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Introducere

Fenomenul secularizării, prezentat doar prin prisma unuia dintre sensuri 
de către Dicţionarul Limbii Române 1 şi perceput în mod diferit de către expo-
nenţii diferitelor domenii 2, este unul important, care a marcat deopotrivă des-
tinul statelor şi al Bisericilor 3 şi care încă nu şi-a spus ultimul cuvânt. 

Conştientizând importanţa lui, am decis ca în rândurile următoare să analizăm 
care sunt cauzele şi efectele secularizării din perspectivă religioasă. O analiză 
istorică ar fi putut oferi o prespectivă transtemporală cu privire la evoluţia feno-
menului, una sociologică ar fi putut oferi informaţii cu privire la consecinţele lui 
în acel domeniu, însă noi dorim ca aceasta să se constituie într-o analiză cauzală 
în cadrul căreia vom prezenta din perspectiva religioasă principalele elemente care 
definesc apariţia şi răspândirea acestui fenomen şi efectele lui în plan religios. 

1  Care arată că este rostul acţiunii de ,,a seculariza”. La rândul ei, această acţiune este definită 
ca însemnând: ,,a trece cu forme legale averile bisericești și mănăstirești în proprietatea statului; 
a reda vieții laice ceea ce aparține bisericii”. A se vedea: Academia Română, Institutul de Lingvistică 
,,Iorgu Iordan”, Dicţionar Explicativ al Limbii Române (DEX), Ediţia a –II-a, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 1996, s.v. ,,secularizare” şi ,,seculariza”. 

2  Căci, de exemplu, în accepţiunea laică el este perceput aşa cum am arătat. La rândul ei, Biserica vede 
secularizarea din mai multe perspective. Pe de-o parte, ea are în vedere dimensiunea istorică a secularizării 
averilor mănăstireşti, efectuată de către Alexandru Ioan Cuza în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-
lea (pentru mai multe informaţii, a se vedea: ***, Secularizarea averilor bisericeşti (1863) : motivaţii şi 
consecinţe - Simpozion naţional, Bucureşti, 12 noiembrie 2013, Editura Basilica, Bucureşti, 2013), iar pe 
de altă parte procesul prin care statul se separă de Biserică şi se ,,laicizează”  (deşi nu e termenul cel mai 
potrivit, nu am găsit altul). Într-un mod asemănător este văzută secularizarea deopotrivă de către instituţiile 
eclesiastice şi de către societatea civilă atunci când ambele vorbesc despre acest fenomen ca fiind cel care 
caracterizează separarea bisericii de stat sau invers. Din punct de vedere istoriografic, el îşi are originea în 
modernitate, momentul său de început fiind identificat de mulţi specialişti cu revoluţia franceză (Cf. Rene  
Remond, Religie şi societate în Europa- secularizarea în secolele al XIX-lea şi XX (1780-2000), trad. 
Giuliano Sfichi, Editura Polirom, Iaşi, 2003). Şi în ceea ce priveşte această modalitate de percepţie comună 
există o diferenţă căci, în timp ce statul vede emanciparea lui în raport cu biserica drept un lucru pozitiv, 
cea din urmă, cu precădere în mediul occidental, îi atribuie o conotaţie negativă. 

3  Cu precădere ale celor creştine, iar dintre ele, al celor tradiţionale, respectiv cea Ortodoxă şi 
cea Romano-Catolică (n. n.).
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Scopul acestei cercetări este unul multiplu, ea propunându-şi pe de-o parte evi-
denţierea principalelor caracteristici ale acestui fenomen care ar putea deveni 
malign în condiţiile unei proaste gestionări 4 şi oferirea a eventuale soluţii care să 
ajute la gestionarea unor situaţii cu un potenţial efect negativ asupra Bisericii.

Pornind de la aceste premise şi valorificând operele unor teologi şi ale unor 
specialişti de seamă care s-au preocupat de această problemă, am încercat aşadar 
să analizăm problematica secularizării şi să demontăm deopotrivă ipoteze care 
susţin că Biserica este o piedică în calea progresului datorită tradiţionalismului 
ei 5 sau opusul acestora  (de exemplu, păreri precum cea a lui Berdiaev, conform 
căreia, modernitatea, căreia i se datorează apariţia secularizării, ar fi ,,un nou Ev 
Mediu” 6) şi să descoperim semnificaţiile adevărate ale acestei probleme.

