credință printr-un proces de biunivocitate în constatarea adevărului, con-
turând, astfel, la modul ideal, perceperea aceluiași adevăr despre un anumit subiect 
expus dezbaterii. 

În acest sens, logica trebuie să confirme axiomele credinței prin datele in-
telectului, prin intermediul raționamentelor ascendente, iar credința trebuie să în-
vedereze axiomele rațiunii apelând la datele intelectului prin raționamente descen-
dente, explicit, de a urca prin credință spre revelație și de a coborî de la revelație 
spre rațiune.

Evenimentele petrecute și relatate în Noul Testament, în majoritatea lor, se 
manifestă ca paradoxuri. Credința este facultatea umană care poate decela aceste 
evenimente și care facilitează înțelegerea lor de către rațiune, așa încât și rațiunea 
să le recepteze și să le însușească noematic. Rațiunea explică, lămurește, deși, une-
ori, este surprinsă și fără răspuns, în ceea ce privește realitatea, în timp ce credința 
mântuiește, acesta de fapt fiind rostul ei (Shenouda, 1997, 19-21; Mircea, 1984, 
97).
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În creștinism, rațiunea de a crede reprezintă temeiul primordial ontologic, 
întrucât cunoașterea rațiunii celor ce sunt duce la cunoașterea lui Dumnezeu:

„Toate existențele se numesc inteligibile, întrucât principiile cunoașterii lor 
pot fi demonstrate. Dumnezeu însă e numit neînțelesul, pentru că e crezut numai 
că există, pe baza celor ce pot fi înțelese. De aceea, nimic din cele ce pot fi înțelese 
nu se compară cu El în niciun chip. 

Cunoștințele lucrurilor își au rațiunile proprii împreunate în mod natural cu 
ele, spre demonstrarea lor. Prin acestea ele primesc în chip natural definiția lor. 
Dumnezeu însă este crezut pe baza rațiunilor din lucruri. Dar el dăruiește celor 
evlavioși o credință în existența Lui, mai întemeiată decât orice demonstrație. Căci 
credința este o cunoștință adevărată, întemeiată pe principii ce nu pot fi demon-
strate, ca una ce este temelia lucrurilor mai presus de minte și rațiune” (Maxim, 
2008, I, 8-9, 158-159).

Religiozitatea creștină: între un Iisus individual și etica secularizată

Gabriel Liiceanu, „liber-cugetător” autodeclarat, construiește în eseul 
Isus al meu un rechizitoriu părtinitor la adresa religiei /religiilor, în general, și 
creștinismului, în special, deși demersul, conceput stilistic într-o notă confesiv-
interogativă, își propune abordări științifice interdisciplinare.

Trei teme, cu predilecție, sunt supuse dezbaterii, pe alocuri, într-un limbaj 
trivial, e vorba despre Revelația divină, instituția Bisericii, mai degrabă, într-o 
viziune durkheimiană (Durkheim, 1995, 51; Liiceanu, 2020, 154), și credința 
creștină (Liiceanu, 124-152; 153-190; 221-259).

Revelația și, implicit, orice religie, sunt explicate, potrivit autorului, în reg-
istrul mitologiei, având două componente constitutive: scenariul mitologic și de-
taliul mitologic, ultimul fiind un fapt relatat înlăuntrul scenariului mitologic, care 
trebuie doar crezut în virtutea autorității relatării declarate ca revelație (Liiceanu, 
2020, 22).

Mai întâi de toate, mitul e o povestire despre un eveniment sacru petrecut illo 
tempore și care conține un adevăr real, explicit și paradoxal, nu fantasmagoric /
phantásmata (Liiceanu, 2020, 51), mai mult, are un rol paideutic pentru credință 
(Clement, 1982, VI, 28,1-3) și structurează existența umană, precum o scară, în 
suișul ei către transcendență și nemurire (Eliade, 1978, 18-20). Asemenea mitului 
sunt și cele douăzeci și opt de parabolele spuse de Mântuitorul în Noul Testa-
ment, adică evocă un adevăr moral sau religios ori dogmatic (Mircea, 1984, 379; 
Pleșu, 2012, 13). De aceea, mitul (fie el și creștin, după cum îl concepe autorul) 
sau parabola nu reprezintă doar o „fabulă etic-civilizatorie” în mesajul său și nici 
nu denotă doar un conținut „exhortativ-etic” (Liiceanu, 2020, 52), ci expune un  
adevăr care aparține sacrului, iar prin credință se poate percepe epifanizarea sa 
mundană. 

