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Intoducere  
 
Un curs de teologie morală fundamentală trebuie să ţină cont de reflecţia filosofică 
asupra eticii, de fundamentarea biblică a moralei, de cunoştinţele antropologice.  
 
Specificul acestui curs: de a stabili ce este experienţa morală trăită în credinţa 
creştină, în centrul său de semnificaţie, în raportul său constitutiv cu alte dimensiuni 
ale trăirii umane, în raportul dintre moralitatea personală (a individului) şi ethos (al 
unui grup de oameni). 
 
Prin expresia teologia morală fundamentală înţelegem morala creştină ca 
fundamentată biblic, în timp ce prin expresia teologie morală generală înţelegem 
studiul principiilor generale ale moralei. În manualistica scolastică, acest curs 
corespunde tratatului De principiis. El priveşte ambele aspecte (fundamental şi 
general), de aceea nu vor fi despărţite, deşi rămân distincte: vom porni de fapt de la 
fundamentare pentru a descoperi apoi înţelegerea principiilor. 
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Studiul teologiei morale, ca cel al oricărei ştiinţe, trebuie să înceapă de la delimitarea 
obiectului său şi a caracteristicilor sale. Teologia morală este ştiinţa despre om şi 
despre conduita sa, ancorată în Revelaţia divină, care culminează cu Întruparea 
Cuvântului, care „îi dezvăluie pe deplin omului pe om şi îi descoperă măreţia 
chemării proprii” (GS 22), înrădăcinată în învăţăturile sale şi în tot ceea ce a făcut să 
răsară în experienţa acumulată şi transmisă secole de-a rândul de oamenii care l-au 
cunoscut şi iubit, şi continuă să-l iubească întrucât El trăieşte şi dă viaţă astăzi şi 
mereu: „Isus Cristos, ieri şi astăzi”. De aceea este ştiinţa supremă despre acţiunea 
umană, capabilă să-l conducă pe om la perfecţiunea şi la fericirea sa, atât temporală 
cât şi veşnică.  
 
Fiind o ştiinţă specială – ştiinţa credinţei – trebuie să înaintăm ţinând cont de 
particularitatea sa. Pentru a dobândi această cunoaştere este de folos să 
considerăm raportul teologiei morale cu celelalte ştiinţe ale comportamentului uman 
şi dezvoltarea sa în istorie: progresele şi momentele de flexiune, provocările şi 
promisiunile timpului nostru sintetizate în exigenţele Conciliului Vatican al II-lea 
pentru ca ea să rămână rodnică şi vitală. 
 
Cursul apare ca teoretic, întrucât nu caută să prezinte o serie de cazuri particulare, 
nici problematici specifice (aşa cum se face în cursurile de morală „specială”). Este 
un studiu al antropologiei revelate şi al incidenţei sale asupra actului uman, asupra 
concepţiei despre binele şi despre răul uman, adică despre binele şi răul moral, care 
se găsesc în noi, în omul istoric – omul existent – chiar de la început chemat la 
comuniunea cu Dumnezeu, dar căzut în păcat şi răscumpărat de Cristos. 
 
 
I. Precizări terminologice  
 
 
Substantivul morală în folosirea curentă în teologia occidentală echivalează cu 
substantivul etică, după etimologia celor doi termeni. Totuşi, câteodată, ca şi în 
trecut, se mai obişnuieşte a numi „morală” etica teologică, în timp ce „etica” se referă 
la reflecţia filosofică asupra comportamentului uman. Vom folosi cei doi termeni ca 
sinonimi. 
 
Prin substantivul morală sau etică înţelegem un complex ordonat şi organic de 
principii, valori şi ierarhie a valorilor, criterii de evaluare şi de decizie, norme. 
 
Cu substantivul moralitate sau eticitate înţelegem dimensiunea interioară a fiinţei 
implicată în mod personal într-o responsabilitate liberă şi conştientă, cu privire la 
valorile umane; moralitatea deci defineşte experienţa conştiinţei, calificând persoana 
în fiinţa sa bună sau rea. Evident, „moralitatea” şi „morala” sunt legate între ele, dar 
nu este vorba despre acelaşi lucru. 
 
Cu privire la adjectivul „moral” (sau adverbul „moralmente”) putem face o precizare 
dinainte, care va fi apoi explicată în termeni exacţi, dar care serveşte deja ca 
referinţă. Ne aflăm propriu-zis în faţa unei probleme morale atunci când, într-un 
context determinat, este chemată în cauză unitatea personală a trei elemente: 
conştiinţă, libertate, responsabilitate. Nu suma celor trei elemente, ci unitatea lor, în 
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aşa fel încât fiecare dintre ele să le califice pe celelalte: conştient şi responsabilitate 
liberă, conştient şi libertate responsabilă, liber şi conştiinţă responsabilă. Atunci, de 
exemplu, libertatea nu înseamnă „a face ceea ce vreau”, ci a face ceea ce vreau 
„ştiind” pentru ce vreau şi alegând „în mod responsabil”, cu alte cuvinte: conştient că 
trebuie să răspund de actele mele1. 

  
1. Ce este „moral”? 
 
O întrebare despre semnificaţia adjectivului moral este inevitabilă, din cauza folosirii 
curente şi a ambiguităţii sale. Dacă aruncăm o privire în ziarele de acum câţiva ani, 
se vede cum se fac referinţe frecvente la „valorile morale”, putând apoi descoperi că 
nu rareori aceasta înseamnă „valorile rezistenţei anticomuniste”. Dar este suficient a 
califica „morale” valorile doar pentru că majoritatea oamenilor din acel loc şi din acel 
timp considerau acele valori universale? Sau: este suficient ca o valoare să nu fie 
recunoscută pentru ca să nu fie o valoare morală? Mai mult, atunci când vorbim 
despre „valoare morală”, avem ceva în minte şi în inimă, care ne face să ne gândim 
la negativ, la păcat.  
 
Să încercăm un discurs pozitiv, referindu-ne la existenţa personală a omului, care nu 
este o simplă formulă de succesiune de momente în care se întâmplă lucruri 
disparate. Spunând „viaţă personală” avem în minte o unitate de cunoaştere-a se 
cunoaşte (cunoaşte lucrurile şi se cunoaşte pe sine) şi de decizie-a se decide 
(decide ceva şi decide asupra sa).  
 
2. Pornind de la persoană 
 
Trebuie să pornim de la persoana umană pentru a înţelege ce este moral. 
Personalismul revendică transcendenţa persoanei umane: persoana umană, întrucât 
are capacitatea de autoconştiinţă şi autodeterminare, depăşeşte  lumea materială 
printr-o noutate de nivel ontologic şi valoare; lumea este cea care dobândeşte 
semnificaţie în persoana umană care reprezintă finalitatea universului. 
 

„Când spunem că un om este o persoană spunem că el nu este doar un fragment 
de materie, un element individual al naturii, precum sunt elementele individuale ale 
naturii: un atom, un spic de grâu, o muscă, un elefant. Omul este într-adevăr un 
animal şi un individ, dar nu ca celelalte. Omul este un individ care se călăuzeşte 
singur prin inteligenţă şi voinţă; el există nu numai fizic, în el este o existenţă mai 
bogată şi mai înaltă, prin cunoaştere şi prin iubire. În termeni filozofici aceasta 
înseamnă că în carnea şi în oasele umane există un suflet care este un spirit şi care 
valorează mai mult decât întregul univers. Persoana umană, oricât de dependentă 
ar fi de cele mai mici accidente ale materiei, există prin propria existenţă a sufletului 
său care domină timpul şi moartea. Rădăcina persoanei este spiritul. Noţiunea de 
personalitate o implică astfel pe aceea a totalităţii şi a independenţei; oricât de 
săracă şi oprimată, o persoană este, ca atare, un tot şi, ca persoană, subzistă în 
mod independent”2. 
 

                                            
1 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale. Ethos, etica cristiana. Appunti di Teologia Morale 
Fondamentale, PUG, Roma 1993, 5-6. 
2 J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano 1977, 4-5. 
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„Persoana se defineşte ca raportare şi ca relaţie şi defineşte o raportare şi o relaţie. 
Principalul conţinut semantic al cuvântului exclude posibilitatea de a interpreta 
persoana ca individualitate în sine, în afara spaţiului relaţiei. […] Sensul pe care-l 
capătă termenul de relaţie în cazul persoanei […] este „de a-fi-în-faţa cuiva”. Ceea ce 
se află „în-faţa-cuiva”, adică persoana, reprezintă oricum o individualitate, dar o 
individualitate în raportare, o realizare dinamică a relaţiei. Relaţia este „diferenţa 
specifică” a persoanei, este ceea ce defineşte o persoană, este  ceea ce o 
diferenţiază radical de conceptul individualităţii statice. Persoana este, în principiu, 
singura relaţie posibilă cu fiinţele, cu lucrurile existente în realitate. Fiinţele există 
numai ca obiecte – adică arată ceea ce este numai printr-o relaţie de raportare la 
persoană. Această raportare defineşte caracterul existenţial al fiinţelor ca fenomene 
– fiinţele apar, se manifestă drept ceea ce sunt numai ca logos al relaţiei lor cu 
persoana. Încercarea de a defini fiinţele în sine, în identitatea cu ele însele, în 
absenţa unei relaţii de raportare la cel care le defineşte, este un alt fel de definire, ce 
presupune în mod arbitrar relaţia ca non-relaţie, este o invenţie, o născocire 
convenţională a gândirii, un refuz al singurei experienţe posibile care ar confirma 
existenţa fiinţelor – un refuz al experienţei obiectelor”3. 
 
Să vedem în ce constă unitatea de cunoaştere-a se cunoaşte (cunoaşte lucrurile şi 
se cunoaşte pe sine) şi de decizie-a se decide (decide ceva şi decide asupra sa).  
 
Să ne gândim la devenirea unei persoane, care nu se naşte deja matură în toate 
expresiile sale. A deveni conştient de sine, a se cunoaşte, este ceva care se 
maturizează lent. Este în raport cu alteritatea, în funcţie de altul decât mine devin 
conştient de mine.  
 
Aici nu vorbim despre conştiinţa morală, ci despre cunoaşterea de sine, adică 
autoconştiinţa; tocmai cunoscând lucrurile cu care sunt în raport şi înţelegând relaţia 
pe care o am cu ele pot să spun că eu sunt, căci persoana se defineşte prin „a fi în 
relaţie”. Pentru a spune unde sunt eu în anumite coordonate spaţio-temporale, 
trebuie să arăt distanţele de alte puncte, adică  trebuie „să mă situez în relaţie”. 
Cunoaşterea de noi înşine apare din a ne şti situaţi, este în acelaşi timp cunoaşterea 
de noi înşine şi a contextului realităţii în care suntem situaţi, este cunoaştere situată 
într-un context de cunoştinţe4. 
 
Această recunoaştere de noi înşine într-un context de relaţii nu este o cunoaştere 
estetică, nici cunoaşterea ca un fapt intelectual. Este o cunoaştere care, ţinând 
seama de relaţii, conferă semnificaţii, recunoaşte şi dă sens, face posibilă 
propunerea unui sens de căutat şi de actualizat: viaţa ne este dată ca o valoare care 
trebuie trăită, atât luată global cât şi în actualizarea sa concretă. De fapt eu pot 
evalua că o alegere este mai bună decât altele „pentru mine”, ceea ce înseamnă că 
eu „prefer” să fiu în această relaţie, în loc de alta. 
 
Folosind imaginea de spaţiu, a decide ceva înseamnă a-mi schimba locul într-o altă 
direcţie, în cadrul propriilor mele coordonate relaţionale: dar modificarea unei relaţii 
modifică toate relaţiile, ceea ce înseamnă că eu mă definesc în mod diferit. 
 
                                            
3 C. YANNARAS, Persoană şi eros, Anastasia, Bucureşti 2000, 21-22. 
4 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale, 6-7. 
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a. Raportul cu lucrurile 
  
Să luăm un exemplu: mă aflu în faţa unui copac şi este vară; copacul îmi face bine 
datorită umbrei sale. Dar dacă este iarnă şi e frig, prefer ca acel copac să fie lemn 
pentru ars. Atunci acel termen de relaţie, deşi numit în ambele cazuri cu acelaşi 
nume de „copac”, sfârşeşte prin a indica două realităţi diferite. Aceasta înseamnă că 
eu pot să declar în mod eficient sensul pe care vreau să-l aibă pentru mine copacul, 
după condiţiile mele şi în vederea unei realizări concrete a unor condiţii mai bune 
pentru mine. Faptul că în faţa copacului pot prefera cum trebuie să aibă de a face cu 
viaţa mea înseamnă că această alteritate, care este lumea lucrurilor, îmi este 
disponibilă, este la dispoziţia mea. 
 
Disponibil înseamnă că stă în puterea mea de a da un sens sau altul lucrurilor, eu 
sunt arbitrul sensului, stăpânul lumii: desigur, într-o anumită măsură, în limita 
posibilităţilor pe care realul mi le dă, pentru că nu sunt în stare să „creez” din nimic 
lucrurile sau posibilităţile lor. 
 
Dumnezeu îl însoţea pe Adam prin grădină pentru ca Adam să dea nume lucrurilor, 
pentru ca el să le dea un sens, dându-le un nume (cf. Gen 2,19-20).  Din punctul de 
vedere al  existenţei subiective în relaţie, aceasta permite subiectului să se înţeleagă 
şi să decidă asupra sa: copacul este bine să fie lemn, dacă eu văd copacul şi înţeleg 
ce este şi vreau să mă încălzesc. Eu voi căuta să înţeleg mai bine ce valoare 
funcţională pentru realizarea mea este acest lucru sau acela. Vreau ca jocul relaţiilor 
mele, jucat de mine, să fie în funcţie de cât înţeleg eu şi proiectez despre bine. În 
imagine spaţială, voi face astfel ca strada să mi se întindă în faţă, folosind 
instrumentul care îmi este mai folositor: evaluarea se referă aici la ceva care 
„serveşte”, în baza unui proiect făcut mai înainte. 
 
Eu nu sunt creatorul lucrurilor, nici a valorilor, însă eu sunt cel care le declar după 
arbitrul meu, în baza unui scop pe care eu îl stabilesc. Eu sunt de fapt cel care decid 
dacă îmi serveşte umbra copacului, şi nu copacul care mi-o oferă. Că realitatea 
lucrurilor îmi este disponibilă nu înseamnă că eu pot face ceea ce vreau: un copac 
verde poate să-mi dea focul de care am nevoie (pe care îl doresc) numai în anumite 
condiţii (tăiat, uscat etc.). Atunci lucrurile sunt la dispoziţia mea în limita posibilităţilor 
pe care ele le au la dispoziţia mea: doar în cadrul acestor posibilităţi pot  eu să joc. 
Lucrurile dobândesc semnificaţie în persoana umană. 
 
