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Sinteza principalelor părţi ale lucrării

Lucrarea de faţă supune analizei metodologia teologică a celui mai cunoscut şi profilat 

teolog protestant de factură evanghelică din Statele Unite ale secolului douăzeci, Carl F. 

H. Henry. Teologul american este un nume mai mult ca sigur necunoscut în afara 

cercurilor evanghelice din România şi a făcut parte din ceea ce numim versiunea 

conservatoare a protestantismului evanghelic, respectiv cei care au păstrat moştenirea 

teologică creştină tradiţională, surprinsă în esenţa ei în mărturisirile de credinţă ale 

primelor patru concilii ecumenice şi specificitatea teologiei protestante în varianta ei 

„ortodoxă”, adică înainte de apariţia liberalismului protestant. Henry a fost aşadar cel mai 

important reprezentant al protestantismului evanghelic din a doua jumătate a secolului 

douăzeci, căruia i-a conferit  din nou statură academică şi, în general, unul dintre cei mai 

de seamă teologi americani din secolul trecut, recunoscut ca atare în timpul vieţii sale.

Teologul oferă un model extraordinar de angajament teologic condus de asumarea fără 

compromis a credinţei creştine şi, în acelaşi timp, de interacţiune cu problemele fiinţei 

umane în contemporaneitate. Considerăm că cel puţin magnum opus-ul lui Henry, God, 

Revelation and Authority, prin complexitatea şi profunzimea gîndirii şi analizelor sale, 

precum şi prin amploarea neobişnuită a subiectelor şi autorilor discutaţi, depăşeşte 

limitele confesionale ale protestantismului evanghelic, o dovadă fiind, printre altele, şi 

faptul că a primit, după apariţia sa, aprecieri pozitive şi din partea unor teologi sau autori 

romano-catolici.



De asemenea – şi acest lucru trebuie subliniat în mod special – teologul evanghelic ne 

prezintă un model de teologie extrem de bine fundamentată filozofic şi întemeiată 

raţional. Teologul se simte acasă cînd discută probleme filozofice foarte complexe şi 

trebuie remarcată în mod deosebit această familiaritate şi, în acelaşi timp, rigurozitate cu 

care mînuieşte conceptele filozofice şi logice. Însă Henry oferă nu doar un model de 

discurs teologic fundamentat filozofic, ci şi un model de integrare a filozofiei şi teologiei 

într-un demers unitar. Teologul a scris mînat  de convingerea profundă că filozofia şi 

teologia sînt active pe acelaşi teren, că nu trebuie trasată o delimitare artificială, că 

teologia nu se poate lipsi de filozofie (însă nici invers) şi că toate interpretările noastre 

asupra realităţii au în spate convingeri şi presupoziţii filozofice sau metafizice. 

Din acest punct de vedere, această teză – aflîndu-se la limita dintre filozofie şi teologie 

– este o dovadă a conlucrării fructuoase dintre inventarul conceptual al filozofiei şi 

conţinutul teologiei creştine şi reprezintă o monografiere a unui teolog prin instrumentele 

specifice investigaţiei filozofice. 

Carl Henry a fost un susţinător absolut al argumentului raţional şi al întemeierii valid 

logice a conţinutului credinţei creştine. A respins orice sustragere fideistică de la cerinţele 

întemeierii logice, fapt care a condus la criticile sus amintite la adresa sa. Însă în fond nu 

putem decît să fim de acord că a crede în Dumnezeu e un lucru (care ţine în cele din urmă 

de forul interior al persoanei), a-ţi prezenta această credinţă într-un discurs incoerent 

logic e cu totul altceva. 

Din această cauză, teologul american a pus un mare accent pe clarificarea 

metodologică a demersului teologic. Importanţa pe care a acordat-o Henry metodei în 

teologie este o altă cauză a neglijării actuale, într-un mediu protestant care a renunţat tot 

mai mult la metodă, evident numai la nivelul pretenţiilor de a depăşi întemeierile 

moderniste! Pentru Henry, numai întemeierea logică şi consecvenţa epistemologică pot 

reda teologiei – ajunsă un fel de cenuşăreasă a disciplinelor academice – respectul şi 

demnitatea ştiinţifică. 