Am evitat de asemenea, identificarea secularizării cu secularismul, aşa cum 
fac unii autori 7, căci cele două, deşi foarte asemănătoare prin nume şi ocurenţă 
nu sunt totuşi sinonime 8. 

Astfel, pornind de la cele prezentate, am încercat să analizăm de ce, omul 
modern, ajuns, după părerea unora, adevărat ,,obiect tehnologic” 9,  a pierdut 
din vedere anumite lucruri privitoare la spiritualitate şi de ce Biserica, în 
diferitele ei forme, nu mai este atât de atractivă şi s-a divizat în ,,religie şi 
societate civilă” 10, expulzând religia în sfera privatului 11 şi apoi încercând să 
o marginalizeze şi privindu-o ca un pericol. 

Cauzele religioase ale secularizării

La baza secularizării, văzută adesea ca un pericol pentru Biserică 12, stau 
atât cauze care ţin de mediul exterior, de stat, care a dorit să se emancipeze în 

4  Tocmai de aceea, tot mai des, specialiştii care analizează fenomenul secularizării se pronunţă 
pentru o înţelegere corespunzătoare şi obiectivă a acestuia. A se vedea, de exemplu: Olav Hovdelien, 
“… in favour of secularism, correctly understood.”, în rev. Australian eJournal of Theology year 
21, nr. 3, Decembrie,  Sydney, 2014, pp. 234-247.

5  Ce de exemplu: „Numeroşi cercetători şi politologi au invocat caracterul specific al Bisericii ortodoxe 
şi tradiţiile sale ancestrale pentru a arăta că în ţările în care religia ortodoxă este dominantă, procesul de 
democratizare întâlneşte blocaje”. Olivier Gillet, Religion et nationalisme. L’idéologie de l’Eglise Orthodoxe 
Roumaine sous le régime communiste, Editions de L’Université de Bruxelles, 1997, p. 5.

6  Nicolai Berdiaev, Un nou Ev Mediu, trad. Mariana Vârtic, Editura Omniscop, Craiova, 1995.
7  Ca de exemplu, părintele profesor Ioan Bizău. Cf. Ioan Bizău, Viaţa în Hristos şi maladia 

secularizării, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2002.
8  Cel din urmă fiind mai degrabă legat de evoluţia în plan civil a unor evenimente şi nu de 

influenţa pe care o au ele în raport cu Biserica. Cf. Nyazi Berkes, The development of secularism 
in Turkey, McGill University Press, Montreal, 1964;  

9  Zygmunt Bauman, Etica postmodernă, trad. Doina Lică, Editura Amacord, Timişoara, 2000, p. 213.
10  Rene Remond, op. cit., p. 11.
11  Cf. Teofil Tia, Descreştinarea – o ,,apocalipsă a culturii”, col. ,,Pastorală Misionară / Misiologie 

Pastorală, vol. 16, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, p. 47; Mircea Gelu Buta, ,,Integrarea spirituală 
a României în Europa şi revenirea Europei la bazele sale creştine”, în rev. Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, Series Theologia Orthodoxa,  anul LIV, nr. 1, Cluj-Napoca, 2009, p. 157.

12  Violeta Barbu, ,,Exspoliatio Egiptorum: Asupra utilizării valorilor adversarului în comunicarea 
valorilor”, Pentru o democraţie a valorilor: strategii de comunicare religioasă într-o societate 
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raport cu Biserica (cu precădere cu cea catolică, dar în anumite situaţii şi cu 
cea ortodoxă), şi să devină el deţinătorul unor drepturi care fuseseră până 
atunci ale acesteia, dar şi cauze care o vizează pe cea din urmă. Nu trebuie 
omis, de exemplu, faptul că Biserica apuseană cunoaşte abuzurile unor familii 
precum Borgia 13 sau Medici 14 dar şi cruzimea unor fenomene precum inchi-
ziţia 15, care duc la slăbirea încrederii oamenilor în instituţia eclesială şi gene-
rează antipatii din partea unora dintre oamenii laici cu influenţă. 