Or, atunci când eu dau un sens unui lucru, orientez înţelegerea-decizia mea într-o 
direcţie şi nu în alta, eu schimb coordonatele mele de relaţie: apropiindu-mă de un 
punct mă îndepărtez de un alt şi nu pot face altfel. O decizie asupra lucrurilor este o 
decizie asupra sensului lor, asupra valorii lor pentru mine, dar în acelaşi timp este o 
decizie asupra mea. Este o afirmare a sensului vieţii mele (decid asupra mea), chiar 
dacă poate în mod ne-reflex, atunci când eu decid un sens pentru lucruri. 
 
b. Raportul cu persoanele 
 
Destul de diferit este discursul cu privire la raportul cu persoanele, atunci când 
întâlnesc pe altul care este un „tu” uman. În persoana pe care o am în faţă trebuie să 
recunosc un subiect ca şi mine. Dacă privesc pe unul în ochi eu sunt unul care 
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priveşte şi este privit. În întâlnirea cu altul cunoaşterea de mine însumi se schimbă în 
funcţie de cunoaşterea despre mine însumi care vine în relaţie cu lucrurile. Eu dau 
nume copacului, iar copacul nu îmi confirmă, nici nu infirmă acest nume: el îmi este 
disponibil (în limitele sale ontologice). Dar eu nu pot să tai copacul făcându-l să cadă 
asupra unei persoane. 
 
În faţa altuia eu sunt un subiect care se vede recunoscut ca subiect. Ceea ce afirm 
eu despre un altul îmi este acceptat sau negat de acesta; lui pot să-i răspund sau nu, 
şi procedând astfel afirm un sens despre el pentru mine; dar şi el poate răspunde şi 
într-un oarecare mod îmi răspunde oricum. Răspunsul său nu este ca un mesaj care 
îmi vine de departe, în mod anonim sau cel puţin extrinsec, cu privire la mine însumi. 
Dacă eu aş voi să-i neg fiinţa sa subiect pentru mine, şi să declar că sensul său este 
instrumental pentru mine, el mi-ar contesta această pretenţie, şi aceasta în aşa fel 
încât eu nu pot să mă fac că nu am înţeles: eu însumi, la provocarea prezenţei sale, 
ştiu că nu este adevărat că celălalt care îmi stă în faţă este un instrument pentru 
viaţa mea. Eu nu pot să decid sensul său: nu pot să fac aceasta fără a contrazice, în 
egală măsură, sensul despre mine însumi, fiinţa mea subiect. Dacă recunosc altul ca 
subiect, în cuvânt sau în decizie, afirm în acelaşi timp fiinţa mea subiect şi dreptul 
meu de a fi recunoscut ca atare. Dacă îl neg, mă neg în acelaşi timp pe mine însumi 
ca subiect personal. 
 
În raportul dintre subiecţi este dată posibilitatea de a trăi ca unii care recunosc şi sunt 
recunoscuţi. Eu sunt definit de termenii relaţiei mele cu altul. Cu cel pe care îl am în 
faţă, eu am darul posibilităţii de a trăi la nivel de persoană, de a mă înţelege şi a mă 
proiecta la nivel de interpersonalitate. Ca să folosim imaginea din Geneză: în faţa 
Evei, Adam nu trebuie să-i dea un nume, ci trebuie să o recunoască chemând-o pe 
nume (cf. Gen 3,20). Recunoaşte o subiectivitate la nivelul său, care îi este 
asemenea. Lucrurile în acest punct se schimbă: grădina este locul în care Adam şi 
Eva, omenirea, pot să trăiască în raport uman cu lucrurile, adică în reciprocitatea 
dintre ele. Raportul cu lucrurile este locul posibilităţii existenţei lor umane. 
 
Şi totuşi, în ciuda darului pe care îl reprezintă celălalt, se întâmplă ca raportul cu 
alteritatea personală să fie trăit în termeni negativi. În faţa celuilalt, în loc să vezi în 
primul rând darul, văzând o subiectivitate personală şi raportul său cu lucrurile 
orânduit spre propria viaţa, se trăieşte teama faţă de un concurent: iar raportul cu 
lucrurile devine locul contestării. Raportul cu lucrurile ni se oferă nouă ca mediaţie a 
raportului cu altul. Ceea ce dă un sens nu arbitrar lucrurilor este fiinţa lor disponibilă 
nouă, nu numai mie. 
 
Faptul că eu trebuie să decid cum să trăiesc pe pământ, cum să-mi orientez relaţiile 
mele cu lumea, înseamnă că eu trebuie să fac aceasta în raport cu altul: atunci pot 
decide să-l strivesc sau să orientez raportul meu cu lumea pe baza lui a-fi-cu-mine, 
nu pentru-mine. Atunci aş putea încerca un act: ne punem de acord asupra lui cum 
să conviețuim, adică eu te asigur că nu vin în partea ta şi tu mă asiguri că nu vei veni 
în partea mea, încercând să ne ignorăm reciproc. Celălalt este ca şi cum nu ar fi, sau 
este doar în sensul că trebuie să mă pun de acord cu el printr-un armistiţiu, dar ar fi 
mai bine ca el să nu existe. 
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Cunoaşterea de mine însumi mi-a dat posibilitatea de a cunoaşte lucrurile şi de a 
recunoaşte pe altul. Punctul de interes la care am ajuns în discursul nostru de morală 
fundamentală este noutatea semnificaţiei care îmi pune prezenţa celuilalt, cu cererea 
sa: în timp ce lucrurile nu-mi cer nimic, celălalt îmi cere ceva. Este vorba de a 
răspunde prezenţei celuilalt, nu numai de a răspunde altuia în eventualitatea unei 
întrebări sau unei pretenţii explicite pe care mi-o poate pune. Eu trebuie să răspund 
de ceea ce fac în prezenţa celuilalt. De fapt, declarându-l subiect sau negându-l ca 
subiect, eu declar şi actualizez sensul trăirii mele. Cunoaşterea şi libertatea sunt 
chemate să se facă responsabilitate. 
 
În raportul cu altul, de la banalitatea unei trăiri definite doar de raportul cu „lucrurile” 
se ajunge la interpersonalitate, trăire definită de relaţia cu persoanele. Raportul cu 
lucrurile ar fi un raport simplu mondan. Refleția asupra interpersonalităţii pune ca 
problemă ceea ce înţelegem prin natura omului: la acest nivel nu este posibil să mai 
definim persoana pornind doar de la individualitatea unei naturi, ci trebuie să 
recurgem la conceptul de natură personală. 
 
Valoarea lui „tu” recunoscut în relaţie cu altul nu este de tipul raportului recunoscut 
cu lucrurile (să ne amintim de Eva). Valoarea altuia nu este niciodată un mijloc-
pentru-mine, ci un scop-în-sine, un centru de sens şi de producere a sensului. Este 
vorba despre obiectivitatea celui care stă în faţa mea ca subiect care cere să fie 
recunoscut în existenţa mea personală, în cadrul înţelegerii mele şi al deciziei mele 
responsabile: cu alte cuvinte mi se cere să-l înţeleg pe altul ca demn de valoare, 
centru de valoare, a-l recunoaşte şi promova, nu a mă folosi de el. Atunci când 
trebuie să decid – şi în decizia mea este implicat celălalt în mod direct sau indirect – 
în evaluarea şi în decizia mea fiinţa sa devine termen de atenţie şi de grijă. Mă ocup 
de altul, vreau să afirm sensul trăirii sale, vreau să-l afirm, vreau să fie el însuşi, nu 
pentru că îmi serveşte ci pentru că este el, şi eu recunosc valoarea sa. 
 
Dacă decizia mea cu privire la altul nu este coerentă cu voinţa de a face posibilă 
existenţa altuia, liberă şi responsabilă, înseamnă că eu nu recunosc pe celălalt ca 
valoare-sens-scop, ci tind să fac din el un instrument. Şi aceasta nu trebuie să fie în 
mod necesar făcută în mod explicit: se întâmplă adesea că instrumentalizând pe alţii, 
pretindem că-i recunoaştem şi îi promovăm. De exemplu, dacă găsim de lucru unui 
şomer care are nevoie de un loc de muncă, dar cu aceasta îl legăm de noi şi îl facem 
dependent (adică facem să prevaleze prestigiul nostru, influenţa noastră etc.), noi ne 
facem iluzii că promovăm o persoană, pentru că, deşi  am rezolvat o problemă 
apăsătoare pentru el, ne folosim de acea persoană ca un mijloc în scopul afirmării 
noastre. Ceea ce nu este puţin, mai ales dacă ne convingem că am făcut o faptă de 
omenie, de recunoaştere a valorii unei persoane. În acest caz, ca şi în altele 
analoge, ne aflăm oricum în logica non-primirii5. 
 
Aceasta este măreţia ontologică şi valorică a persoanei: ea se observă şi atunci când 
persoana este raportată la societate. Faţă de societate persoana nu trebuie să fie 
considerată ca o parte, nici societatea nu trebuie considerată ca un „organism viu”: 
tocmai din inima, din centrul persoanei (care cu întreaga sa fiinţă se deschide spre 
ceilalţi semeni, se naşte societatea; dar persoana, în timp ce este, faţă de societate, 

                                            
5  Cf. S. BASIANEL,  Moralità personale, 7-12. 
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element generativ, nu se investeşte pe sine în totalitate în ipostaza social-temporală 
şi nici în cea politică. Disoluţia persoanei în social şi în colectivism a reprezentat şi 
reprezintă încă cea mai gravă catastrofă a umanităţii6. 
 
 
II. Noțiunea de teologie morală  
 
 
1. Definiţia şi obiectul teologiei morale 
 
Termenul „morală”  provine din latină: mos, moris, care înseamnă obicei, 
comportament obişnuit; cuvântul defineşte şi modul de a acţiona care corespunde 
propriei perfecţiuni; în această a doua semnificaţie implică ideea de normă sau 
măsură, conţinută în ceea ce omul este prin natură şi prin har. Acest ultim sens 
trebuie luat în consideraţie atunci când este vorba de teologia morală; ea nu se 
limitează la a examina obiceiurile, individuale şi sociale, dar învaţă cum trebuie să se 
trăiască pentru ca acest comportament să fie adecvat demnităţii existenţei şi 
destinului pe care Dumnezeu l-a dat tuturor oamenilor. De aceea se spune că ea 
judecă şi dirijează viaţa umană; în acest sens este definită «normativă»7, adică: 
prezintă valorile vieţii umane, stabileşte normele care îl fac pe om capabil să-şi 
îndrepte acţiunile sale spre Dumnezeu, arată limita peste care dacă omul trece nu 
mai tinde spre Dumnezeu, dar spre păcat, spre rău. 
 
Există două serii de definiţii ale teologiei morale. 
 
a) O primă serie cuprinde definiţii ca aceasta: teologia morală este ştiinţa care, 
folosindu-se de principiile raţiunii şi Revelaţiei, ne ajută să evaluăm comportamentul 
uman şi să-l orientăm spre Dumnezeu. Acesta este conţinutul esenţial al definiţiilor 
din această serie. 
 
b) O a doua serie cuprinde definiţii de inspiraţie biblică, existenţială, magisterială. De 
exemplu, Josef Fuchs dă această definiţie: teologia morală este învăţătura care 
priveşte viaţa creştină, văzută ca răspuns la chemarea în Cristos despre care ne 
vorbeşte credinţa8. 
 
Din decretul conciliar Optatam totius se poate scoate următoarea definiţie a teologiei 
morale: este acea parte a teologiei care, din Sfânta Scriptură, în lumina vie a 
misterului lui Cristos şi a istoriei mântuirii, arată credincioşilor, printr-o expunere 
ştiinţifică proprie, măreţia chemării lor la viaţa de comuniune cu Dumnezeu în Cristos, 
ce determină dinamismul interior, care solicită întreaga persoană să aducă roade în 
iubire pentru viaţa lumii9. 
 
Teologia morală este deci acea parte a ştiinţei teologice care studiază cine şi cum 
trebuie să acţioneze omul pentru a tinde la scopul supranatural, adică la fericirea 

                                            
6 Cf. E. SGRECCIA, V. TAMBONE, Manual de bioetică, ARC, Bucureşti 2001, 81-82. 
7 Cf. K. WOJTYLA, I fondamenti dell’ordine etico, CSEO, Bologna 1980, 20, 107. 
8 Cf. J. FUCHS, Esiste una morale cristiana? Qestioni critiche in un tempo di secolarizzazione, Roma-
Brescia 1970, 7. 
9 Cf. CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Decretul privin formarea preoţească Optatam totius, 16. 
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veşnică, şi pentru a se comporta deja în această lume ca fiu al lui Dumnezeu. 
Teologia morală tratează aşadar comportamentul omului în orientarea sa spre 
Dumnezeu: Dumnezeu de fapt l-a creat, l-a răscumpărat şi îl conduce cu iubire 
pentru a-l salva, adică pentru a-l uni veşnic cu sine10. 
 
Apoi, teologia morală dezvoltă o refleție sistematică asupra acţiunii morale a 
creştinului. Punctul său de referinţă stă în chemarea omului în Cristos: este hrănită 
din plin de Sfânta Scriptură şi de experienţa şi refleția morală dezvoltată în ambientul 
comunităţii credincioşilor. Nu trebuie să ne mirăm că întreg patrimoniul înţelepciunii 
creştine face parte din competenţa teologiei morale. Direcţia fundamentală se 
îndreaptă spre implicaţiile morale ale Veștii celei Bune. Întrebarea dominantă stă în a 
aduce şi a descifra auto-înţelegerea creştinului sub aspectul operativităţii sale, auto-
înţelegere marcată de dimensiunea dialogică a existenţei creştine11. 
 
Obiectul teologiei morale este studierea comportamentului uman, adică a principiilor 
operative şi a actelor care conduc (sau îndepărtează) omul de scopul său 
supranatural, care este unirea cu Dumnezeu. 
 
2. Raportul moralei cu ştiinţele umane şi cu celelalte discipline teologice 
 
Dar comportamentul uman este un câmp de cercetare pe care teologia îl condivide 
cu alte ştiinţe: pe de o parte cu etica naturală şi, pe de alta, cu toate ştiinţele despre 
om: istoria, psihologia etc. Iată de ce este necesar să vedem care este specificul 
teologiei morale în studierea acestui comportament. 

 
1. Teologia morală şi etica filosofică 
 
Şi etica filosofică studiază comportamentul uman. Dar pentru că izvorul teologiei 
morale este Revelaţia şi este într-o legătură indisolubilă cu ea, teologia morală se 
distinge în mod clar de etica pur filosofică. Etica naturală caută să descopere şi să 
expună în mod ştiinţific sensul vieţii omului, atât cât poate fi cunoscut doar cu ajutorul 
intelectului uman (adică fără să recurgă la datele Revelaţiei). De aceea distincţia este 
clară, ca aceea dintre natural şi supranatural; în acest sens nu putem spune că 
teologia morală este o simplă perfecţionare a eticii filosofice, ea este ceva cu totul 
nou: refleția ei este în lumina credinţei, a harului. Teologia morală se înţelege în 
termeni de doctrină sacră. 
 