Unul dintre motivele pentru care Henry a fost înţeles deficient se datorează şi 

neatenţiei faţă de felul în care metoda sa deductivă (ce-i drept nu foarte la modă printre 



teologi astăzi) se împleteşte cu aspectele materiale şi dogmatice ale teologiei într-un 

sistem extrem de robust şi coerent, astfel încît disocierea unui element din acesta – cum s-

a întîmplat de pildă cu problema rolului raţiunii în teologie, discutat  pe larg în teză sau al 

caracterului propoziţional al revelaţiei – face ca întreg angrenajul să se deregleze. În 

consecinţă, am căutat să demonstrăm coerenţa gîndirii teologice a lui Henry, „desfăcînd” 

sistemul în „piesele” sale de bază.

Henry a fost studiat foarte puţin sub aspectul metodologiei sale, în sensul unor lucrări 

integral dedicate integral acestui subiect. Din cîte cunoaştem pînă astăzi mai există o 

singură lucrare, o teză de doctorat care tratează metodologia lui Henry, deşi sub un aspect 

mai degrabă circumscris unei probleme mai largi, la care, din nefericire nu am avut acces. 

Este vorba despre dizertaţia lui Richard A. Purdy, The Rational Apologetic Methodology 

of Carl F. H. Henry in the Context of the Current Impasse between Reformed and 

Evangelical Apologetics, susţinută la New York University  în anul 1980. Trebuie 

remarcat însă faptul că aceasta a apărut înainte de terminarea publicării cărţii God, 

Revelation and Authority, care s-a întins pe mai mulţi ani, între 1978 şi 1984. 

Încă trei observaţii punctuale înainte de a trece la sinteza în linii esenţiale a 

conţinutului lucrării. În primul rînd, lucrarea analizează metodologia lui Henry pe baza 

cărţii sale capitale God, Revelation and Authority, care constituie un material mai mult 

decît suficient (3000 de pagini) pentru evaluarea teologului sub raportul metodei sale.

În al doilea rînd, la nivelul formei prezentării, am ales să analizăm criticile aduse lui 

Henry, precum şi să discutăm, să evaluăm sau să integrăm în peisaj teologic mai larg 

propunerile metodologice, la nivel formal sau material, în interiorul capitolelor propriu-

zise dedicate subiectului, nu într-o secţiune aparte. În acest fel, investigaţia „rece” a lui 

Henry s-a împletit în mod natural cu poziţia asumată personal.

 În final, cu privire la sursele bibliografice folosite, trebuie spus că acestea sînt în mod 

covîrşitor protestante, avînd în vedere, pe de-o parte, că Henry a avut ca ţintă prioritară 

teologia protestantă modernă şi, pe de alta, faptul că o integrare teologică mai largă a lui 

Henry, ar fi depăşit limitele acestei lucrări.



După această privire de ansamblu asupra subiectului tezei noastre, cu observaţiile de 

rigoare, trecem la prezentarea pe scurt a părţilor sale principale. Lucrarea este structurată 

în şase capitole. 

Prima secţiune a lucrării asupra unor probleme generale ce ţin de metodologia 

teologică, începînd de la nevoia recuperării gîndirii metodologice în filozofie şi teologie 

deopotrivă, trecînd apoi la aspecte fundamentale ale metodologiei teologice şi arătînd în 

acelaşi timp specificitatea metodei teologice în raport cu alte determinări metodologice. 

Am procedat  astfel încît toate elementele discutate (rolul credinţei şi al presupoziţiilor în 

teologie, metoda teologică şi ştiinţa, obţinerea deductivă şi inductivă a adevărului 

teologic şi multe altele) să fie iluminatoare pentru partea dedicată strict metodologiei lui 

Henry. 

Capitolul doi urmăreşte un dublu scop. Mai întîi o prezentare generală a lui Henry, în 

liniile biografice fundamentale şi, mai important, în receptarea actuală a teologului, atît 

pozitivă, cît şi negativă. În prima parte a capitolului am subliniat patru aspecte 

fundamentale cu care se confruntă teologia în zilele noastre, toate relevante pentru 

gîndirea lui Henry  şi pentru evaluarea sa sub raportul actualităţii sale. În acest fel am 

dorit să creăm o bază mai largă de integrare teologică a lui Henry şi de pornire în studiul 

teologiei sale. Cele patru chestiuni concrete discutate sînt: Biserica, globalizarea şi 

pluralismul religios, Rolul Scripturii în discursul teologic, Teologia şi revelaţia, Teologia 

şi ştiinţa. 