Astfel, putem spune că, în mediul apusean, un motiv care a stat la baza 
secularizării au fost abuzurile întâlnite în Biserică, care au şubrezit credinţa 
oamenilor 16. Desigur, nici latura pecuniară nu trebuie omisă, căci în apus 
Biserica deţinea atât suprafeţe imense, cât şi sume de bani deloc de invidiat, 
care au stârnit fie invidia unor indivizi, fie, uneori, invidia statului, care avea 
nevoie de resursele ei pentru a dezvolta anumite lucrări edilitare. Acest fapt 
este valabil şi în spaţiul răsăritean, dacă avem în vedere că, în urma legii 
secularizării averilor mănăstireşti, petrecută în anul 1863, Alexandru Ioan 
Cuza a realizat împroprietărirea cu peste 5000 de hectare a ţăranilor 17, iar în 
urma sechestrării averii unor ierarhi precum Filotei al Buzăului (care, după 
câte se pare, a şi înnebunit datorită acestui fapt) 18, a înfiinţat ceea ce numim 
astăzi Jandarmeria Română. 

Pe de altă parte, în epoca modernă, faptul că Biserica apuseană era asociată, 
în viziunea oamenilor cu clasa de sus formată din bogaţi, datorită bogăţiei 
unor membri ai clerului superior şi datorită influenţei şi funcţiilor politice ale 
altora, oamenii au dorit înlăturarea ei de la conducerea statului, alături de 
pluralistă- seminar internaţional organizat de Colegiul Noua Europă, Bucureşti 30 noiembrie- 1 
decembrie 2001, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2002, p. 27. 

13  A se vedea: Ivan Cloulas, Familia Borgia, trad. Filofteia Iscru, Antonia Kacso, Editura Artemis, 
Bucureşti, 1996; Guillaume Apollinaire, Roma familiei Borgia,  trad. Dragoş Nedelcu, Editura Elit, 
Ploieşti, 2007; Maria Bellonci, Lucrezia Borgia: la sua vita e i suoi tempi, 5 editione, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 1941; Michel Zevaco, Crimele familie Borgia, Editura Universala, 
Craiova, 1990, pentru o istorie detaliată a acestei familii. 

14  Pentru mai multe informaţii cu privire la acest subiect, vezi: John R. Hale, Firenze e i Medici- 
storia di una citta e di una famiglia, Mursia editore, Milano, 1980;  Marcel Vannuci, I Medici- una 
famigila al potere, Grandi Tascabili Economici, Newton, 1994, dar şi lucrarea de istorie romanţată 
a lui Alexandre Dumas: Familia de Medici, trad. Liana Maria Gomboşiu, Editura Prietenii Cărţii, 
Bucureşti, 2002. 

15  Cf. Mihai Floroaia, Inchiziţia în Europa, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2001; Guy Testas, 
Inchiziţia, Editura de Vest, Timişoara, 1993; Bartolome Bennassar, Inchiziţia spaniolă- secolele 
XV-XIX, trad. Carmela Roman, Victor Kernbach, Editura Politică, Bucureşti, 1983.

16  Or, actul credinţei este unul fundamental pentru creştin şi Biserică. Cf. Joseph Ratzinger, 
Europa în criza culturilor, trad. Delia Marga, col. ,,Filosofie extrem-contemporană”, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, p. 69.

17  Pentru mai multe informaţii, a se vedea: ***, Secularizarea averilor bisericeşti (1863) : motivaţii 
şi consecinţe - Simpozion naţional, Bucureşti, 12 noiembrie 2013, op. cit.

18  Antonie Plămădeală, De la Filotei al Buzăului la Nicolae Bălcescu şi Andrei Şaguna, Editura 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Sibiu, 1997. 
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înlăturarea celor din monarhie, acest fapt contribuind şi el la secularizarea 
statului în raport cu Biserica. Un exemplu în acest sens este Franţa, unde 
lucrurile s-au petrecut aproape întocmai după acest tipar în timpul revoluţiei 
din anul 1789 19.

Desigur, dacă acestea erau cauzele secularizării în epoca modernă şi dacă 
ele vizau cu precădere relaţia dintre Biserică şi stat la nivel instituţional, astăzi, 
într-o societate în care elemente ale modernităţii şi curente ale acelor vremuri 
persistă încă 20, însă într-o măsură nu foarte amplă, lucrurile s-au cam 
schimbat.