Viaţa morală creştină izvorăşte din divinizarea omului prin harul care îl transformă 
într-o „creatură nouă” (Gal  6,5): este re-creat la o viaţă nouă şi de aici un nou 
comportament moral. Dar această nouă creaţie nu goleşte, ci mai curând presupune 
demnitatea naturală a omului, creat după imaginea Creatorului: pentru a trăi ca fiu al 
lui Dumnezeu trebuie să aibă o comportare demnă de om, chiar dacă prima condiţie 
(aceea de fiu) este mult deasupra celei de a doua. Participarea la viaţa divină prin 
intermediul harului, care ne transformă în fii ai lui Dumnezeu, implică faptul că viaţa 
morală creştină posedă principii şi exigenţe proprii – recunoscute în totalitatea lor 
doar prin intermediul Revelaţiei – care se nasc din har.  Etica creştină comportă un 

                                            
10 Cf. R. G. de HARO, La vita cristiana. Corso di teologia morale fondamentale, Ares, Milano 1995, 16.  
11 Cf. K. DEMMER, Christi vestigia sequentes. Appunti di Teologia Morale Fondamentale,  PUG, 
Roma 19922, 2-3. 
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stil de viaţă superior celui mai ridicat nivel etic uman: suntem chemaţi să-l imităm pe 
Cristos până la a ne identifica cu el. Este un mod nou de trăire care cere o convertire 
profundă, rodul harului pe care Dumnezeu îl dă şi al corespunderii noastre.  
 

Pe la anii 1970 a început între teologi o dezbatere pe tema dacă există sau nu o 
morală specific creştină12. De fapt problema are antecedente mai vechi în tendinţa 
de a reduce morala la obligaţiile stabilite de lege, la determinarea lor şi la modul de 
a le călca sau de a le împlini13. De fapt, dacă se vrea delimitarea specificului moralei 
creştine, mai ales în baza existenţei de norme concrete de comportament, obligatorii 
şi exclusive pentru creştini, nu sunt multe aspectele – legate fundamental de virtuţile 
teologice şi de primirea sacramentelor – care-i dau o fizionomie proprie. Totuşi, 
atunci când se consideră morala creştină în totalitatea sa, în toate aspectele 
conţinute în Revelaţia lui Isus – de la învăţătura despre persoană şi despre 
finalizarea tuturor acţiunilor sale spre unirea cu Cristos, până la principiile dinamice 
ale acţiunii: har, virtute, dar etc. – atunci dispare orice dubiu despre specificul său. 

 
2. Teologia morală şi ştiinţele pozitive 
 
Teologia morală se distinge şi de alte ştiinţe umane pentru că obiectul şi metoda sa 
sunt diferite: nu se opreşte la analiza constituţiei psihologice, sau a factorilor care 
influenţează geneza şi dezvoltarea conduitei libere, la relaţiile sale cu ambientul 
social, sau la influenţa culturii, sau la reglementarea sa juridică pentru convieţuire şi 
progres civil etc. Teologia morală ţine cont de aceste aspecte, dar le depăşeşte. 
„Ştiinţelor le revine cunoaşterea realului, iar teologiei realitatea realului, adică ceea 
ce este real atunci când este recunoscut ca dar al lui Dumnezeu pentru om, chemat 
ca om la o transformare, o metamorfoză cristică care îi descoperă semnificaţia 
ultimă, escatologică”14 (E. Fuchs). 
 
Specificul teologiei morale este considerarea actelor umane în baza dinamicii lor 
intime, în izvorârea lor din inima omului-persoană-fiu, examinându-le în lumina 
Revelaţiei. În schimb ştiinţele pozitive consideră aceleaşi acte din extern şi conform 
metodei de observaţie proprie fiecăreia (metoda juridică, sociologică etc.). Lor le 
scapă cea mai mare parte a aspectelor mai bogate ale acţiunii noastre: intenţia, 
alegerea liberă, atitudinea în faţa suferinţei, viziunea de credinţă; într-un cuvânt, 
dinamismul intim al libertăţii şi al harului. Dezvoltarea lor a arătat tot mai clar că 
aceste ştiinţe nu sunt suficiente pentru cunoaşterea omului, nici pentru a da răspuns 
la întrebările fundamentale pe care acesta şi le pune: ele nu ajung să conducă în 
mod adecvat comportamentul nostru. La rândul său, teologia morală are nevoie de 
aceste ştiinţe pozitive, întrucât ele o ajută să cunoască acei factori – de ordin social, 
psihologic, istoric etc. – care sunt implicaţi în acţiuni concrete, indispensabili pentru a 
face mai precise judecăţile sale etice15. În esenţă, ştiinţele pozitive furnizează date 
importante pentru teologia morală, dar nu criterii de discernământ:  
 

                                            
12 Se poate vedea F. COMPAGNONI, La specificità della morale cristiana, Dehoniane, Bologna 1972. 
13 Cf. P. DELHAYE, Esiste-t-il une morale spécifiquement chrétienne? La réponse de Vatican II, în 
«Seminarium» 28 (1988) 405-420. 
14 E. Fuchs citat de B. LAURET – F. REFOULE, ed. Iniziazione alla pratica della teologia. 4. Morale, 
Queriniana, Brescia 1986, 6. 
15 Cf. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992, 68-96. 
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„Trebuie în sfârşit să apeleze şi la «ştiinţele umane» pentru a înţelege mai bine 
adevărul revelat despre om şi despre normele morale ale acţiunii sale, punând în 
raport cu acest adevăr rezultatele valide ale acestor ştiinţe […]. În acest sens este 
important să subliniem că folosirea din partea teologiei a unor elemente şi 
instrumente conceptuale care provin de la filozofie sau de la alte discipline cere un 
discernământ care are principiul său normativ ultim în doctrina revelată. Aceasta 
trebuie să dea criteriile de discernământ pentru astfel de elemente şi instrumente 
conceptuale, şi nu invers”16. 
 

3. Teologia morală şi antropologia 
 
Modul de a înţelege raportul dintre antropologie şi morală nu este lipsit de posibile 
echivocuri. Adesea se afirmă că acest raport este la nivel de fundamentare, în sensul 
că morala depinde de antropologie. Este şi adevăr aici, aşa cum este adevărat a 
afirma că morala depinde de metafizică sau de ontologie. Şi totuşi raportul dintre 
morală şi antropologie nu este de acest tip, de fundamentare şi nu este unidirecțional 
(adică de la antropologie la morală): morala este diferită de antropologie, înainte de 
toate prin diversitatea ambientelor specifice de experienţă. Morala este un complex 
organic de principii, valori şi norme, care privesc domeniul experienţei etice. 
Antropologia şi ea se ocupă de experienţa umană, adică despre cunoaşterea de sine 
a omului. Experienţa umană este la baza atât a reflexiei antropologice cât şi a 
reflexiei morale. Diferenţa dintre antropologie şi morală stă în atenţia dată experienţei 
binelui şi răului de către morală sau experienţei umane globale dată de către 
antropologie. Raportul dintre ele va fi aşadar de provocare reciprocă şi de ajutor 
reciproc17. 
 
4. Teologia morală şi ştiinţele teologice 
 
Teologia morală face parte din doctrina mântuirii şi nu este posibil a o separa de 
întreaga Revelaţie divină: lucrul cel mai important pe care morala creştină îl învaţă pe 
om este plinătatea adevărului despre el însuşi şi despre destinul său, fundamentat 
pe iubirea de Dumnezeu şi pe ajutorul harului său. De aici rezultă că dogma şi 
morala sunt inseparabile, aşa cum sunt credinţa şi viaţa: fac parte dintr-o singură 
ştiinţă teologică, care este în acelaşi timp speculativă şi practică18. Cunoaşterea 
speculativă şi cea practică implică, fără îndoială, două moduri diferite de a sta în faţa 
realităţii: unul interesat de cunoaşterea adevărului său, celălalt de conduita pe care 
adevărul fiinţei o cere de la noi. În acest sens se spune că teologia dogmatică este 
mai speculativă şi teologia morală mai practică.  
 
Însă unitatea dintre dogmatică şi morală este cerută: 
 
a) de natura însăşi a ştiinţei teologice. Teologia este o ştiinţă despre Dumnezeu şi 
despre creaturi în perspectiva lui Dumnezeu: prin credinţă considerăm, într-un 
anumit mod, toată realitatea din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De aceea, deşi 
teologia tratează materii disparate şi foarte diferite între ele, totuşi din această cauză 

                                            
16 CONGREGATIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Instrucţia despre vocaţia eclezială a teologului 
Donum veritatis, (24.05.1990), 10. 
17 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale. Ethos, etica cristiana. Appunti di Teologia Morale 
Fundamentale, PUG, Roma 1993, 19-20. 
18 Cf. TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 1, a. 4. 
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nu încetează să fie o unică ştiinţă. Apoi, adevărurile credinţei formează o unitate 
inseparabilă, toate împreună luminează fiecare aspect al vieţii creştine. Este 
adevărat că anumite adevăruri de credinţă se referă mai direct la conduita umană şi 
astfel se intuieşte mai uşor legătura cu ordinea morală; cu toate acestea, toate 
adevărurile de credinţă trebuie ţinute prezente atunci când se studiază viaţa morală, 
pentru că altfel se poate cădea în riscul de a pierde perspectiva Revelaţiei şi de a 
falsifica metoda proprie ştiinţei teologice. De exemplu, dogma păcatului originar este 
decisivă pentru rezolvarea multor probleme comune ale vieţii creştine, pentru că 
astfel nu putem confunda înclinaţiile dezordonate – rodul păcatului – cu adevăratele 
tendinţe naturale ale omului; acelaşi lucru se poate spune despre credinţa în 
acţiunea sfinţitoare a sacramentelor, fără ajutorul cărora multe exigenţe creştine ar fi 
imposibil de actualizat.  
 
b) de exigenţele credinţei. Credinţa de fapt are un conţinut moral: dă naştere şi cere 
o angajare coerentă a vieţii, comportă şi perfecţionează primirea şi respectarea 
poruncilor divine. Prin viaţa morală credinţa devine „mărturisire”. O teologie morală 
care nu ar întrupa conţinutul credinţei nu ar fi o morală a lui Cristos. Iar o teologie 
dogmatică care nu ar fi în slujirea vieţii de credinţă, ar sfârşi prin a-şi pierde sensul.  
 
Aşadar, oricare ar fi structurarea şi sistematica folosite pentru dogmatică şi morală, 
ele trebuie făcute în aşa fel ca să favorizeze raportul intim dintre credinţă şi morală.  
 
 
III. Izvoarele teologiei morale  
  
 
Izvoarele teologiei morale sunt aceleaşi ca pentru toată teologia: Scriptura, Tradiţia şi 
Magisteriul în strânsa lor unitate19. 
 
În Sfânta Scriptură se află formulate în mod expres principalele adevăruri ale moralei 
creştine, după stilul propriu cărţilor sacre; adică, nu în modul sistematic al unui tratat, 
ci sub formă de învăţături mai mult sau mai puţin ample, maxime concise şi taxative, 
îndemnuri, exemple, asemănări etc. Centrul şi desăvârşirea Revelaţiei – şi deci a 
moralei creştine – sunt viaţa şi învăţătura lui Cristos. Unul dintre roadele Întrupării 
este tocmai acela de a ni se prezenta în El, modelul de viaţă împlinit şi perfect. 
 
Sfânta Scriptură nu se limitează să ne dea un criteriu generic despre imitarea lui 
Cristos. Domnul însuşi specifică în multe puncte care este conduita precisă recerută 
ucenicilor săi, confirmă şi delimitează semnificaţia legii naturale, a obligaţiei carităţii 
etc. Scriptura conţine norme morale concrete şi specifice imuabile ca validitate 
pentru toate timpurile, dar mai ales conţine întregul adevăr despre om şi conduita sa, 
despre destinul său veşnic şi despre virtuţile pe care trebuie să le practice pentru a-l 
urma. 
 
Conţinutul moral al Sfintei Scripturi trebuie să fie interpretat în unitatea sa cu Tradiţia 
şi sub conducerea Magisteriului. Recurgerea în mod exclusiv la Scriptură este un 
defect metodologic înclinat să falsifice învăţătura lui Cristos în materie de morală. 
                                            
19 Cf. CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Constituţia dogmatică despre Revelaţia divină Dei Verbum, 
10, unde se subliniază în mod particular această unitate. 
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Principiul sola Scriptura – apărut o dată cu protestantismul – falsifică în mod necesar 
adevărul revelat şi astăzi cei mai buni biblişti protestanţi renunţă la el20. Chiar de la 
începuturi Biserica a aderat la principiul Tradiţiei apostolice. Se citeşte în Epistola 
către Diognet: „Nu spun nimic neobişnuit, nici nu caut argumente care frapează. 
Devenit ucenic al apostolilor, mă fac la rândul meu învăţător pentru popoare. Ceea 
ce mi-a fost încredinţat, eu transmit cu fidelitate celor care devin ucenicii 
adevărului”21. De aceea este de importanţă capitală a adera la principiul că „pentru a 
descoperi exact sensul textelor sacre trebuie avute în vedere cu nu mai puţină grijă 
conţinutul şi unitatea întregii Scripturi, ţinând seama de Tradiţia vie a întregii Biserici 
şi de analogia credinţei”22; şi considerând mereu că „misiunea de a interpreta în mod 
autentic cuvântul lui Dumnezeu scris sau transmis a fost încredinţată numai 
Magisteriului viu al Bisericii, a cărui autoritate se exercită în numele lui Isus 
Cristos”23. 
 
În concret, pentru a recurge la Magisteriu în materie de morală trebuie să ţinem 
prezent că afirmaţiile sale cer aceeaşi ascultare a credinţei ca şi atunci când este 
vorba despre învăţături infailibile. Trebuie să amintim că astfel sunt nu numai acelea 
definite ca adevăruri de credinţă (de exemplu, articolele Conciliului Tridentin despre 
îndreptăţire, care ating rădăcinile vieţii morale), dar întreg conţinutul Magisteriului 
obişnuit şi universal, pentru că se vesteşte în mod infailibil doctrina lui Cristos atunci 
când episcopii „fie şi răspândiţi în întreaga lume, dar păstrând legătura comuniunii 
între ei şi cu urmaşul lui Petru, în învăţătura lor autentică de credinţă şi morală sunt 
de acord asupra unei afirmaţii care trebuie socotită definitivă”24. Ba chiar Magisteriul 
ordinar universal poate fi considerat ca expresie obişnuită a infailibilităţii Bisericii, 
adică modul obişnuit în care îşi exercită „charisma veritatis certum”25. În el sunt de 
fapt cuprinse în mare parte învăţăturile morale ale Bisericii, atât despre principiile 
vieţii morale cât şi despre normele morale absolute. Astfel fără fidelitate faţă de 
Magisteriu nu există adevărată teologie, nici aceasta nu poate deveni un ghid valid 
pentru viaţa creştină. „Un semn de iubire va fi şi efortul de a transmite creştinilor nu 
dubii şi nesiguranţe născute dintr-o erudiţie asimilată rău, ci câteva certitudini solide, 
pentru că sunt ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Credincioşii au nevoie de aceste 
certitudini pentru viaţa lor creştină”26. 
 