Revelația nu înseamnă defel „obnubilarea mitologică” a scenariului și deta-
liului (Liiceanu, 2020, 44), ci actul prin care Divinitatea se descoperă și se face 
cunoscută omului, treptat ori plenar, iar omul, ca să poată recepta adevărul conținut 
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în mesaj, are deplină nevoie de credință.
Religiozitatea și activitatea religioasă, învățătură și cult, ca forme de manife-

stare a oricărei religii revelate sau nerevelate, se fundamentează pe rațiunea de a 
crede, întrucât credința transfigurează și mântuiește ființa umană (Bria, 1981, 112-
114), nu rațiunea, cea din urmă își are noima de a explica pe cât posibil sensul și 
semnificația mesajului revelat.

Totodată, revine teologiei ca știință (Pannenberg, 1976, 228-249 ; 326-345) 
menirea de formula adevărul revelațional și iconomia dumnezeiască, desăvârșite 
prin Iisus Hristos, în doctrină a Bisericii (Bria, 1981, 21; 205), iar acest proces de 
explicare și consolidare se desfășoară continuu, uneori frământat și poate contro-
versat, deoarece cuprinde fervoarea experienței religioase, atât individuale, cât și 
sinodale, cu și în Iisus Hristos, de la Apostoli până în zilele cele din urmă, însă 
această întreprindere prodigioasă este aflată sub insuflarea Duhului Sfânt (Ioan, 
14, 16-17; 15,26; 16,13; I Timotei, 3,15) și constituie progresul istoric al teandriei 
ecleziale către Împărăția lui Dumnezeu (Mircea, 1984, 56-59; 231-232). 

Astfel, pare, mai degrabă, o gratuitate folosirea invectivelor pe post de argu-
mente, atunci când se dezbate statutul de știință a teologiei și se afirmă persiflant 
că toată creația patristică reprezintă „scorneli”, „bălăceală în relativ”, „istorie a 
arbitrariului”, „vorbărie goală”, „Biblia, cel mai mare os-de-ros hermeneutic”, 
„Niceea...a reprezentat cel mai mare spectacol de contorsionism teologic din is-
toria creștinismului”, „vânzarea transcendentului a devenit cel mai înfloritor busi-
ness din lume”, „bieții scolastici au încercat, făcând sofisme pe bandă și ame-
stecând apele filosofiei cu teologia. Biserica a impus, până la urmă, iraționalitatea 
dogmei...”  (Liiceanu, 2020, 30-59; 258). Dacă ar fi să aplicăm etalonul critic 
propus de către G. Liiceanu, cu mici diferențe, dar nesemnificative, de formă, nu 
de conținut, în aceeași ipostază, se află și filosofia, al cărei adept este, sau istoria 
doctrinelor politice, al cărei itinerant se consideră.

Deși perspectiva este una sociologică, dar poate mai bine așa, Émile Dur-
kheim inițiază o întâietate valorică în gnoseologie, când expune obiectul cercetării 
sale: „Dacă din religie s-au născut filosofia și științele, aceasta s-a întâmplat deo-
arece religia însăși a început prin a ține loc de științe și filosofie. Dar ceea ce s-a 
remarcat mai puțin este că ea nu s-a mărginit doar să îmbogățească cu un anumit 
număr de idei un spirit uman format în prealabil, l-a format ea însăși. Oamenii nu-i 
datorează doar materia cunoștințelor lor (în mare parte), ci și forma în care sunt ele 
elaborate” (Durkheim, 1995, 21).

  Privitor la Biserică, autorul nu o înțelege în substanța ei teantropică, trupul 
lui Iisus Hristos cel îndumnezeit, înviat, înălțat și extins în Umanitate prin Sfintele 
Taine (Stăniloae, 19972, 99), ci o circumscrie ca pe o simplă instituție birocratică 
angrenată într-un interacționism simbolic al unui stat fie el bicefal, fie laicizat, în 
care instituționalizarea conferă „la putere” (Liiceanu, 2020, 154-155). 