 Dacă atunci secularismul a afectat Biserica din perspectivă pecuniară, 
ducând la pierderea unor fonduri, a unor terenuri şi domenii şi a unor surse de 
finanţare, dar nu a afectat decât într-o oarecare măsură relaţia ei cu credincioşii 
şi elementele ei de natură misionară, astăzi, secularizarea afectează tocmai 
acele sectoare. E adevărat, nu prea mai putem vorbi despre un conflict deschis 
şi direct între stat şi Biserică aşa cum avea el loc atunci în diferite situaţii, căci, 
aşa cum remarcă specialiştii, în relaţiile dintre stat şi Biserică s-a trecut astăzi 
de la duel la diplomaţie şi de la colaboraţionism la colaborare 21, cel puţin din 
perspectivă oficială, însă, prin expedierea religiei în sfera privatului 22, prin 
ignorarea anumitor drepturi şi libertăţi recunoscute până nu de mult ca apar-
ţinând în chip fundamental ei, printr-o serie de legi cum cea din anul trecut, 
care urmăreşte, într-o formă subtilă şi diferită ca şi conţinut de practica din 
timpul comunismului, dar aproape identică prin intenţii cu ea, scoaterea religiei 
din şcoli şi discreditarea Bisericii 23, şi prin alte elemente asemănătoare, statul 
continuă procesul de secularizare. 

19  Cf. Francois Furet, Reflecţii asupra revoluţiei franceze, trad. Sorin Antohi, Mircea Vasilescu, 
col. ,,Societatea civilă”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992; Albert Mathiez, Revoluţia franceză, 
trad. Camil Mureşanu, Leonard Altbuch, Editura Politică, Bucureşti, 1976. Cu toate acestea, au 
existat şi clerici care au dat tonul revoluţiei şi care au participat la acţiune alături de oameni, după 
cum consemnează documentele.  

20  Cum este, de exemplu, neo-malthusianismul, termen ce se originează în ideile englezului 
Thomas Robert Malthus, care susţinea, la sfârşitul secolului al XVII-lea că populaţia va creşte în 
mod geometric şi propunea între altele şi castitatea ca  soluţie în scopul evitării suprapopulării 
planetei,. Cf. Cornelia Mureşan, Introducere în demografie, Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2005, pentru mai multe detalii cu privire la acest subiect şi la altele asemănătoare.

21  Cf. Radu Preda, ,,Cultura dialogului sau despre o altă relaţie biserică-stat”, în rev. Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Series Theologia Orthodoxa, anul XLVIII, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 2003, 
pp.147-150.

22  Cf. Teofil Tia, op. cit., p. 47; Mircea Gelu Buta, art. cit., p. 157.
23  Cf. http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/camera-deputatilor-a-adoptat-

astazi-legea-pentru-inlocuirea-din-trunchiul-comun-a-%E2%80%9Ereligiei-108738.html, 
accesat 10. 01. 2015; cf. https://danielvla.wordpress.com/2014/10/21/se-vrea-scoaterea-
religiei-din-scoli-si-inlocuirea-cu-etica-si-cultura-civica-anticrestinul-remus-cernea-a-
reusit-sa-si-impuna-proiectul-de-lege-in-camera-deputatilor/, accesat 10. 01. 2015.
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La rândul lor şi oamenii, mulţi dintre ei declaraţi credincioşi ai unora dintre 
biserici, contribuie la secularizare prin aceea că nu împărtăşesc principiile 
religiei lor, ci se raportează adesea în chip superificial şi formal la ele şi susţin 
diferite elemente precum relativismul şi laxismul moral, ca principii de viaţă. 
Alţii, necredincioşi, sunt revoltaţi de conservatorismul Bisericii şi protestează 
împotriva ei, revendicându-se ca postmodernişti 24, în vreme ce alţii încearcă 
să impună nivelul politico-economic al construcţiei europene în spaţiul reli-
giei 25. Toate aceste lucruri reliefează de altfel şi timpurile complexe pe care 
le trăim, în care sunt aduse în prim plan afirmarea personală, interesele per-
sonale etc. 26

Pe de altă parte, nici la nivelul organizaţiilor suprastatale şi în context inter-
naţional nu se încurajează o axiologie justă, care să promoveze, dacă nu credinţa, 
măcar respectul pentru valorile sacrosante ale unei religii. Or, şi acest lucru este 
un element care contribuie la secularizare. Un exemplu în acest sens îl constituie 
recentul eveniment petrecut în Franţa, în redacţia ziarului francez Charile, când 
câţiva musulmani fanatici au pătruns acolo şi au ucis doisprezece membri ai 
acestuia, ca răspuns la o serie de caricaturi cu Mahomed publicate în paginile 
ziarului francez. Ca reacţie, o mulţime de vedete şi de oameni simpli au ieşit în 
stradă să protesteze, afişând lozinca ,,Je suis Charlie”. Desigur, protestele au 
fost intens mediatizate în mediul audio-vizual şi în cel virtual 27. 