 
IV. Scurtă istorie a teologiei morale 

 
 
Fără a intra în detalii, va fi de folos să facem o incursiune rapidă în cele mai 
semnificative momente ale lui intellectus fidei asupra adevărurilor morale ale 
Revelaţiei, pentru că aceasta poartă la o perspectivă mai bogată şi contribuie la 
evitarea erorilor deja depăşite. 
 

                                            
20 Cf. J. RATZINGER, Rapporto sulla fede, Edizioni Paoline, Roma 1985, 150 ş.u., 170 ş. u. 
21 Epistula ad Diognetum, XI, 1. 
22 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Constituţia dogmatică despre Revelaţia divină Dei Verbum, 12. 
23 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Constituţia dogmatică despre Revelaţia divină Dei Verbum, 10. 
24 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium, 25. 
25 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs, 15.10.1988, 3. 
26 PAUL AL VI-LEA, Îndemnul apostolic Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, n. 79. 
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1. Epoca patristică până la sfântul Augustin 
 
Realitatea istorică a Întrupării Cuvântului îi poartă pe cei care au cunoscut-o să 
transmită şi altora acea realitate salvifică: „Dumnezeu i-a iubit pe oameni. Pentru ei a 
creat lumea; lor le-a supus tot ceea ce este pe pământ; le-a dat lor cuvântul şi 
inteligenţa; doar lor le-a dat să-şi ridice ochii spre el; i-a creat după imaginea sa;  lor 
le-a trimis pe Fiul său unul născut; lor le-a promis împărăţia cerurilor şi o va da celor 
care l-au iubit”27. La începuturile creştinismului credincioşii nu se preocupau să 
structureze în mod sistematic misterele revelate, absorbiţi cum erau mai ales să-i 
facă şi pe alţii părtaşi de bogăţia lor. De aceea în scrierile Sfinţilor Părinţi predominau 
predica şi cateheza peste lucrarea specifică de construire teologică, chiar dacă 
evident aceasta nu lipsea: este o teologie cu adevărat pastorală, unde speculaţia 
apare din preocupările inerente conducerii turmei din partea Păstorilor, care au fost 
Părinţii Bisericii. În catehezele lor, expunerea adevărurilor morale ocupa un loc 
important şi aici se găseau toate temele centrale ale moralei fundamentale şi 
speciale. 
 
O primă caracteristică a moralei Sfinţilor Părinţi este bogăţia şi spontaneitatea cu 
care se hrăneşte din ea. Părinţii sunt mai ales conştienţi de caracterul inspirat al 
Bibliei, recunoscând în Dumnezeu principalul autor: credinţa cu care citesc textul 
sacru şi caută să-l pună în practică îi face să tragă din plin forţa conducătoare pentru 
comportamentul uman. În angajarea lor constantă de a pătrunde în înţelegerea 
darului revelat  se afundă  cu mare naturaleţe în filozofia timpului lor, dar mereu după 
ce au trecut-o prin ciur şi au purificat-o în baza cunoaşterii lor înalte de credinţă; ştiu 
că darul supranatural este aşa de bogat încât face capabili de a discerne mai mult 
decât orice altă achiziţie, cu siguranţa că nimic mai sigur şi mai valid nu se poate 
găsi pentru a-i pune în faţă. 
 
Părinţii sunt adevăraţi specialişti ai vieţii supranaturale, care „comunică ceea ce au 
văzut şi au gustat în contemplarea lucrurilor divine; ceea ce au cunoscut pe calea 
iubirii «printr-o anumită conaturalitate»” – cum ar fi zis sfântul Toma de Aquino28. În 
modul lor de a se exprima se poate simţi gustul misticilor, care lasă să transpară o 
mare familiaritate cu Dumnezeu, o experienţă trăită în misterul lui Cristos şi al 
Bisericii şi un contact constant cu toate izvoarele genuine ale vieţii teologale 
considerat de ei ca situaţie fundamentală a vieţii creştine. Se poate spune că pe linia 
agustiniană „stimează mult inteligenţa”29, Sfinţii Părinţi apreciază utilitatea 
speculaţiei, dar ştiu că ea nu ajunge. În acelaşi efort intelectual pentru a înţelege 
propria credinţă, ei practică iubirea, care face prieten pe cel care cunoaşte celui 
cunoscut30, devine prin însăşi natura sa izvor al noii inteligenţe. De fapt „nici un bine 
nu este cunoscut perfect decât dacă este iubit perfect”31. Activitatea teologică a 
Sfinţilor Părinţi, pentru toate aceste motivaţii, rămâne pentru noi actuală. Ei continuă 
să fie maeştri pentru teologi32. 

                                            
27 Epistula ad Diognetum,  X, 2. 
28  TOMA DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 45, a.2. 
29  AUGUSTIN, Epistola 120, 3,13: PL 33, 459. 
30  CLEMENTE ALEXANDRINUL, Stromata 2,9: PG 8, 975-982. 
31  AUGUSTIN, De div., LXXXIII, q. 35: PL 40,24. 
32  Cf. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Instruzione per lo studio dei Padri della 
Chiesa nella formazione sacerdotale, (10.11.1989), 39; cf. L. BOUYER, La spiritualité du Nouveau 
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În scrierile lor Sfinţii Părinţi imprimă ca exigenţă pentru toţi creştinii şi nu numai 
pentru unii datoria de a duce o viaţă sfântă, demnă de fiii lui Dumnezeu, destinaţi să 
se unească pentru totdeauna cu el. O exigenţă clară şi puternică ce contrastează cu 
decadenţa morală care îi înconjoară, şi în mijlocul căreia dau o mărturie îndrăzneaţă: 
„Cristos ne-a lăsat să fim lumină, să devenim învăţători pentru alţii, să acţionăm ca 
ferment, să trăim ca îngerii între oameni, ca adulţi printre copii, ca spirituali într-o 
lume doar raţională, să fim sămânţă, să aducem rod. N-ar fi necesar să deschidem 
gura dacă viaţa noastră ar străluci astfel. Ar fi superflue cuvintele dacă am arăta 
faptele. Nu ar mai fi un singur păgân dacă noi am fi adevăraţi creştini”33. 
 
În epoca patristică precedentă sfântului Augustin, merită să fie subliniată, din cauza 
abundenţei şi bogăţiei analizelor morale pe care le dezvoltă, scrierile lui Clemente din 
Alexandria (150-217)34, sfântului Vasile (329-379)35, sfântului Ioan Crizostom (340-
407)36 şi sfântului Ambroziu (339-397)37. 
 
2. Sfântul Augustin 
 
Prima structurare ştiinţifică a teologiei morale se datorează sfântului Augustin (354-
430). Nu trebuie să ne gândim desigur la o ştiinţă autonomă, dar la o analiză 
organică, în domeniul teologiei, a marilor probleme morale, în mod analog a ceea ce 
va face mai târziu sfântul Toma de Aquino38.  
 
Pentru sfântul Augustin, care a aflat credinţa după o neliniştită căutare despre scopul 
omului şi despre fericirea sa, cunoaşterea lui Dumnezeu este inseparabil unită cu 
iubirea de caritate. Morala creştine este trăirea adevărului mărturisit prin credinţă, 
care dispune sufletul la cunoaştere şi la posedarea completă a Celui în care a 
început să creadă. Realităţile temporale, deşi dotate cu valoare proprie, dobândesc 
adevărata lor semnificaţie doar ca şi căi de acces la Dumnezeu. Nici omul nu trebuie 
să-şi caute propria finalitate în sine însuşi: în afara lui Dumnezeu nimic nu este de 
iubit ca scop ultim. De aceea legea imutabilă a bunătăţii lucrurilor umane este validă 
doar şi totdeauna în măsura în care ele conduc la unirea cu Dumnezeu. Activitatea 
morală constă în a iubi corect, în conformitatea cu ordinea pe care credinţa ne face 

                                                                                                                                        
Testament et des Pères, Paris 1966; Ph. DELHAYE, La morale des Pères,  în «Seminarium» 23 
(1971), 623-678. 
33 Ioan CRIZOSTOM, In epistulam ad Timotheum homiliae, X, 3: PG 62,511. 
34 Clemente ALEXANDRINUL, Protrepticus, PG 8,68-225. 
35 VASILE CEL MARE, Reguale Morales, PG 31,691-869; Epistulae canonicae, PG 30, 220-1112; In 
Psalmoshomiliae, PG 29, 207-494. Ne aminteşte importanţa învăţăturilor Scrisoarea apostolică Patres 
Ecclesiae (02.01.1980). 
36 Ioan CRIZOSTOM, In Genesim homiliae, PG 53, 19-383; In Ioannem homiliae, PG 59, 23-482; In 
epistulam I et II ad Corinthios homiliae, PG 61, 9-610; In epistulam ad Hebraeos homiliae, PG 63, 9-
237; Ad populum Antiochenum, de statuis, PG 49, 15-222. 
37 AMBROZIU, De officiis ministrorum, PL 14, 921-1180; Enarrationes in XII Psalmos davidis, PL 14, 
921-1180; Expositio Evangelii secundum Lucam, PL 15, 1527-1850. 
38 Printre principalele opere morale ale sfântului Augustin le amintim pe următoarele: De moribus 
Ecclesiae catholicae, PL 32, 1309-1378; De libero arbitrio, PL 32, 1221-1310; De sermone Domini in 
monte, PL 34, 1120-1308; De Genesi ad litteram, PL 34, 1379-1976; De natura boni, PL 42, 551-578; 
In Ioannis evangelium tractatus, PL 35, 1379-1976; De gratia Christi et de peccato originali, PL 44, 
359-410; Enchiridion, PL 40, 251-290. Importanţa lor a fost din nou amintită de Scrisoarea apostolică 
Augustinum Hipponensem (28.08.1986). 



Teologia morală - noțiune și o scurtă istorie (de pr. Isidor Chinez) 

 
16 

să o cunoaştem: a nu iubi ceea ce trebuie refuzat, nici a înceta de a iubi ceea ce 
trebuie să fie iubit, cu gradaţia că nimic nu se iubeşte mai mult decât trebuie nici mai 
puţin decât trebuie iubit. 
 
Aceste linii esenţiale ale structurării moralei au următoarele principii: teologia morală 
este o cunoaştere a acţiunii umane în lumina credinţei; în a o dobândi intră în joc 
raţiunea, luând principiile sale din filozofia morală, mereu supusă conducerii 
credinţei. Această formă de ştiinţă transcende adevărurilor primite de la filozofie, 
completându-le cu cele pe care le dă Revelaţia. Teologia este ştiinţă în sensul strict: 
se ocupă de Dumnezeu ca obiectul fericirii (scopul ultim), aşa că drumul pentru 
această ştiinţă cuprinde purificarea şi căinţa morală; efortul cunoaşterii creştine este 
indisolubil unit cu mişcarea sufletului orientat total spre scopul suprem: între 
înţelepciune şi caritate, între adevăr şi virtute se stabilesc conexiuni esenţiale.  
 
În sfântul Augustin, ca în general în învăţătura Sfinţilor Părinţi, morala creştină nu 
este centrată în primul rând pe ideea de obligaţie şi de lege, ci le cuprinde şi le 
evaluează întreaga importanţă, dar mai ales pe idealul perfecţiunii umane: ba, pe 
acea perfecţiune prin care omul atinge mântuirea, fericirea temporală şi eternă. Nu 
întâmplător începe sfântul Augustin De moribus Ecclesiae Catholicae: „Fără nici un 
dubiu fiecare dintre noi vrea să fie fericit şi nu este persoană care să nu fie de acord 
cu această afirmaţie, înainte chiar să fie făcută […]. Să căutăm aşadar ce este cel 
mai bun pentru om”39. Noutatea creştină îşi are rădăcinile tocmai în capacitatea de a 
elibera omul de situaţia de sclav şi de neputinţa morală în care se află, prin adevărul 
şi harul lui Isus Cristos, conform viziunii fericirilor. 
 
3. De la sfântul Augustin la sfântul Toma 
 
Perioada care urmează, de la sfârşitul secolului a V-lea până în secolul al X-lea, este 
puţin activă în domeniul edificării teologice;  doar că în operele ultimilor Sfinţi Părinţi 
este recapitulată şi ordonată munca realizată mai înainte; Etimologiile sfântului Isidor 
sunt o operă reprezentativă pentru aceste secole. Sub profilul teologiei morale, 
noutatea cea mai importantă este dată de apariţia cărţilor penitenţiale (libri 
poenitentiales), a căror funcţie era să ajute confesorii în stabilirea penitenţelor de 
aplicat în sacramentul Mărturisirii; deci o funcţie pedagogică, care nu are altă 
pretenţie, cum se va întâmpla în schimb cu cazuistica din secolul XVII, de a ajunge la 
o structurare autonomă a teologiei morale. 
 
În acea epocă trebuie semnalate operele sfântului Leon cel Mare (390-461)40 şi ale 
sfântului Grigore cel Mare (540-604)41. În special acesta din urmă are meritul de a 
asimila, unind cu munca sfântului Augustin, achiziţiile cele mai importante ale 
Părinţilor Orientali. Scrierile sale sunt mai ales argumente morale, în care la 
profunditatea teologică se adaugă o insistenţă aparte pe practica pastorală şi 
ascetica pe care o presupune viaţa morală şi, mai ales, în care acţiunea decisivă 
este aceea a Duhului. Doctrina – insistă sfântul Grigore – nu aduce roade în suflet 

                                            
39 De moribus Ecclesiae catholicae, 1309. 
40 Sermones,  PL 54, 141-468; Epistulae, PL, 593-1218. 
41 Cf. Ph. DELHAYE, La morale de Saint Grégoire, în « L’Ami du clergé » 69 (1959), 97-109. Printre 
operele sfântului Grigore cel Mare amintim: Moralia, PL 25,515-526, 782; In Ezechielem homiliae, PL 
76,  781-1072; In Evangelia homiliae, PL 76, 1075-1312. 
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dacă lipsesc dispoziţiile intelectului şi ale voinţei, prin care omul se deschide 
mişcărilor Duhului Sfânt care lucrează în inimi: „Pentru că dacă Duhul Sfânt nu asistă 
din interior inima celui care ascultă, nu serveşte la nimic cuvântul celui care învaţă”42. 
Secolul al XI-lea vede renaşterea reflexiei teologice o dată cu începuturile Scolasticii. 
Descoperirea dialecticii lui Aristotel exercită o influenţă pozitivă, chiar dacă uneori 
poate provoca devieri, ca în Berengariu din Tours, care, orbit de instrumentul 
raţional, sfârşeşte să deformeze unele adevăruri de credinţă; dar la mulţi alţii portă la 
un progres în teologie, care duce la o mai bună înţelegere a credinţei. 
 