Nu-l interesează pe exeget misterul euharistic, estetica spiritualității cultuale 
sau soteriologia eclezială, ci faptul că funcționarii sacerdotali de pe orice palier al 
ierarhiei, de nenumărate ori de-a lungul istoriei, au mimat iubirea seamănului, s-au 
complăcut în corupție și trufie, au fost infestați de morbul înavuțirii și, mai grav, au 
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instigat și justificat uciderea fizică, cât și morală a celuilalt, consemnat ca „dușman 
al credinței” (Liiceanu, 2020, 158-168).

Avem, de-a face, cu un proces de intenție la adresa creștinismului și nu numai, 
ci la adresa religiei, în esența ei, cu un probatoriu alcătuit parcă de un propagandist 
stalinist zelos, înflăcărat de către deviza marxistă „Die Religion ist das Opium  des 
Volkes”. 

În acest context, eseistul presupune că nu „moartea lui Dumnezeu”, în sensul 
nietzschean, îi va fi benefică omenirii, ci „ieșirea lui Dumnezeu din lume”, discret 
(en douceur), ca într-o vacanță, fără vreo regie terifiant-apocaliptică, așa încât un 
atare scenariu ar însemna secularizarea religiilor și va crea posibilitatea apariției 
unei etici umaniste universale, a unei „«religiozități laice», chiar în absența unei 
credinței într-o divinitate personală și providențială”, care ar manifesta doar o 
conștiință morală eminamente liberă de orice paternitate simbolică (Liiceanu, 
2020, 201-220; Gauchet, 2006, 8-32). Altfel spus, imaginăm noi decoruri ontice, 
scenariile vechi le înfățișăm ca fiind distopice, iar pe cele noi le proiectăm în uto-
pia universalistă a religiozității civil-progresiste în care orice axiologie poate să 
fie, oricând, contestabilă și înlocuită cu alta.

Afirmația „cred că Iisus a înviat, dar nu e adevărat că a înviat” (Liiceanu, 
2020, 229), nu exprimă un sofism subtil, ci reprezintă epitaful gravat pe piatra 
tombală a oricărui tip de Iisus, imaginar sau real, uman ori divin, personal sau de 
obște, pentru că fără învierea Lui, zadarnică este credința (1 Corinteni 15,18). De 
aici încolo, orice discuție devine elucubrație.

Concluzii mediane

Aplicarea grilei teologiei liberale în interpretarea mesajului biblic sau oricărui 
alt conținut sacru consemnat scripturistic, deși, în aparență, lasă impresia unei 
cunoașteri concrete, științifice, epurate de agenții patogeni ai miturilor, generează, 
de fapt, o deturnare a sensului inițial cuprins de conținut și o alienare a sentimen-
tului religios.

Experiența religioasă, în întregul ei, nu este cuantificabilă doar în parametrii 
științelor pozitiviste, ci și din perspectiva teologiei, la rândul său tot o știință ca 
și filosofia, care pe lângă capacitatea de a analiza un mesaj ori discurs religios, 
explică, și din perspectiva credinței, paradoxuri considerate ca fiind adeseori in-
comprehensibile.

Gabriel Liiceanu elaborează ad libitum un scenariu care descrie un Isus indi-
vidual, propriu numai autorului și care astfel proiectat să fie conform cerințelor și 
așteptărilor sale. Un atare Isus pare mai degrabă un produs configurat aidoma unui 
laptop, nu Persoana cunoscută de veacuri cu numele de Mântuitorul. 

Cu toate că textul propus cititorului se dorește a fi un tratat de etică despre 
paradigma Isus, așa cum ni s-a făcut cunoscut, și biblic, și patristic, așadar prin 
sursele întemeietoare ale creștinismului, revelația și tradiția, inițiativa, lăudabilă 
de altfel, se transformă într-o diatribă, în special, la adresa creștinismului și a reli-
giilor, în general.
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Iisus Hristos propovăduiește și aduce „îmbisericirea” lumii însuflețită de mora-
la creștină, în contra partidă, Gabriel Liiceanu clamează  pentru viitorul omenirii 
„desbisericirea” („unchurching”, Gauchet, 2006, 16) și o etică seculariza(n)tă. 
Atât a înțeles „liber-cugetătorul” de la și din Isus al lui.    
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