24  Prin aceasta ei confirmă de altfel spusele profesorului Radu Preda cu privire la post-
modernitate: ,,Inaugurată filosofic din două direcţii aparent opuse, dinspre nihilismul lui Nietzsche 
şi dinspre critica adusă de Heidegger tradiţiei metafizicii occidentale, de la Platon şi până în 
modernitate, postmodernitatea se naşte deopotrivă dintr-o vulcanică revoltă a omului înzestrat cu 
dubla armă a raţiunii şi a tehnicii şi dintr-o enormă oboseală a Fiinţei, pentru a pastişa stilul 
heideggerian, obligată de ala Kant încoace să se camufleze după paravanul unor artefacte care 
ţin, cum le spune şi numele, fraudulos locul realităţii, imitându-o şi în cele din urmă deturnându-o”. 
Radu Preda, ,,Succesiuni concomitente: între postcomunism şi postmodernitate. O analiză social-
teologică”, în rev. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Theologia Orthodoxa,  anul LIII, nr. 
2, Cluj-Napoca, 2008, p. 148.

25  ,,În numele unei aşa numite unităţi spirituale a Europei, diferite cercuri occidentale urmăresc 
impunerea nivelului politico-economic al construcţiei europene în spaţiul religiei. Acest demers 
este promovat cu o intensitate excesivă, mai ales după eşecul diletantei teorii a lui Samuel Huntington, 
care încerca să regrupeze oamenii pe categorii religioase”. Mircea Gelu Buta, art. cit., p. 159.

26  După cum remarca şi părintele Mihai Himicinschi, care spunea: ,, Începutul mileniului trei 
de creştinism trăieşte epoca unor mari transformări. Este timpul afirmărilor pe plan economic, 
social, politic, dar şi spiritual. Revoluţia spirituală a noului mileniu se conjugă cu afirmările şi 
contestările pline de pasiuni şi interese, ideologii contradictorii, răsturnări şi prefaceri, perioadă 
istorică confruntată cu noi orizonturi ce vor să fie trasate pe linia istoriei omenirii, istorie plină de 
totalitarism politic şi social, pe alocuri rasism sau naţionalism acerb” Mihai Himicinschi, ,,Violenţa 
în cadrul prozelitismului religios”, în vol. Violenţa ,,În numele lui Dumnezeu”- un răspuns creştin- 
Simpozion internaţional, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002, pp. 308.

27  Cf., de exemplu: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11331836/
Je-Suis-Charlie-Vigils-held-around-the-world-after-Paris-terror-attack-in-pics.html, accesat 
10. 01. 2015; http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo_shooting, accesat 10. 01. 2015; 
http://abcnews.go.com/International/wireStory/



81O perspectivă ortodoxă asupra fenomenului secularizării

Ceea ce este însă nepotrivit e faptul că, acel ziar a publicat caricaturi jig-
nitoare cu Mahomed, cu Allah, cu Maica Domnului etc., care sunt valori 
asumate religios de către anumite instituţii eclesiastice. Or, acest lucru e diferit 
de publicarea unor caricaturi cu papa, cu un oarecare preşedinte rege, cu o 
personalitate culturală etc., căci este vorba despre personalităţi asumate religios, 
iar Uniunea Europeană care respectă dreptul fiecăruia la manifestarea religioasă 
ar fi trebuit să sancţioneze acel ziar pentru nerespectarea unor valori religioase 
fundamentale. Nu doar că nu au fost sancţionaţi cei de la revista franceză, ba 
mai mult, protestatarii se identifică toţi prin protest cu ziarul şi cu cele publicate 
acolo, fapt cât se poate de eronat. 

Astfel, o abordare corectă ar fi fost probabil una care ar fi condamnat actul 
terorist şi terorismul de orice fel, dar ar fi sancţionat totodată şi pe reprezen-
tanţii publicaţiei pentru folosirea în chip batjocoritor a unor valori religioase 
asumate de către o comunitate cum este cea musulmană. Acum, în loc să se 
simtă obligaţi cei de la ziar să se oprească din publicarea imaginilor blasfe-
miatoare, promit  că vor reveni cu mai multe astfel de caricaturi în timp scurt! 
E şi aceasta, de bună seamă, o dovadă a secularizării şi a faptului că statul şi 
instituţiile suprastatale, aflate şi ele în postura de a da norme şi legi, doresc să 
se dezică de valorile religioase şi de instituţiile care girează aceste valori. 