Personajul care în această perioadă este mai demn de luat în consideraţie pentru 
serviciile făcute teologiei este, fără îndoială, sfântul Anselm43. Ca Sfinţii Părinţi, 
sfântul Anselm ştie bine că credinţa este un dar supranatural, pe care raţiunea nu o 
poate judeca chiar dacă se sforţează de a o înţelege cu iubire; la adevărul revelat se 
ajunge numai prin har; inteligenţa – luminată de credinţă – şi voinţa – sub impulsul 
speranţei şi al carităţii – deschid omului o lumea nouă: realitatea creată este 
răscumpărată. Orice efort de înţelegere intelectuală a adevărului creştin cere o 
atitudine de iubire din partea sufletului44. Între adevăr şi bine există legături strânse: 
speculaţia teologică are, în punctul său de plecare şi în sfârşitul său, o exigenţă de 
corectitudine şi, încă şi mai mult, o raţiune de căutare plină de iubire: este o voinţă de 
a cunoaşte mai mult – fides quaerens itellectum – după expresia fericită introdusă de 
el – pentru a iubi mai mult. În teologia sfântului Anselm, ca şi în aceea a marilor 
autori creştini ai epocii, această unire puternică dintre contemplaţia intelectivă şi 
cercetarea plină de iubire accentuiază dimensiunea morală a cunoaşterii teologice; 
analizele morale abundă şi, ca în Sfinţii Părinţi, sunt intim unite cu întreaga muncă 
teologică: nu există urmă de despărţire între morală şi dogmatică. 
 
4. Sfântul Toma de Aquino 
 
Îi urmează în caracterul unitar al ştiinţei sacre, în epoca de aur, Scolastica (secolele 
XII şi XIII)45. 
 
Pentru sfântul Albert cel Mare46, sfântul Bonaventura47 şi Alexandru de Hales48, 
teologia este un tratat despre Dumnezeu şi despre om şi despre lume întrucât  sunt 
creaţi de Dumnezeu şi răscumpăraţi de Cristos; nu se poate înţelege cine este omul 
fără a recurge la Dumnezeu: antropologia creştină este teocentrică. Adevărurile 
revelate sunt obiect de înţelepciune, care este o cunoaştere înaltă şi în acelaşi timp 
teoretică şi practică; de aceea teologia expune adevărurile revelate în aşa fel încât 

                                            
42 GRIGORE CEL MARE, In Evangelia homiliae, 30. 
43 Monologion o Exemplu meditandi de notione fidei; Proslogion; De Veritate; De libertate arbitrii; Cur 
Deus homo. 
44 ANSELM, De Veritate, 12, ed. Schimit, I, 181, 24, 28: „Idem est veritatem facere quod est bene 
facere […]. Unde sequitur quia rectitudinem facere est facere veritatem”. 
45 Cf. M.D. CHENU, Introduction à l’étude de St. Thomas d’Aquin, Vrin, Paris 1965; B. HAERING – L. 
VEREECKE, La théologie morale de Saint Thomas à Saint Alphonse de Liguori, în NRTh 77 (1955) 
673-692. 
46 ALBERT CEL MARE, De bono sive de virtutibus, în „Summa de creaturis”; De natura boni; Super 
Ehica commentum et quaestiones; Commentarii in IV Sententiarum; Super  Dionysium de divinis 
nominibus. 
47 BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum; Comentarii in IV Sententiarum. 
48 Alexandru DE HALES, Summa theologiae; In IV Sententiarum. 
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să stimuleze credinţa şi iubirea, cu roadele lor pentru comportament: sfântul 
Bonaventura nu are dubii în a afirma în prologul la Comentariu la sentinţe că 
„teologia nu trebuie să ne servească numai pentru contemplaţie, dar şi ca să ne facă 
mai buni: aceasta este prima sa finalitate”. 
 
Sfântul Toma de Aquino reprezintă punctul cel mai înalt a aceste epoci de aur a 
ştiinţei teologice. Opera sa constituie un pas important pentru înţelegerea relaţiilor 
dintre credinţă şi raţiune; reconfirmă primatul adevărului revelat, în timp ce 
potenţează activitatea raţiunii: realităţile naturale, chiar dacă sunt de ordin inferior, 
posedă o consistenţă proprie ontologică, fiind inteligibile ca atare; aceasta este 
autonomia – nu independenţa – proprie ordinii creaţiei să surprindă în profunditate 
caracterul gratuit al darului supranatural şi valoarea raţiunii pentru a pătrunde în 
cunoaşterea posedată prin credinţă. Harul nu distruge natura şi nu o deformează, dar 
o însănătoşeşte şi o perfecţionează: o presupune şi o continuă. Harul nu este 
extrinsec naturii, pentru că Dumnezeu lucrează mereu din intimul fiinţei creaturii, şi 
între creaţie şi re-creaţie – în ciuda diferenţei metafizice – există continuitate49. În 
plus, între viaţa naturală şi cea a harului există analogie, consecinţa faptului că 
ambele sunt părtaşe le fiinţa lui Dumnezeu, chiar cu o diferenţă esenţială între una şi 
cealaltă, între esse naturae şi esse gratiae50.  De aceea structura realităţilor naturale 
ne ajută să pătrundem – prin analogie – în cele supranaturale. 
 
În cadrul acestei concepţii teologice, morala este întrepătrunsă în mod armonios de 
dogmatică: „Scopul principal al doctrinei sacre este cunoaşterea lui Dumnezeu, şi nu 
numai în sine însuşi, dar şi întrucât este principiul şi scopul tuturor lucrurilor şi, mai 
ales, ale creaturii raţionale […]. De aceea vom trata în primul rând despre 
Dumnezeu; în al doilea rând despre mişcarea creaturilor spre Dumnezeu; şi în al 
treilea rând despre Cristos care, întrucât este om, este pentru noi calea de a ne 
înălţa la Dumnezeu”51. 
 
Temele fundamentale ale moralei în Summa teologiae constituie a doua parte; 
aceasta a dus la identificarea moralei sfântului Toma cu chestiunile tratate în ea; în 
realitate, toată Summa theologiae este dogmatică şi morală; este de ajuns să 
considerăm că structura fiinţei create şi guvernarea creaturilor apar în prima parte 
sau că sacramentele se studiază în a treia parte. De aceea în actuala diversificare 
dintre morală şi dogmatică, pentru a fi fideli intenţiilor sfântului Toma, morala trebuie 
să fie ancorată în toată Summa. Acestea fiind clarificate, se poate spune că marile 
teme morale se află în a doua parte; că I-II constituie o morală fundamentală care 
porneşte şi se structurează în jurul fericirii, ca scop ultim al omului şi răspuns divin la 
dorinţa naturală după fericire – dorinţa Binelui Absolut, a lui Dumnezeu – pe care el 
însuşi a semănat-o în inima noastră; şi că II-II este o morală specială, care are ca 
schemă pe aceea a virtuţilor teologale şi cardinale şi darurile Duhului Sfânt, cu un 
apendice referitor la principalele obligaţii de „stat”, aşa cum era înţeles în Evul Mediu. 
 
La fel, în Summa contra gentiles temele morale apar chiar din prima pagină a cărţii I-
a, pentru că Dumnezeu este Creatorul omului, scopul său ultim şi cauza exemplară a 
tuturor perfecţiunilor (bunătate, înţelepciune, libertate, virtute etc.); totuşi, de bine şi 

                                            
49 TOMA DE AQUINO, In II Sententiarum, d. 18, q. 2, a. 1 ad 5. 
50 Cf. TOMA DE AQUINO, In II Sententiarum, d. 26, q. 1, a. 1 ad 4. 
51 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 2. 
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de răul moral şi de principiile lor sfântul Toma se ocupă mai ales în cărţile a III-a şi a 
IV-a, arătând perfecta armonie dintre ordinea creaţiei şi aceea a răscumpărării. În 
plus, în toată opera sa teologică dogmatica şi morala se prezintă în unitatea lor; şi 
sunt multe scrieri pe care le dedică  problemelor morale52. Voim să subliniem 
importanţa pe care o au în acest scop comentariile sale biblice53, aşa de bogate în 
analiza adevărurilor morale hrănită din Sfânta Scriptură: se poate afirma că ele 
constituie un adevărat model de folosire a Scripturii în teologia morală, pe care 
Conciliul Vatican II şi-l doreşte cu insistenţă. 
 
Printre punctele principale ale sintezei morale a sfântului Toma le amintim pe 
următoarele:  
 
a) centralitatea scopului ultim al omului, care constă în fericirea veşnică şi 
supranaturală, începută deja pe pământ prin cunoaşterea şi iubirea de Dumnezeu 
prin acţiunea harului, care trebuie să inspire toate operele sale; 
 
b) profunzimea cu care libertatea se descoperă ca şi capacitate a omului de a se uni 
cu Dumnezeu prin cunoaştere şi iubire, asumată de dragostea faţă de Dumnezeu şi 
faţă de aproapele: un mod de acţiona care este privilegiu şi rod al interacţiunii dintre 
inteligenţă şi voinţă, care inserează şi pune în slujba sa pasiunile şi, la opera harului, 
se transformă într-o liberă ascundea a acţiunii interioare a Duhului Sfânt; 
 
c) analiza moralităţii acţiunilor umane, cu distincţia dintre cele două momente ale 
actului intern şi extern al voinţei, care constă în sublinierea primatului interiorităţii 
conduite morale, punând în evidenţă rolul esenţial – împreună cu obiectul – al 
finalităţii sau intenţia; 
 
d) caracterul intrinsec al legii divine, fie naturală ca şi supranaturală, chiar dacă 
aceasta este o lege externă (lectura Sfintei Scripturi în unitatea sa cu Tradiţia şi 
Magisteriul); 
 
e) inseparabilitatea dintre perfecţiune şi fericirea umană, care nu sunt decât cele 
două moduri de a vorbi despre împlinirea ordinii providenţiale; 
 
f) prezentarea conştiinţei ca judecată a inteligenţei, care precede şi însoţeşte fiecare 
act liber şi a cărei corectitudine cere, dincolo de ştiinţa morală, posedarea unei voinţe 
drepte ca rod al virtuţilor morale; 
 
g) modul în care virtuţile – dobândite şi infuze – arată că sunt principii active ale vieţii 
morale creştine în intimă unire cu darurile Duhului Sfânt. 
 
5. Revoluţia morală la Ockham 
 
În secolele XIV şi XV, împreună cu continuarea  Scolasticii, apare un mod nou de a 
concepe morala, în baza ideii de obligaţie şi de libertate ca indiferenţă a voinţei. 

                                            
52 De malo; De virtutibus; In decem libros ethicorum; In duo praecepta caritatis et in decem legis 
praecepta. 
53 Super Epistulas S. Pauli Lectura; Super Evagelim S. Matthaei Lectura; Super Evangelium S. 
Ioannis Lectura; In Psalmos Davidis Lectura. 
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Guglielmo de Ockham, urmând tezele nominaliste, pleacă de la constatarea că tot 
realul există ca singură individualitate, pentru a gândi apoi – fără justificare validă – 
ideea că universalele nu au decât o valoare nominală. În domeniu moral aceasta se 
reflectează în considerarea fiecărui act singur ca o realitate a sé, nesusceptibile de 
evaluare prin principii universale trase din înclinaţiile naturii. Orice act uman este ca 
un punct independent, o decizie a voinţei care se concepe ca liberă întrucât este 
capabilă de a alege între contrarii, în afara oricărei cauze care nu este însăşi vrerea 
voinţei. Apare astfel concepţia despre libertate ca indiferenţă a voinţei: „Numesc 
libertate puterea pe care o posed de a procura în mod indiferent şi contingent efecte 
diferite”, în aşa fel că producând unele sau altele nu se schimbă nimic în afară de 
actul puterii amintite”54. În om această autonomie a voinţei nu este absolută, pentru 
că este supusă voinţei superioare a lui Dumnezeu, care porunceşte în felul 
autorităţilor umane, adică în mod extrinsec. Moralitatea se configurează ca relaţia 
voinţei cu norma divină, aceasta depinzând de arbitrul absolut al Creatorului, care ar 
putea stabili că sunt bune lucruri acum rele, sau invers. Pentru Ockham voinţa lui 
Dumnezeu este acea a sa nobilior potentia, care determină ceea ce este bine sau 
rău pentru creatură. Este astfel frântă armonia constitutivă dintre bunătatea 
participată şi Dumnezeu cel mai mare Bine, cauza oricărei bunătăţi; ordinea creată 
nu este reflexul ordinii divine şi deci nu există nimic imutabil în fiinţa lucrurilor, în 
ultimă instanţă reflex al Fiinţei divine: orice a fi şi a trebui să fie depind de o decizie 
arbitrară a lui Dumnezeu. În intenţia de a evidenţia absoluta putere divină este 
destituit de sensul său creaţia. 
 
Ockham va spune că un act este bun atunci când voinţa tinde spre el pentru că i-l 
impune raţiunea (ca excludere a oricărei înclinaţii interioare); o raţiune, însă, care nu 
este capabilă să cunoască fiinţa lucrurilor sub conducerea primelor principii şi a 
înclinaţiilor naturale, dar capabilă să evalueze actul în relaţie cu preceptele legii sau 
planul arbitrului divin. Înţeleasă astfel, raţiunea este norma proximă a moralei, a cărei 
datorie este să aplice legea generală şi externă la cazul concret. Pentru ca un act să 
fie bun va trebui să fie dictat de raţiunea dreaptă şi voit întrucât este dictat de ea55. 
 
Influenţa lui Ockham asupra evoluţiei moralei a fost foarte puternică. În concepţia 
voinţei ca indiferenţă a voinţei se află în germen revendicarea autonomiei sale totale 
şi, deci, a diverselor morale autonome succesive. Dacă esenţial pentru libertate este 
indiferenţa voinţei, aceasta se descătuşează de conducerea intrinsecă a raţiunii, 
întrucât este capabilă să descopere semnificaţia propriilor înclinaţii naturale care 
poartă spre perfecţiune. Pe aceste baze va apare o nouă schemă a moralei: în 
special, acţiunea liberă va înceta să fie văzută ca dezvoltare a persoanei spre propria 
perfecţiune, prin lucrarea virtuţii (sau ca dezintegrare din cauza păcatului); şi va fi 
considerat ca un dinamism autonom, limitat şi condus de obligaţiile externe pe care 
legea le impune, dar care în rest acţionează conform propriului arbitru total. Se va 
pierde progresiv semnificaţia scopului acţiunii morale, ca o atomizare a 
comportamentului, văzut ca o totalitate de acte independente, care par să nu aibă 
rădăcini în istoria personală – ca erori şi adevăr, virtute şi viciu – a subiectului, şi nici 
în înclinaţiile naturii umane. În consecinţă tendinţa de a fixa analiza moralităţii pe 
obiectul actului – pe comportarea externă – care stă la originea eticilor persoanei a 
                                            
54 Quodlibet, 1, q. 16. 
55 Cf. TOMA DE AQUINO, In III Sent., q. 12, DD. 
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treia, cu tendinţă juridică şi destinate să se rupă de spiritualitate şi de matriţa sa 
religioasă56. Legea va fi văzută ca limită coercitivă a libertăţii, ca contrapunerea ce 
urmează de aici între lege şi libertate, obligaţie şi iubire, conştiinţă şi lege, individ şi 
societate, natură şi har. Virtuţile îşi pierd particularitatea lor de a conduce 
comportamentul uman etc. 
 