Partea a doua a acestui capitol se ocupă de creionarea unor personalităţi filozofice şi 

teologice hotărîtoare pentru configurarea şi direcţia teologiei protestante din secolul 

douăzeci şi pe care Henry i-a avut în vedere în permanenţă: Immanuel Kant, Friedrich 

Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Søren Kierkegaard şi Karl Barth. 

Teologia lui Henry  s-a aflat  în permanent contact cu aceşti gânditori pe care i-a considerat 

decisivi pentru direcţia urmată de teologia protestantă a ultimelor două secole.

Avînd în vedere necunoaşterea teologiei lui Henry în spaţiul românesc am considerat 

mai mult decît necesară o prezentare a sa sub aspectul condiţionărilor contextuale 

(naţionale, confesional-teologice) care alimentează în mod decisiv metoda teologică, 



trecînd apoi la detalierea principalelor probleme pe care teologul le-a detectat în teologia 

protestantă şi răspunsurilor pe care le-a oferit provocărilor acesteia. Aceste lucruri au fost 

realizate în capitolul trei, deosebit  de important deoarece aşează fundamentul teoretic 

necesar pentru înţelegerea metodei sale teologice. L-am privit mai întîi pe Henry prin 

prisma condiţionărilor preliminare ale metodologiei sale, determinată contextual şi 

confesional. Din acest punct de vedere, contextul nord-american, moştenirea reformată şi 

confesiunea baptistă îşi pun amprenta profund asupra metodei sale teologice. Pe de altă 

parte am subliniat natura apologetică a demersului teologic al lui Henry care a structurat 

întreaga sa activitate. 

Referindu-ne la situaţia teologică şi religioasă protestantă contemporană, am arătat 

modul în care Henry a decelat principalele etape ale evoluţiei gîndirii teologico-filozofice 

ca îndepărtare de revelaţia iudeo-creştină. Oferind o diagnoză a teologiei protestante 

moderne, Henry a identificat  problema majoră a protestantismului în conceptul deficitar 

configurat de Dumnezeu, concept care a ajuns, prin diferite reconstrucţii să nu mai 

păstreze aproape nicio referinţă obiectivant supranaturală. 

Capitolul patru ne introduce în partea cea mai consistentă a lucrării, care se opreşte 

mai întîi asupra unor aspecte preliminare ale metodologiei lui Henry, care tratează rolul 

metodologiei teologice în gîndirea lui Henry, limitele, condiţionările şi determinările 

acesteia, influenţa credinţei în cunoaşterea teologică, precum şi configurarea metodei 

teologice în raport cu ştiinţa şi filozofia. Reiese din analiza noastră o viziune unitară 

asupra cunoaşterii umane în concepţia lui Henry, în care teologia, filozofia şi ştiinţa se 

împletesc într-o raţionalitate comună.

Capitolul cinci reprezintă esen ţa acestei lucrăr i , explicînd metoda 

presupoziţionalismului raţional al lui Henry  în toate datele fundamentale. Teologul 

american îşi construieşte sistemul în mod deductiv în funcţie de trei presupoziţii 

fundamentale: presupoziţia ontologică: Dumnezeul triunic; presupoziţia epistemologică: 

revelaţia divină; presupoziţia logică: consistenţa şi coerenţa. 

Pe de altă parte, acest  capitol dezvoltă şi aspectele materiale cele mai importante ale 

teologiei lui Henry, precum şi cele mai disputate: natura propoziţională a revelaţiei, 



revelaţia în Scriptură, rolul raţiunii în teologie. Finalul capitolului este dedicat  aspectelor 

interpretării Scripturii la Henry şi evaluarea de către acesta a metodei istorico-critice în 

lumina presupoziţiilor sale.

Capitolul şase reprezintă un alt moment de mare importanţă pentru subiectul cercetării 

noastre, analizînd – după o introducere cu caracter general în epistemologia religioasă –

epistemologia lui Carl Henry care alimentează metoda sa teologică. Vom urmări modul în 

care epistemologia şi metodologia se condiţionează reciproc, altfel spus modul în care se 

împletesc aspectele materiale şi formale în configurarea sistemului teologic al lui Henry.