Transformarea religiei în ideologie în epoca modernă (desigur, cu precădere 
în accepţiunea celor din mediul laic) 28, e de asemenea un factor care a dus la 
secularizare, la fel cum, globalizarea, care aduce cu ea uneori şi desacraliza-
rea 29, deturnează idealul ,,unificării lumii în Hristos” 30 pe care îl propune 
creştinismul, promovează un homo economicus 31 în locul acelui om creştin 
propus de Biserică şi face ca şi relaţia dintre oameni şi cea dintre state să se 
rezume la simple afaceri şi calcule 32.
je-suis-charlie-message-viral-paris-attack-28064199; accesat 10. 01. 2015; http://www.
theatlantic.com/photo/2015/01/in-paris-a-massive-rally-of-defiance-and-sorrow/384415/, 
accesat 10. 01. 2015; https://www.youtube.com/watch?v=-r2TyhGtTvM, accesat 10. 01. 2015.

28  Cf. Ionuţ Mihai Popescu, Secularizarea şi afirmarea individualismului,  Cluj-Napoca, 2009, p. 117.
29  Dumitru Vanca, ,,Reflecţii liturgice şi pastorale într-un univers global şi desacralizat. Câteva 

provocări pentru Biserica Ortodoxă”, în vol. Biserica în era globalizării, Editura Reîntregirea, 
Alba-Iulia, 2003, p. 455.

30  Adrian Lemeni, ,,Globalizarea- o deturnare a unificării lumii ,,în Hristos”, în vol. Biserica 
în era globalizării,  Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, p. 434

31  Teofil Tia, ,,Homo economisus” şi criza sensului vieţii”, în vol. Biserica în era globalizării, 
Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, p. 347. Cf. Cristinel Ioja, Homo Economicus: Iisus Hristos, 
sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, Timişoara, 2010. 

32  După cum remarcă Zigmunt Bauman, care spune: ,,Globalizarea economiei şi a informaţiei 
şi fragmentarea  (într-adevăr o ,,reseparare” de proastă calitate) a suveranităţii politice nu sunt, 
contrar aparenţelor, tendinţe opuse şi deci reciproc conflictuale şi incompatibile; ele sunt mai 
degrabă factori concomitenţi în rearanjarea continuă a diferitelor aspecte ale integrării în sistem. 
Între ele, statele controlează starea de ordine în lucruri ce devin treptat ceva mai mult decât staţii 
de tranzit în circulaţia mondială a bunurilor şi banilor administraţi de companiile multinaţionala 
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Acestea sunt aşadar, principalele cauze ale secularizării, din perspectivă 
creştină. După cum am văzut, dacă fenomenul în sine este unul complex ce 
tinde să devină o problemă pentru creştinism, cauzele lui sunt şi ele multiple, 
iar lipsa unei gesionări corespunzătoare a lor poate fi păgubitoare pentru 
Biserică. 

Efectele secularizării – o perspectivă ortodoxă

Efectele secularizării se resimt atât în plan cantitativ, cât şi calitativ. 
Bunăoară, din punct de vedere cantitativ, Biserica pierde adesea credincioşi, 
în vreme ce, din punct de vedere calitativ, mulţi dintre cei care se declară 
credincioşi în recensăminte sunt departe de ceea ce înseamnă a fi un creştin 
practicant. 

Desigur, dintr-o altă perspectivă, se poate vorbi despre urmări pozitive şi 
negative în această epocă pe care unii specialişti o văd ca fiind secularizată, 
iar alţii post-secularizată 33. Astfel de exemplu, secularizarea afectează Biserica 
prin aceea că o privează de anumite drepturi care în epocile trecute îi aparţin-
eau, o afectează prin faptul că ea nu se bucură de sprijinul statului şi prin aceea 
că religia este expediată în sfera privatului iar cei care cred sunt adesea, în 
societatea secularizată, marginalizaţi sau persecutaţi într-o formă sau alta, dar, 
pe de altă parte, secularizarea obligă Biserica să fie o instituţie care dă tonul 
în lucrurile duhovniceşti, să fie cea care dezlănţuie resorturile interioare ale 
omului şi îi călăuzeşte apetenţa mistică, să fie o instituţie funcţională şi utilă 
societăţii, care se caracterizează printr-o doctrină socială 34.