Bunătatea nu se bazează pe iubirea binelui, ci pe obligaţia stabilită şi cunoscută: în 
acest fel Ockham structurează prima morală a obligaţiei. Aici se poate întrevedea un 
precedent al imperativului categoric kanţian. Pe Ockham se va baza Luther şi în 
ultimă analiză el coincide cu atitudinea de bază a moralelor autonome ale 
modernităţii, care proclamă conştiinţa judecător suprem al binelui şi al răului propriilor 
acte57. 
 
6. Epoca modernă:  teologia morală ca ştiinţă independentă 
 
La începutul secolului XVI există o renaştere a muncii teologice care încearcă să se 
inspire din sfântul Toma; poate fi considerată ca reprezentativă pentru această 
tendinţă Şcoala de la Salamanca. Temele morale ocupă un loc important: trebuie 
semnalate comentariile la secunda pars de Konrad Koellin, de Francisco de Vittoria 
şi de cardinalul Gaetano (Giacomo De Vio). Mai trebuie să fie semnalate operele lui 
Gabriel Vazquez şi ale lui Fracesco Suarez. 
 
Această teologie, care se dezvoltă mai ales în universităţi este caracterizată de o 
folosire crescândă a procedeelor raţionale ale Scolasticii: se înmulţesc întrebările, 
diviziunile, argumentele şi se răspândeşte un vocabular tehnic specializat, împreună 
cu o crescândă abstractizare şi complexitate a problemelor şi soluţiilor. O astfel de 
producţie teologică, puternic speculativă şi „de şcoală”, se separă puţin câte puţin de 
ceea ce se cheamă teologia mistică şi de marile curente de spiritualitate ale timpului. 
De aceea, merită o menţiune particulară, întrucât depăşeşte această diviziune şi se 
întoarce la unitatea tradiţională, sfântul Francisc de Sales: în opera sa ştiinţa 
teologică şi experienţa spirituală apar împreună, demonstrând astfel că orice creştin 
trebuie şi poate dobândi o solidă viaţă interioară58. 
 
Totuşi, la cea mai mare parte a autorilor din acest timp, sub influenţa nominalismului 
şi a crescândei răspândiri a modelului lui Ockham, morala tinde să se ocupe „în mod 
esenţial de preceptele care fixează obligaţii în diferite sectoare de activitate umană şi 
îi angajează pe toţi fără deosebire. Sfaturile, în schimb, vor atinge un domeniu 
suplimentar, acela al actelor supererogatorii, lăsate la libera iniţiativă a fiecăruia şi, 
de fapt, rezervate unei elite care caută perfecţiunea: acesta va fi terenul asceticii şi al 
misticii”59. În acelaşi timp, morala – rezervată celor care ajung la universitate – se va 
separa de pastorală, la îndemâna tuturor preoţilor: teologul şi păstorul de suflete vor 
merge astfel pe căi diferite60. 
                                            
56 Cf. A. RODRIGUEZ LUNO, Un’etica senza Dio (Neo-utilitarismo & neo-contrattualismo) în « Studi 
Cattolici » 350 (1990), 208-213. 
57 Cf. S. PINCKAERS, La théologie morale au déclin du Moyen-Age: Le nominalisme, 211-220; L. 
VEREECKE, L’obligation morale selon Guillaume d’Ockham, în «Vie Spirituelle, Suppl.»  45 (1958) 
123-143. 
58 Cf. Francisc DE SALES,  Introducere la viaţa religioasă  şi Tratatul despre iubirea lui Dumnezeu. 
59 S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana,  304. 
60 Cf. S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, 304-306. 
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În acest ambient a apărut teologia morală ca disciplină autonomă. Printre 
evenimentele care i-a condiţionat apariţia se poate lua în considerare noua 
organizare a studiilor din partea Societăţii lui Isus: ea stabilea ca principiile morale – 
teologia morală speculativă – să fie expuse conform planului din Summa theologiae; 
în acelaşi timp, dispunea crearea unei noi discipline – teologia morală practică – 
explicată de profesori diferiţi şi destinată soluţionării cazurilor de conştiinţă, cu care 
se satisfăcea necesitatea de a forma confesori. 
 
7. De la Conciliul Tridentin la Vatican II61 
 
a. Sumele pentru confesori 
 
Teologia morală predată în seminarii, începând cu a doua jumătate a sec. XVI-lea, 
este legată de hotărârile Conciliului Tridentin (1545-1563). 
 
Printre condiţiile necesare unei primiri rodnice a sacramentului Pocăinţei, conciliul 
includea, în Decretul din 25 noiembrie 151, integritatea spovezii. Penitenţii trebuie 
„să enumere toate păcatele de moarte de care sunt conştienţi – dând specia şi în 
detaliu – chiar dacă ele sunt foarte secrete şi dacă au fost comise împotriva ultimelor 
două porunci din Decalog”, ca şi „circumstanţele care schimbă specia păcatului”62. 
 
Pentru a-l aplica în mod corect, era necesar un cler calificat în teologie morală. În 
1563, în timpul celei de a XXIII-a sesiuni, părinţii conciliari decretează instituirea 
seminariilor. Conciliul impunea un program de studii limitat, în care problemele 
practice ocupau primul loc. Studenţii vor învăţa „tot ceea ce va părea oportun pentru 
administrarea sacramentelor şi mai ales pentru a asculta confesiunile”. Studiul 
teologiei morale, sau mai bine-zis a „cazurilor de conştiinţă” era deci orânduit în mod 
exclusiv să pregătească preoţii pentru a asculta cu folos spovezile63. 
 
În seminariile întemeiate după Decretul Conciliului Tridentin, seminariştii fac în mod 
normal patru ani de studii, dintre care doi sunt exclusiv consacraţi „cazurilor de 
conştiinţă”. Aceste cursuri cuprind astfel liturgia, pastorala şi dreptul canonic. Nu se 
preda în seminarii dreptul canonic. Astfel teologia morală umplea numeroase funcţii 
de suplinire. 
 
Câte manuale se foloseau la aceste cursuri? Evident se renunţa la marile Summae 
de teologie rezervate universităţilor. Se folosea mai ales Sumele alfabetice, un fel de 
dicţionare de teologie morală: Armilla aurea de Barthélemy Fumo (1550), Summa 
Angelica a lui Angelo de Chivasso (1486), sau Summula de Cardinalul Caietan 
(1525). Dar aceste lucrări prezentau numeroase inconveniente. Erau sau prea lungi 
sau prea scurte. Dar mai ales erau lipsite de o structură raţională. Se resimţea 
necesitatea unui plan organic pentru morală şi pentru manuale. Ratio studiorum  a 

                                            
61 Cf. L. VEREECKE, „L ‘enseignement de la théologie morale du concile de Trente au concile Vatican 
II” în Seminarium 1 (1994) 22-30. 
62 DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, Freiburg-im-Breisgau 197636, 1680-1681. 
63 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Freiburg-im-Breisgau 1962, 727. 
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Iezuiţilor va da pentru prima dată un astfel de plan, profesorii de la Colegiul Roman 
vor urma pe locul doi64. 
 
În planul din Ratio Studiorum, teologia morală se divide în două mari sectoare: 
poruncile şi sacramentele. Din raţiuni practice s-a preferat schema Decalogului 
schemei virtuţilor. Existau „interogatorii de spovadă” cu care credincioşii erau deja 
obişnuiţi. 
 
Încă nu sunt trăsături generale. Doctorul Navarrus, Martin de Azpilcueta au inserat în 
al său Enchiridion sive Manuale Confessariorum et poenitentium (1573) zece 
„Preludii” care formau o introducere generală la teologia morală. Enchiridion-ul 
devine exemplar pentru viitoarele manuale de morală. Ratio Studiorum prezintă doar 
schiţa unor trăsături generale: „Este normal a da o scurtă definiţie a elementelor 
teologice de care depinde doctrina cazurilor de conştiinţă; de exemplu: ce este 
caracterul sacramental, ce este păcatul de moarte sau păcatul venial, ce este 
consimţământul”65. 
 
Doar foarte lent şi abia la sfârşitul secolului al XVI-lea se structurează primele 
Institutiones Morales. I-II din Summa theologiae a sfântului Toma de Aquino (+1274) 
ne dă cadrul. Va fi suficient a scoate cele două tratate speculative inutile pentru 
confesori, despre „scopul ultim” şi despre „har”, lăsându-le dogmaticienilor. În rest, se 
găsesc toate tratatele mari ale sfântului Toma: actele umane, virtuţile, păcatele, 
legea. Dar, în cadrul acestor capitole, se scoate tot ceea ce nu este practic, adică 
ceea ce nu este necesar şi nici util pentru confesor. Pe de altă parte, se introduce în 
teologia morală foarte numeroase elemente juridice66. 
 
Tratatele de morală specială se structurează mereu urmând poruncile din Decalog şi 
sacramentele. Sfântul Toma neterminând tratatul său despre Pocăinţă, se preferă în 
Institutiones Morales să se urmeze planul din IV Liber Sententiarum a lui Petru 
Lombardul (+1159), dar preocuparea va fi în special pentru sacramentele pocăinţei şi 
căsătoriei67. 
 
Una dintre caracteristicile importante din Institutiones Morales a fost locul dat 
tratatului De conscientia. Este vorba de fapt, de a determina culpabilitatea 
penitenţilor. Noile tratate de morală tind să adopte ca introducere un studiu despre 
conştiinţă şi se dezvoltă în funcţie de întrebări: acest penitent a comis păcat sau nu? 
Cum trebuie sfătuit? O astfel de impostaţie va duce – prin recurgerea la metoda 
cazuistică – la clarificarea multor probleme concrete şi importante, dar de multe ori 
va include pericolul de a construi o morală minimalistă; pericol întărit de faptul că 
expunerea nu se încadrează în jurul examenului virtuţii, ci a poruncilor şi obligaţiilor 
care decurg de aici. Rămâne în umbră consideraţia creşterii în viaţa virtuoasă şi a 
forţei inspiratoare a credinţei asupra comportamentului. 
 
Evident, pentru formarea confesorilor este necesar a sublinia unde începe păcatul, 
pentru că fără a se îndepărta de rău nu se poate face binele; pe de altă parte, 

                                            
64 Cf. J. THEINER, Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigensändingen Disziplin, Regensburg 1970. 
65 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, Napoli 1958, 77. 
66 J. THEINER, Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenstaendigen Disziplin, 357. 
67 Cf. Ph. DELHAYE, Pierre Lombard. Sa vie. Ses oeuvres. Sa morale, Montreal-Paris 1961.  
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confesorii primeau cu alte discipline ulterioare aspecte ale formării teologice 
(dogmatice, ascetice, pastorale etc.). Totuşi, puţin câte puţin – de fapt – gândirea 
morală se despărţea de spiritualitate, pierzând dimensiunea cea mai proprie şi 
pozitivă: a fi ghid pentru unirea cu Dumnezeu, stimulând creşterea în virtuţi. Noile 
tratate morale omiteau astfel să considere o parte dintre elementele necesare pentru 
formarea şi conducerea conştiinţelor; şi noua morală practică îşi reducea scopurile şi 
aspiraţiile. 
 
De altfel, legea divină era prezentată în felul legilor umane, iar din învăţătura morală 
biblică se scoteau aproape numai precepte. Ordinea morală obiectivă apărea astfel 
aproape ca o limită extrinsecă şi constrictivă a libertăţii; conştiinţa va fi norma 
proximă a comportamentului, dotată cu o anumită autonomie faţă de lege, ea era 
norma remotă. Viziunea creştină despre lege, principiul vital şi ghidul divin spre 
unirea cu Dumnezeu şi practica iubirii tinde să dispară68. 
 
Confesorul fiind judecător conform Conciliului din Trento trebuie să poată determina 
exact greşeala comisă. Or, cum va spune Enciclica Veritatis Splendor: „Judecata 
conştiinţei afirmă «ultimă instanţă» conformitatea unui comportament concret cu 
legea: ea formulează norma imediată a moralităţii unui act voluntar” (VS 59). 
Judecata conştiinţei determină aşadar bunătatea sau răutatea actului, este prima 
normă interioară a acţiunii. De aici importanţa tratatului despre conştiinţă. Sfântul 
Alfons în Teologia Moralis va scrie: „Tratatul despre conştiinţă face să intri în toată 
teologia morală”69. 
 
Institutiones Morales se organizează puţin câte puţin după schema din Ratio 
Studiorum a iezuiţilor. Câteva opere de teologie morală din acest timp nu dau decât 
rezolvarea la „cazurile de conştiinţă” fără nici o referinţă la tratatele generale. Autorul 
cel mai renumit a acestui gen a fost călugărul teatin Antonio Diana (+1663) care în 
cele 10 volume a Resolutionum Moralium a adunat 20.000 de cazuri, regrupate în 
6.595 de soluţii de rezolvare. 
 
b. Sistemele morale: probabilismul, probabiliorismul, equiprobabilismul 
 
Pe scurt putem spune că scopul acestor Institutiones Morales este de a pregăti 
confesorii la exercitarea ministerului lor cu rodnicie; să distingă binele de rău, să 
recunoască diferitele păcate şi să le măsoare gravitatea. Astfel nu poate fi vorba 
despre o morală a perfecţiunii, nici de spiritualitate, şi nici de mistică. Este o morală a 
limitei inferioare dincolo de care se află păcatul. Până unde se poate merge fără a 
acţiona împotriva legii care este măsura exterioară a acţiunii morale. Dacă în legea 
naturală marile principii sunt comune tuturor, dacă legea umană precizează deja 
cerinţele legii naturale, totuşi atunci când se coboară la detaliile acţiunii concrete, 
apar dificultăţile.  
 
Summele Confesorilor pentru a rezolva aceste probleme au făcut apel la 
auctoritates: textele conciliilor sau ale dreptului, opiniile teologilor şi ale canoniştilor. 
Dar ce valoare aveau acele opinii? S-a format astfel un corpus de opinii morale care 
pretindea să răspundă tuturor problemelor care se puneau. Institutiones Morales 
                                            
68 Cf. R.G. DE HARO, La vita cristiana, 50-51. 
69 Alfons de LIGUORI, Theologia Moralis, lib. I, ed. L. Gaude, Roma 1950, I, 3. 
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depuneau efort de a face o triere printre diferitele opinii şi de a  le da confesorilor o 
doctrină sigură din punct de vedere pastoral. 
 
Dar, în dubiile speculative care persistau, nu există un mijloc de a ajunge la un 
adevăr practic care să ne permită să acţionăm fără teama de a păcătui? Plecând de 
la tratatul despre conştiinţă Institutiones Morales au elaborat diferite sisteme morale 
pentru a da o rezolvare la această problemă. Astfel în secolele următoare cercetarea 
teologică în domeniul moral se consumă în cea mai mare parte în renumita 
controversă dintre sistemele morale (probabiliorism, probabilism, echiprobabilism, 
laxism): o dispută constelată de polemici dure, puţin rodnică, pe care papii s-au văzut 
constrânşi să o împiedice; cu toate acestea sistemele amintite vor rămâne în vigoare 
până la Vatican II. 
 