Finalul este dedicat unor concluzii cu caracter general, precum şi unor recomandări 

privitoare la metodologia lui Henry în contextul protestantismului contemporan 

confruntat cu o acută criză identitară teologică.

În primul rînd, sub raportul strict  al metodologiei lui Henry, trebuie semnalat că, la 

nivel formal, metodologia sa nu are puncte sensibile sau de tensiune, formînd un 

ansamblu deosebit de consistent şi coerent  intern. Henry este consecvent presupoziţiilor 

sale teologice şi, urmînd principiile logice ale consistenţei şi coerenţei, ne pune înainte un 

exemplu de discurs consecvent şi robust închegat atît la nivel formal, cît şi material. Am 

văzut modul în care epistemologia sa îi determină metoda, care, la rîndul ei, structurează 

consecvent aplicaţiile epistemologiei la alte probleme teologice.

Articularea extrem de solidă impune o tratare holistică a sistemului. Eroarea şi 

injusteţea multor critici aduse teologiei lui Henry are la bază tocmai analiza fragmentară 

şi segmentată, ce detaşează din sistem aspecte decontextualizîndu-le. Cele mai 

semnificative exemple în acest sens – şi pe care le-am privit detaliat – sînt rolul raţiunii în 

teologie şi natura propoziţională a revelaţiei. Extrase din context şi analizate fără legătură 

cu presupoziţiile sale teologice, pe de o parte, şi cu metoda sa logică de derivare, pe de 

alta, conduc la concluzii nejustificate în lumina demersului său integral. Referindu-ne la 

exemplele de mai sus, într-o astfel de abordare Henry  devine un raţionalist incurabil, ba 

chiar un produs tîrziu al iluminismului teologic. Considerăm că, în prezenta lucrare, am 

adus argumente suficiente pentru a arăta inconsistenţa acestor interpretări. 



Trebuie să admitem, însă, că un astfel de sistem tinzînd spre perfecţiune poate prezenta 

riscul ermetizării sale faţă de alte sisteme, de rigidizare în contextul amplu al teologiei, 

iar comunicarea binară este îngreunată prin reducerea opţiunilor. Propoziţionalismul se 

poate uşor transforma în „biblicism”, iar argumentarea poate deveni sentenţioasă şi 

dogmatică. Acest lucru a devenit realitate în contextul nord-american, prin auto-izolarea 

fundamentaliştilor protestanţi şi evitarea oricăror angajamente sociale sau culturale. După 

cum s-a arătat la începutul lucrării, Carl Henry a reacţionat vehement la această poziţie. 

În acelaşi timp, principial şi ferm pe propria poziţie pînă la sfîrşitul vieţii, Henry îşi 

aşează propriul sistem într-un context de permanent dialog cu alte tradiţii confesionale. 

Acest lucru a fost oglindit  inclusiv în latura sa profesională ca lecturer-at-large, care i-a 

permis să iniţieze o continuă comunicare teologică. Un exemplu în această privinţă a fost 

modul în care Henry a refuzat să considere ineranţa Scripturii un test al autenticităţii 

doctrinei evanghelice, afirmînd-o, după cum am văzut, ca test al consistenţei acestei 

doctrine; acest fapt i-a determinat  pe unii dintre reprezentanţii de seamă ai 

evanghelicalismului american să întrerupă colaborarea cu Henry.

Desigur, rămîne de discutat dacă metoda deductivă mai poate fi astăzi urmată în 

teologie. Cert rămîne faptul că avantajele ei sînt, credem, mai numeroase decît  posibilele 

neajunsuri. Metoda teologică a lui Henry oferă un standard şi un criteriu dogmatic solid 

într-un timp de profundă confuzie doctrinară. Atunci cînd este bine echipată şi susţinută 

filozofic, precum şi corect întemeiată logic, această metodă devine greu de combătut la 

nivel formal. 