Bartolomeu de Medina, O.P. (+1580) a propus probabilismul. În 1577, comentând o 
teză a sfântului Toma, el scria o frază care poate fi considerată fundamentul 
probabilismului: „Dacă o opinie este probabilă, este permis să o urmezi, chiar dacă 
opinia contrară este mai probabilă”. Astfel, opinia probabilă aceea care se bazează 
pe argumente solide sau pe autori de mare faimă astfel încât poate fi urmată în 
practică fără riscul de a păcătui. Ceea ce caracteriza deci opinia probabilă nu era 
afirmarea adevărului, ci excluderea riscului de a păcătui, siguranţa sa. Astfel, când 
erau două opinii, dintre care una era mai probabilă, iar cealaltă doar probabilă, se 
putea alege opinia probabilă cu toată siguranţa, fără a fi obligat să urmezi opinia mai 
probabilă. Astfel se năştea probabilismul, urmat de alte sisteme care au acaparat 
atenţia profesorilor de morală până aproape de conciliul Vatican II70. Dorinţa preoţilor 
de a elibera conştiinţa credincioşilor scrupuloşi a făcut să aibă succes probabilismul. 
Mulţi teologi au îmbrăţişat această doctrină doar pentru a linişti conştiinţele roase de 
scrupulozitate, fără să-şi dea seama că, de fapt, ei conduceau aceste conştiinţe spre 
laxism.  
 
Pornind de aici, o serie de crize marchează teologia morală în secolul al XVII-lea. 
Mai întâi laxismul, care, mai mult decât un sistem bine structurat, este o tendinţă de a 
relansa exigenţele moralei creştine, s-a mulţumit cu o opinie de o probabilitate 
extrem de firavă pentru a o declara probabilă şi a-i permite realizarea. Datorită 
principiului probabilismului, pasul spre laxism s-a făcut imediat. Laxiştii susţineau că 
se putea acţiona urmând opinia probabilă, chiar dacă probabilitatea ei era foarte 
mică. Singura condiţie pentru ca un lucru să fie permis era să nu iasă din limitele 
probabilităţii. Au existat puţine Institutiones Morales laxiste în ansamblul lor, dar în 
unele dintre ele se pot descoperi opinii laxiste izolate. Cauzele sunt folosirea 
exagerată a cazuisticii, căutarea unei inculturări în lumea în schimbare a secolului al 
XVII-lea, înclinaţia de a favoriza anumite prejudecăţi de clasă, mai ales aceea a 
nobilimii. Laxismul a fost condamnat mai ales de papii Alexandru VII (1655-1667) şi 
de fericitul Inocenţiu XI (1676-1689) 71. 
 

                                            
70 D. CAPONE, Sistemi morali, în Nuova Dizionario di Teologia Morale, ed. F. Compagnoni, G. Piana, 
S. Privitera, Cinisello Balsamo 1990, 1246-1254. 
71 Cf. M. PETROCCHI, Il problema del lassismo nel secolo XVII, Roma 1953, 43. Papa Alexandrul al 
VII-lea condamnă laxismul la 24 septembrie 1665 şi la 18 martie 1666, iar la 2 martie 1679 papa 
Inocenţiu al XI-lea l-a condamnat din nou (cf. DS 2021-2065, 2101-2167). 
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A doua criză care a apărut în teologia morală, ca reacţie la ideile laxiste este 
jansenismul. Învăţată de Jansenius (+1638), această doctrină prin critica sa radicală 
făcută cazuisticii şi probabilismului care a dus la laxism a căzut în greşeala opusă; 
având o viziune pesimistă despre natura umană, mai ales despre sexualitate, a 
orientat teologia morală spre rigorism. Anumite fundamente dogmatice janseniste ale 
acestui rigorism moral au fost condamnate de papa Alexandru VIII (1689-1691), dar 
rigorismul a rămas. Printre manualele rigoriste ale epocii, fără totuşi să i se poată 
imputa erori janseniste, trebuie semnalat acela al lui François Genet (1702), 
Theologia moralis sive resolutio casuum conscientiae juxta Sacrae Scripturae, 
Canonum et Sanctorum Patrum mentem. Autorul intenţionează să rezolve toate 
cazurile de conştiinţă doar plecând de la textele Sfintei Scripturi, ale Canoanelor şi 
ale Sfinţilor Părinţi, dar dintre izvoare el a ales totdeauna textele cele mai severe. 
Impunea astfel probabiliorismul adică trebuie mereu urmată opinia cea mai probabilă. 
În practica pastorală a sacramentului Pocăinţei, el preconizează ca principiu general 
pentru favorizarea convertirii penitentului refuzarea dezlegării pentru un număr 
incalculabil de păcate. Acest manual a fost cel mai în vogă în seminariile europene în 
secolul al XVIII-lea72. 
 
În secolul al XVIII-lea, teologia morală a făcut puţin progres. Se continuă predarea 
manualelor din secolul trecut după aceleaşi metode pur cazuistice. Trebuie totuşi să 
menţionăm doi autori italieni importanţi. 
 
Dominicanul Daniel Concina, O.P. (+1756) a cărui Theologia Christiana dogmatico-
moralis propune o morală a imitării lui Isus Cristos, bazată pe Sfânta Scriptură şi pe 
Părinţii Bisericii. Din nefericire Daniel Concina n-a aplicat cu coerenţă metoda în 
morala sa, care este un fel de contra-cazuistică dar nu renunţă cu nimic la modele de 
acel gen. Concina învaţă probabiliorismul şi se arată rigorist în pastorala Penitenţei. 
 
Sfântul Alfons de Liguori (1696-1787) compune Theologia Moralis în formă de 
comentariu la Medulla Theologiae Moralis a iezuitului H. Busembaum. Cât priveşte 
metoda sfântul Alfons nu aduce nimic nou. El urmează principiile care au inspirat 
Institutiones Morales. Sistemul său, numit mai târziu equiprobabilism, depune efort 
să rămână fidel exigenţelor evangheliei (astfel, la el nu există laxism) şi să respecte 
libertatea credincioşilor ne impunându-le nimic care să nu fie evident obligatoriu (ca 
atare nu există la el rigorism). Propune un ansamblu de opinii cu adevărat probabile 
(acesta este equiprobabilismul) pe care fiecare putea să le pună în practică în toată 
siguranţa73. Apărută în 1775, Theologia moralis a sfântului Alfons rămâne legată de 
schemele epocii, însă manifestă o experienţă vie apostolică şi o profundă cunoaştere 
sapienţială. Poate componenta cea mai tipică a operei sale, faţă de multele manuale 
ale epocii, este tocmai aceasta: sfântul Alfons „demonstrează că experienţa este 
importantă şi necesară pentru scopurile unei teologii morale genuine catolice. În plus, 
el dă o metodă pentru elaborarea acestei experienţe şi pentru a-i insera rezultatele în 
Tradiţie […]. Pune la dispoziţie o metodă de a lucra în cadrul Tradiţiei, în aşa fel ca 

                                            
72 Cf. J. R. POLLOCK, François Genet. The man and his methodology, Roma 1984 (Analecta 
Gregoriana 237). 
73 Cf. Louis VEREECKE, „L’enseignement de la théologie morale du concile de Trente au concile 
Vatican II” în « Seminarium » 1 (1994) 22-30. 
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să fie în stare să încorporeze noile perspective în continuitate cu ea”74. În acest mod, 
expunerea şi soluţionarea cazurilor precum şi conducerea înţeleaptă a sufletelor – 
adesea în ambiente dificile şi între persoane lipsite de o formare – nu se închid 
niciodată în scheme raţionalistice şi abstracte, ci se bazează pe experienţă, care se 
discerne în lumina Sfintei  Scripturi, a Părinţilor Bisericii, a Magisteriului: mai multă 
spiritualitate alimentează rezolvarea problemelor morale. Menţinând deci, în mare 
parte, orientarea manualelor epocii, marchează o trecere de reînnoire pozitivă în 
teologia morală75. 
 
Din nefericire aceste opere erau prea voluminoase pentru a servi de manual în 
seminarii. Va trebui să se facă rezumate care să transmită aceeaşi învăţătură. Ceea 
ce se va întâmpla în secolul al XIX-lea76. 
 
Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea a fost o perioadă de 
declin teologic. Violenţele revoluţionare din Franţa au desfiinţat universităţile şi 
seminariile. Marile războaie ale Republicii Franceze şi ale Imperiului lui Napoleon I 
au adus tulburări şi ruină în toată Europa, mai ales în instituţiile de învăţământ 
teologic. 
 
În secolul al XIX-lea, în momentul restaurării seminariilor în Europa, s-a compus 
pentru predarea teologiei morale, adică pentru formarea confesorilor, manuale 
(oricare le-ar fi numele care li se dădea) care prezintă o expunere sistematică şi 
completă a teologiei morale structurată în tratate după modelul Institutiones Morales, 
dar cu o rigoare mai mare. 
 
Manualele de teologie morală introduc treptat, în noile ediţii, documentele publicate 
de Sfântul Scaun şi fac adaptările necesare pe măsura apariţiilor lor. Ele prezintă de 
asemenea câteodată prescripţiile legii civile, dar mai rar. De fapt, aceste manuale 
redactate în latină se răspândesc în lumea întreagă. Nu puteau să ţină seama de 
legislaţiile fiecărei naţiuni. 
 
Acceptarea progresivă a soluţiilor date „cazurilor de conştiinţă” de către sfântul 
Alfons marchează teologia morală din secolul al XIX-lea. Autoritatea sa creşte o dată 
cu canonizarea lui mai întâi (1839), iar mai apoi prin ridicarea lui la treapta de doctor 
al Bisericii (1871). Aceasta nu vrea să spună că „sistemul său de morală” a fost 
acceptat în unanimitate. 
 
Printre manuale se disting trei grupuri: iezuiţii (J. P. Gury, A. Ballerini, D. Palmieri, A. 
Lehmkuhl), dominicani şi redemptorişti (E. Wouters, A. Konings, A. Marc, J. Aertnijs). 
În ceea ce priveşte „sistemele morale” (probabilismul, probabiliorismul, 
equiprobabilismul) fiecare urma tradiţiile particulare din institutul său. Cât priveşte 
doctrina, diferenţele sunt minime. Fiecare dintre aceşti moralişti repun problema 

                                            
74 B. V. JOHNSTONE, The significance of the moral theology of  St. Alphonsus: the redemptorist focus 
today, în «Meeting of Redemptorist moralists», Aylmer, Quebec, 26-30 June 1989, Editura Academiae 
Alphonsianae, Roma 1990, 77-97. 
75 Cf. A. GÜNTHÖR; Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale. I. Morale generale, Edizioni 
Paoline, Cinisello Balsamo 19896, 102; R. G. DE HARO, La vita cristiana, 51. 
76 Cf. M. VIDAL, La morale di Sant’Alfonso, Roma 1992 (Questiones morales 7). 
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scopului comun şi exclusiv al manualelor: pregătirea viitorilor preoţi pentru ministerul 
spovezii. 
 
c. Tendinţe de reînnoire a teologiei morale 
 
În cursul secolului al XIX-lea se dezvoltă în Germania o tendinţă de reformare a 
teologiei morale. Aceasta, după părerea profesorilor de la universitatea din Tübingen, 
n-ar trebui să se limiteze la formarea confesorilor nici la o enumerare a obligaţiilor 
sau a preceptelor. Ea ar trebui să-i conducă pe toţi creştinii, înţeleşi aici laicii, la 
perfecţiune, deci să includă şi spiritualitatea. Izvoarele moralei trebuie să fie mai 
evanghelice, mai puţin juridice. În sfârşit, morala de acest tip s-a organizat în jurul 
principiului central: Împărăţia lui Dumnezeu sau caritatea. Cităm dintre autorii mai 
importanţi: J. M. Sailer, J. B. Hirscher, J. Moehler. Prizonieri ai discuţiilor lor interne, 
ei nu au putut rezolva problemele concrete care li puneau în cadrul economiei, 
dreptăţii sociale, politice. Astfel n-au avut nici o influenţă asupra manualelor de 
teologie morală. 
 
În ultima parte a secolului al XIX-lea apare în Biserică o reînnoire a studiilor 
scripturistice, patristice, tomiste, mai ales o dată cu enciclica Aeterni Patris a lui Leon 
al XIII-lea (1879). Dar această renaştere a avut puţină influenţă asupra manualelor 
de teologie morală. Neo-tomismul, la acea epocă, era mai ales dogmatic. O ultimă 
controversă la schimbarea dintre secole punea faţă în faţă partizanii şi adversarii 
probabilismului. 
 
La începutul secolului al XX-lea, în jurul anilor 1940, manualele în latină de tip clasic 
cunoşteau numeroase ediţii, mai ales o dată cu apariţia lui Codex Juris Canonici 
(1917) şi ale deciziilor Magisteriului. Redemptorişti ca J. Aertnijs şi C. Damen, 
păstrează planul Decalogului. Dominicanii, urmându-l pe sfântul Toma, reiau schema 
virtuţilor, cum este Merkelbach. Printre manualele iezuiţilor, trebuie să-l semnalăm pe 
cel al lui A. Vermeersch pentru claritatea şi precizia sa. Alţii ca A. Tanquerey, D. 
Prümmer insistă pe aspectele personaliste. Dar există o doctrină comună acceptată 
de toţi. Este vorba doar, de aici înainte, de a aplica problemelor noi principiile 
cazuisticii. Manualele ating atunci punctul lor cel mai înalt de perfecţiune formală. 
Semnalăm că doctrina socială a Bisericii nu este încă integrată în manualele de 
teologie morală. 
 
În Germania, în timpul primilor douăzeci de ani ai secolului al XX-lea, polemici 
violente au pus faţă în faţă, fiind vorba despre cazuistică, filozofi, teologi protestanţi 
liberali şi teologi catolici. J. Mausbach (+1931), în opera sa Die Katholische Moral 
und ihre Gegner, pune în lumină tema gloriei lui Dumnezeu, dar păstrează totuşi 
planul Decalogului. O. Schilling duce mai departe în opera sa Handbuch der 
Moraltheologie efortul teologilor de la Tübingen. El ia ca principiu central caritatea, 
dar păstrează ca împărţire a moralei speciale datoriile faţă de Dumnezeu, faţă de 
aproapele şi faţă de sine-însuşi după modelul şcolii de la Tübingen. Aprofundează, în 
plus, aspectele sociale ale moralei creştine. 
 
Începând cu 1930 se întâlnesc în Germania teologii morale cristocentrice. Exemplul 
cel mai renumit este cel al exegetului Fritz Tillmann, care vede în morală înainte de 
toate Imitaţia lui Cristos. Întâlneşte totuşi dificultăţi făcând tăcerea de la imitaţia lui 
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Cristos la aplicaţiile practice. În plus, opera în cinci volume era prea mare pentru a 
servi de manual. 
 