Teologul rămîne un exemplu de fermitate într-un timp de vaste şi, adesea, radicale 

transformări religioase şi culturale, dovedind în mod logic, filozofic şi teologic 

argumentat că  moştenirea dogmatică a creştinismului clasic poate fi susţinută şi astăzi în 

mod viabil. Henry se angajează într-un dialog continuu, serios şi excelent  informat cu 

interogaţiile şi problemele filozofice şi teologice ale secolului douăzeci, dar refuză să o 

facă ajustîndu-şi gîndirea la categoriile filozofiei relativismului modern sau ale 

radicalismului teologic. Răspunsurile pe care le oferă de pe poziţia a ceea ce poate părea 

un dogmatism rigid sînt solid motivate filozofic şi raţional. Henry ne arată că teismul 



creştin clasic nu şi-a epuizat încă resursele de interpretare a realităţii şi reprezintă un 

exemplu demn de urmat în modul unitar în care a interacţionat cu o imensă cantitate de 

literatură de specialitate.

Eclectismul său filozofic sau epistemologic, într-o anumită măsură caracteristic 

teologiei protestante, se dovedeşte util deoarece refuză să subjuge teologia unui sistem 

filozofic anume, o greşeală fatală pentru teologia dogmatică şi pe care istoria o confirmă 

din plin. În realitate cei mai mulţi dintre criticii lui Henry care-l acuză de a fi transformat 

teologia şi Scriptura în prizonierele gîndirii iluministe sau moderniste nu au făcut decît 

să-şi schimbe stăpînul, supunînd teologia categoriilor discursului filozofic contemporan. 

Pe de altă parte, metoda lui Henry arată că natura internă a revelaţiei creştine presupune 

adoptarea unui instrumentar conceptual şi filozofic particular, care să satisfacă cerinţele 

întemeierii logice în comunicarea credinţei creştine şi să evite sucombarea imediată sau 

adoptarea fără rezerve a anumitor opţiuni filozofice sau ştiinţifice contemporane, trecînd 

cu vederea caracterul tranzitoriu al oricărei teorii ştiinţifice sau speculaţii filozofice. Din 

acest punct de vedere, credinţa fără rezerve a lui Henry  în adevărul absolut şi obiectiv 

oferă perspective filozofice şi teologice mult mai încurajatoare în faţa fragilităţii umane şi 

a failibilităţii tuturor opţiunilor noastre interpretative decît o face negarea posibilităţii de a 

atinge acest adevăr obiectiv. Creştinismul stă sau cade cu o fundamentare obiectivă a sa, 

în lipsa căreia teologia nu este mai mult decît, urmîndu-l pe teologul american Carl 

Raschke, o formă ciudată de critică literară. 

Rolul major pe care Henry îl conferă presupoziţiilor în metoda teologică şi negarea 

existenţei unei cunoaşteri „pure”, reci-obiective şi neinfluenţate de diferite asumpţii este, 

poate în mod oarecum surprinzător, în armonie cu standardele epistemologice şi 

hermeneutice postmoderne. Din acest punct de vedere, Henry se alătură gîndirii 

postmoderniste care a reproşat discursului modernist rigiditatea epistemologică şi 

limitarea prejudiciată a realităţii în numele unor canoane ale raţiunii extrem de înguste, 

însă, spre deosebire de postmodernişti, teologul american susţine posibilitatea cunoaşterii 

obiective şi existenţa adevărurilor absolute şi transculturale. 



Importanţa acordată clarificării metodologice, întemeierii raţionale şi logice a 

discursului teologic este, din nou, cu totul legitimă în contextul actual al teoriilor 

comunicării care accentuează nevoia legitimării valide a oricărui discurs. Gîndirea lui 

Henry conferă demnitate teologiei, în timp  ce tendinţele protestante iraţionale continuă să 

afunde teologia într-un discurs mai degrabă literar, metaforic şi atrăgător la nivelul 

formulării, dar neîntemeiat logic şi incoerent interior. Teologii protestanţi trebuie să 

renunţe la a transforma conceptul de „mister” într-o baghetă magică la care să apeleze în 

momentul în care este nevoie să-şi împacheteze public discursul. Este o nevoie 

imperioasă ca teologia protestantă – şi în special cea evanghelică americană – să-şi 

regăsească seriozitatea şi rigurozitatea conceptuală a gîndirii, fapt ce nu se poate realiza 

decît prin clarificarea instrumentarului logico-filozofic şi prin revenirea la gîndirea 

logică, la argumentul raţional. După cum spunea un autor citat  în lucrare, o contradicţie 

logică nu este un mister, ci o absurditate. Teologia nu trebuie să se sustragă raţiunii 

publice şi criteriilor validităţii logice, ascunzîndu-se în spatele „incomprehensibilităţii lui 

Dumnezeu” sau a altor concepte care nu acoperă decît  golul epistemologic şi lipsa 

întemeierii raţionale. Dumnezeu nu este doar mister, este şi raţiune, iar credinţa şi 

raţiunea nu pot fi separate fără a conduce la o formă de schizofrenie intelectuală.

Metodologia lui Henry ne oferă, totodată, un model de discurs integrativ al teologiei şi 

filozofiei şi arată modul în care cele două trebuie să conlucreze şi să se purifice reciproc. 

Henry ne aduce aminte, prin scrierile sale, de ceea ce cardinalul Ratzinger, actualul 

Benedict al XVI-lea, afirma în dezbaterea cu filozoful Habermas din 2004 cu privire la 

nevoia readucerii în dialog a raţiunii şi religiei, a aşezării lor în limitele normale de 

complementaritate. Raţiunea şi credinţa sînt partenere într-o viziune unitară asupra lumii 

şi asupra vieţii. Filozofia nu trebuie să renunţe la teologie, considerînd-o inferioară, iar 

teologia trebuie să ia în serios interogaţiile filozofice, deoarece, după cum arăta Henry, 

cele două sînt  active pe acelaşi teren. Teologia nu se poate susţine singură, fără ajutorul 

filozofiei, iar aceasta, la rîndul ei, trebuie să se alimenteze din resursele şi soluţiile 

teologiei. În ciuda faptului că metazifica sau paradigma ontologică tradiţională a 



filozofiei au devenit caduce în zilele noastre, teologia nu poate susţine o perspectivă 

consistentă şi viabilă asupra realităţii fără obiectivare şi ancorare ontologică.

În cele din urmă, opera lui Henry, construită într-un timp de criză teologică, arată cît 

de acute sînt problemele care macină protestantismul în special şi creştinătatea, în 

general. În mod cu totul particular, lucrarea lui Henry impune observaţia că una dintre 

cele mai presante nevoi pe care protestantismul o are în prezent este să-şi rezolve doctrina 

despre Scriptură. În fond, lunga istorie a teologiei dovedeşte că bătăliile teologice cele 

mai aprige s-au purtat  în jurul rolului şi locului Scripturii. După cum ne reaminteşte 

Henry, în fiecare perioadă a Bisericii, soarta Scripturii a decis soarta creştinismului. În 

acest punct creştinismul stă sau cade, deoarece aspectele care decurg de aici au 

consecinţe practice şi dogmatice de amploare, iar soarta teologiei este în mod vital 

depinde de verdictul dat asupra Scripturii: doctrinele majore ale creştinismului depind 

pentru validitatea lor de adevărul Scripturii. De aceea întrebările cu privire la Scriptură ca 

revelaţie divină rămîn actuale. Fără o viziune coerentă asupra acestui aspect, 

protestantismul riscă să-şi submineze însuşi fundamentul şi criteriul doctrinar surprins, în 

esenţa sa, ca sola Scriptura lipsindu-se de un standard doctrinar stabil. Henry afirma că 

„o viziune nesatisfăcătoare asupra Scripturii se va surpa pe sine însuşi în curînd; dacă nu 

ne putem încrede în evanghelii sau epistole pentru a spune adevărul, nu putem spune 

decît puţin, sau chiar nimic despre Isus Cristos pe care îl reprezintă”. Nu există nicio 

posibilitate întemeiată consecvent epistemologic de a construi un portret real al lui Isus 

Cristos pe baza unui text failibil.

În plină criză a tablourilor integratoare şi a metanaraţiunilor, teologia lui Carl Henry 

stă mărturie că încă există posibilitatea unei viziuni comprehensive şi totalizante asupra 

realităţii şi existenţei care să dea seama de om în integralitatea experienţei sale spirituale, 

morale şi intelectuale, iar în toiul discuţiilor despre globalizare şi pluralism religios, 

conceptul de imago Dei, crucial în teologia lui Henry, oferă o bază solidă pentru 

interacţiunea dintre oamenii de diferite orientări religioase.
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