Legea lui Cristos a redemptoristului Bernard Häring (1954) este considerată ca fiind 
difuzată asemenea manualelor de cercetare din diferite medii. Autorul se preocupă 
să încorporeze în teologia morală rezultatele studiilor biblice şi filozofice, mai ales 
teoria valorilor şi personalismul. Deşi planul lucrării este articulat pe ideea centrală: 
„Chemarea lui Dumnezeu – răspunsul omului”, B. Häring menţine de fapt în morala 
specială planul din Institutiones Morale. Dezvoltările sale sunt mai mult eclectice 
decât sintetice. Morala specială nu se armonizează totdeauna perfect cu principiile 
moralei fundamentale77. 
 
Aceasta era starea învăţământului de teologie morală în momentul în care papa Ioan 
al XXIII-lea deschidea la 12 octombrie 1962 Conciliul Vatican al II-lea. 
 
8. Reînnoirea teologiei morale şi Conciliul Vatican al II-lea 
 
Pe acest parcurs istoric trebuie să facem referinţă neapărat la învăţăturile Conciliului 
Vatican al II-lea. Aceste învăţături sunt esenţiale în mod special pentru teologia 
morală, a cărei reînnoire a fost atât de mult recomandată, insistând că trebuie să se 
fundamenteze direct pe Sfânta Scriptură, în aşa fel încât să fie mai bine apreciată 
excelenţa vocaţiei creştinilor în Cristos şi să aducă roade de sfinţenie (cf. OT 16). 
Reînnoirea moralei se inserează astfel în ceea ce a fost punctul central al  
învăţăturilor conciliare: proclamarea chemării universale la sfinţenie: „Toţi credincioşii 
de orice condiţie şi stare sunt chemaţi de Domnul, fiecare pe calea sa, la 
perfecţiunea sfinţeniei Tatălui” (LG 11). Două sunt aşadar premizele – de nedespărţit 
între ele – reînnoirii moralei: întoarcerea la fundamentele sale biblice şi a fi 
instrument pentru a aduce roade de sfinţenie. 
 
Trebuie notat că reînnoirea biblică este imposibilă fără o nouă impostaţie a moralei 
care – abandonând schema moralei obligaţiilor, caracteristică a ultimelor secole – să 
se reîntoarcă la concepţia patristică a moralei fericirilor şi a virtuţilor. De fapt, întrucât 
colaborarea dintre exegeţi şi moralişti a dat slabe roade, aceasta se datorează nu 
numai faptului că exegeza s-a îndepărtat de Sfinţii Părinţi şi s-a concentrat pe 
probleme prea de specialitate, dar şi schemei de bază a moralei moderne: „Teologia 
morală poate redescoperi drumul Scripturii numai dacă ea însăşi lucrează la propria 
convertire şi dacă intră din nou pe strada virtuţilor, reînnoite de har şi perfecţionate 
de carisme. Calea este dreaptă şi indicatorul este clar. Este de ajuns a pune morala 
în aceşti termeni: ce virtuţi ne învaţă Scriptura? Sau: ce căi spre fericire şi mântuire 
ne predică Evanghelia? Aceste căi, de fapt, nu sunt altceva decât virtuţile. Când 
Scriptura este întrebată astfel, textele apar din abundenţă, de la Geneză la 
Apocalips; moralistului nu-i rămâne decât să le ia şi nu va sfârşi niciodată să înveţe. 
Dacă se înţelege aceasta, este de mirare că moraliştii continuă să privească 
Scriptura ca străini, de vreme ce ştiu că este Cuvântul lui Dumnezeu. Este ca şi cum 
au construit în ultimele secole un patrimoniu personal, un fel de câmp împrejmuit de 
un gard de concepte şi diviziuni a priori, de raţionamente şi teorii împletite subtil, 
accesibile doar specialiştilor. Aici ei sunt stăpânii; nimeni nu are dreptul de a trata 
                                            
77 Cf. L. GALLAGHER, „Il sistema manualistico della teologia morale dalla morte di Sant Alfonso ad 
oggi” în L. ALVAREZ-VERDES – S. MAJORANO ed., Morale e Redenzione, Roma 1983, 255-277. 
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morala dacă nu acceptă să intre în această împrejmuire, să se îndoaie după regulile 
lor, să se adapteze la limbajul lor şi la discuţiile lor. Dacă se formulează cereri pentru 
morala Sfintei Scripturi, ei cer – ca faimoşi profesori ce sunt – ca aceasta din urmă să 
se prezinte în împrejmuirea lor aşa cum au delimitat-o şi să răspundă strict la 
întrebările pe care ei i le pun, ca şi cum şi ea ar trebui să se supună la un examen. 
Nu trebuie să ne mire dacă, cu un astfel de procedeu, răspunsul obţinut se apropie 
de zero. Dacă vrem ca Scriptura să ne dea răspunsuri, nu trebuie oare să fim noi 
aceia care să stăm să ascultăm de cererile pe care ea ni le pune şi să acceptăm, în 
faţa chemării sale, să ieşim din fortăreţele intelectuale şi de după baricadele pe care 
le-am construit  pe bazele unei anumite raţiuni, pentru a îndrăzni să facem din nou – 
cu inteligenţa şi cu inima – aventura credinţei în spaţiile ample pe care Cuvântul lui 
Dumnezeu ni le arată?”78. 
 
Pe Scriptură se fundamentează morala sfinţeniei pe care Conciliul o doreşte şi care, 
înrădăcinată în forţele şi în exigenţele vitale ale Botezului, este o chemare adresată 
tuturor: „Cei care îl urmează pe Cristos, chemaţi de Dumnezeu şi îndreptăţiţi în Isus 
Domnul, nu după faptele lor, ci după hotărârea şi harul lui, au devenit, în botezul 
credinţei, cu adevărat fii ai lui Dumnezeu şi părtaşi la natura divină şi, prin aceasta, 
realmente sfinţi”79; astfel că prin Botez „toţi credincioşii sunt chemaţi şi datori să tindă 
spre sfinţeniei şi spre desăvârşirea propriei stări”80. Aceasta – a voit să insiste 
Magisteriul – „nu este o simplă exortaţie morală, ci o exigenţă de neînlocuit a 
misterului Bisericii”81. 
 
Cu reînnoirea biblică şi cu chemarea universală la sfinţenie, Conciliul Vatican al II-lea 
a promis restabilirea legăturilor dintre dogmatică şi morală şi întoarcerea la Părinţii 
Bisericii, care, în comentariile lor la Sfânta Scriptură, împletesc învăţăturile lor morale 
cu spiritualitatea şi cu pastorala82. Toată conduita morală trebuie să apară ca „virtute 
a evangheliei care străluceşte în viaţa de toate zilele”83, tocmai în forţa preceptului 
carităţii, pentru că Cristos „le-a trimis tuturor pe Duhul Sfânt care să-i îndemne 
dinăuntru să-l iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul şi din toate 
puterile (cf. Mt 12,30) şi să se iubească unii pe alţii aşa cum Cristos i-a iubit pe ei (cf. 
In 13,34; 15,12)”84. 
 
Alte puncte importante ale doctrinei conciliare pentru reînnoirea moralei sunt: 
insistenţa asupra demnităţii persoanei şi asupra rădăcinii sale transcendente: 
„Temeiul cel mai profund al demnităţii umane rezidă în chemarea omului la 
comuniune cu Dumnezeu”85; numai Cristos descoperă „pe deplin omului pe om şi-i 
face cunoscută măreţia chemării sale”86. În plus trebuie să se ţină mereu cont de 

                                            
78 S. PINCKAERS, L’Evangile et la morale, 79. 
79 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  40. 
80 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  42. 
81 IOAN PAUL AL II-LEA, Exortaţia apostolică Christifideles laici, 16. 
82Cf. CONGREGAŢIA PENTRU EDUCAŢIA CATOLICĂ, La formazione teologica dei futuri sacerdoti, 
22.02.1976. 
83 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  35. 
84 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  40. 
85 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia pastorală privin Biserica în lumea contemporană 
Gaudium et spes, 19. 
86 CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia pastorală privin Biserica în lumea contemporană 
Gaudium et spes, 22. 
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dimensiunea socială şi comunitară a conduitei umane87 şi de aceea viaţa creştină 
este ca atare numai în Biserică: În ea se naşte şi se dezvoltă88. 
 
În plus, şi pe linia unei reînnoiri morale mai legate de spiritualitate, trebuie semnalată 
importanţa pe care Conciliul o recunoaşte – pentru viaţa Bisericii şi a fiecărui 
credincios – frecvenţei la sacramente şi la liturgie, ca şi rolul special al Sfintei 
Fecioare Maria în sfinţenia personală89. 
 
În cele din urmă spunem că învăţăturile morale ale lui Vatican al II-lea, care – 
asemenea tuturor conciliilor – apar intersectate cu cel dogmatice, sunt concentrate 
mai ales în Constituţia pastorală despre Biserica în lumea contemporană Gaudium et 
spes. Aceasta, în prima sa parte, tratează temele principale ale moralei 
fundamentale (natură şi persoană umană, înţelepciune şi inteligenţă, libertate, 
conştiinţă, păcat, divinizarea omului prin har, ordinea dreaptă a activităţii umane, 
binele comun etc.); a doua parte constituie o morală specială, dedicată problemelor 
etice mai urgente în lumea de azi (căsătoria şi familia, cultura, ordinea economică, 
ordinea socială şi internaţională). 
 
Această scurtă sinteză a orientărilor date de Conciliu trebuie să fie completată cu o 
referinţă la Magisteriul papilor Paul VI, Ioan Paul I şi Ioan Paul II, care au vegheat la 
aplicarea lor. De fapt, în istoria precedentă a Bisericii, Magisteriul nu s-a ocupat atât 
de mult şi cu atâta profunzime de fundamentele şi de conceptele de bază ale 
moralei. Se poate spune cu adevărat că toate noţiunile de bază ale vieţii şi 
experienţei morale (libertatea, conştiinţa, legea, păcatul, convertirea, fericirile, 
virtuţile, harul, actul moral etc.) au fost obiectul învăţăturilor clare şi aprofundate, 
fundamentate pe Scriptură şi pe Tradiţie, conform directivelor Conciliului. Ele sunt, în 
plus, prezentate în unitate, în lumina unei reînnoite înţelegeri a adevărului despre 
persoana umană: aşa cum este, în toate dimensiunile sale şi în originara sa vocaţie 
la iubire, la dăruirea de sine. Acesta este punctul cheie al atât de doritei reînnoiri: 
fundamentarea unui personalism creştin de profundă origine evanghelică şi 
metafizică şi în care persoana este considerată ca imagine a lui Dumnezeu-Iubire, de 
iubit pentru ea însăşi: aici apare în toată puterea sa caracterul central al preceptului 
iubirii: „Numai persoana poate iubi şi numai persoana poate fi iubită. Aceasta este o 
afirmaţie, înainte de toate, de natură ontologică, din care iese apoi o afirmaţie de 
natură etică. Iubirea este o exigenţă ontologică şi etică a persoanei. Persoana 
trebuie să fie iubită, pentru că numai iubirea corespunde la ceea ce este persoana. 
Astfel se explică porunca iubirii, cunoscută deja în Vechiul Testament (cf. Dt 6,5; Lev 
19,18) şi pusă de Cristos în centru ethos-ului evanghelic”90 . 
 
9. Impostaţii contemporane despre natura teologiei morale 
 
Apariţia unor noi probleme împreună cu exigenţele de reînnoire mereu mai evidente 
au făcut să apară în a doua parte a secolului XX o serie de orientări de gândire care 
reimpostează, mai mult sau mai puţin, modul de a face teologie din ultimele secole 

                                            
87 Cf. CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia pastorală privin Biserica în lumea contemporană 
Gaudium et spes, 23-25.  
88 Cf. CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  4 ş.u. 
89 Cf. CONCILIUL VATICAN AL II-LEA,  Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium,  52-69.  
90 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea apostolică Mulieris dignitatem, 29. 
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şi, în special, de a dezvolta ştiinţa morală. Un număr crescând de autori aduc 
observaţii foarte interesante şi corecte (rectificând legalismul moral din ultimele 
secole), care de fapt au servit de bază unor luări de poziţie ale Conciliului, ca de 
exemplu reînnoirea moralei pe fundament biblic sau a da mai multă atenţie persoanei 
şi demnităţii sale. O dată cu reîntoarcerea la Scripturi s-a subliniat şi unitatea moralei 
cu dogmatica şi spiritualitatea, necesitatea de a pleca de la o antropologie biblică 
(crearea omului după imaginea lui Dumnezeu şi ridicarea ei prin har la condiţia de fiu 
al său, căzut şi apoi răscumpărat), de a recurge mai mult la învăţăturile Sfinţilor 
Părinţi, de a fundamenta mai solid morala pe baze metafizice şi de a face să aducă 
roade datele noilor ştiinţe umane pentru a elabora judecăţi morale. Printre aceşti 
autori se disting S. Pinckaer, C. Spicq, Ph. Delhaye, O. Lottin şi atâţia alţii. Fără a 
uita aportul la teologia morală realizat de cei care s-au ocupat mai ales de teologia 
dogmatică – de exemplu, Ch. Journet, L. Bouyer sau grupul de la Communio (J. 
Ratzinger, H.U. von Balthasar, I. Congar, H. De Lubac etc.) – şi contribuţia decisivă a 
celor care au cultivat reînnoirea moralei plecând de la fundamentele sale filozofice, 
cum sunt O. N. Derisi, E. Gilson, C. Fabro, K. Wojtyla şi D. Von Hildebrand. În sfârşit, 
pentru a cita autori care au început să se distingă mai recent: M. Schooyans, G. 
Grisez, C. Caffarra, J. Finnis, A. McInyre, R. Spaemann, J. Seifert, W. May şi încă 
alţii. 
 
Cu toate aceste nu lipsesc curente de gândire care, de fapt, au greşit în propunerile 
lor, provocând în anumite ambiente o adevărată criză a teologiei morale 
(consecvenţialismul şi varianta sa proporţionalismul). În acest sens enciclica Veritatis 
splendor notează că „în cadrul dezbaterilor teologice post-conciliare, s-au răspândit 
şi anumite interpretări ale moralei creştine care nu sunt compatibile cu «învăţătura 
sănătoasă» (2Tim 4,3). Desigur, Magisteriul Bisericii nu intenţionează să impună 
credincioşilor un sistem teologic anume, şi cu atât mai puţin un sistem filozofic, dar, 
pentru a păstra cu sfinţenie şi a expune cu fidelitate Cuvântul lui  Dumnezeu, el are 
datoria de a declara incompatibilitatea anumitor orientări ale gândirii teologice sau a 
anumitor afirmaţii filozofice cu adevărul revelat”91. 
 
 
(Chinez Isidor, Moralitatea actului uman [Teologia morală fundamentală I]. Curs 
pentru studenți. Copyright ©, ITRC – Iași 2004). 
 

                                            
91 IOAN PAUL AL II-LEA, Enciclica Veritatis splendor, 29. 