Biserica este chemată astfel să devină, într-o lume a contradicţiilor, cea 
care dă tonul renaşterii spirituale şi care oferă elementele necesare unui proces 
atât de amplu, după cum remarcă părintele Ioan Bizău, care spune:

,,În contextul unei lumi secularizate, măcinate de contradicţii, de scepticism 
şi de relativism, prima grijă a Bisericii şi a fiecărui creştin în parte este aceea 
de a deschide istoria unei experienţe fundamentale de convertire şi înnoire, de 
a face din această istorie o trecere ,,pascală” către împărăţie. Răspunsul creştin 
la criza devastatoare a secularizării nu poate fi decât unul teologic şi liturgic. 
(sau, mai corect, non-naţionale). Orice a mai rămas din managementul economic în politica de 
stat, se reduce la oferte competitive de condiţii atractive  şi profitabile (impozite scăzute, forţă de 
muncă ieftină şi supusă, dobânzi bune şi- în ultimul rând, dar nu în cea mai mică măsură- distracţii 
atrăgătoare pentru managerii ce călătoresc pe banii firmei, suficient de tentante, se speră, ca să 
se determine programarea unei întreruperi a călătoriei, mai lungă decât pentru realimentarea 
avionului”.  Zigmunt Bauman, op. cit., p. 252.

33  Cf. Ernst Wolfgang Bockenforde, ,,Lo Stato secolarizzato la sua giustificatione e i suoi 
problemi nel secolo XXI”, în vol. Lo Stato secolarizzato nel’ eta post-secolare, ed. Giano Enrico 
Rusconi, Societa editrice il Mulino, Bologna, 2006, p. 31. 

34  Cf. Ioan Ică jr., Germano Marani, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente- documente- 
analize- perspective,  Editura Deisis, Sibiu, 2002.
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De asemenea, acest răspuns nu poate fi eficient câtă vreme nu se pun în discuţie, 
la modul cell mai serios cu putinţă, premisele raţionaliste şi individualiste  ale 
ideologiei iluministe, ca şi premisele epistemiologice şi metafizice ale tradiţiei 
filosofice carteziene, la modă încă în cultura europeană” 35.

Într-o lume în care secularizarea se caracterizează prin laxism moral, prin 
promovarea unor elemente greşite din perspectivă creştină precum avortul, 
homosexualitatea şi a altor forme distorsionate ale moralei, Biserica este che-
mată să redescopere adevăratul sens al dragostei şi să impună limite atunci 
când observă întrebuinţarea greşită a anumitor termeni sau a anumitor lucruri 36, 
să-şi asume vocaţia de mijlocitoare pentru lume 37 şi să conştientizeze că atât 
în faţa oamenilor care îi împărtăşesc crezurile cât şi în faţa celor care nu i le 
împărtăşesc, dar mai ales în faţa lui Dumnezeu, ea este chemată să fie respon-
sabilă. Valorificând această responsabilitate şi făcând eforturi în scopul susţin-
erii idealurilor ei, ea va reuşi să ofere lumii o Europă unită într-un mod diferit 
de cea pe care o avem astăzi 38, însă unirea pe care o va oferi va fi mai trainică 
şi mai solidă.

De asemenea, prin realizarea unei întâlniri între etica postmodernă şi morala 
creştină 39 şi prin corelarea celei dintâi cu principiile celei din urmă, Biserica 
va reuşi, apodictic, să elimine elementele care ţin de libertinaj şi sunt percepute 
ca parte a libertăţii 40 şi să impună sistemul ei şi valorile ei morale drept 

35  Ioan Bizău,  op. cit., p. 191. Cf. Joseph Ratzinger, op. cit., pp. 49-50.
36  Olivier Clement, ,,Biserica Ortodoxă”, în vol. Religiile lumii, coord. Jean Delumeau, trad. 

Angela Pagu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 170.
37  Cf. Ioan Bizău, op. cit., p. 209.
38  Căci, aşa cum arăta părintele Ioan Bizău: ,,Construcţia unităţii europene, a ,,catedralei 

Europa”, cum spunea nu demult Patriarhul ecumenic Bartolomeu I, nu angajează exclusiv potenţialul 
economic şi militar al acesteia. Dimpotrivă, ea revendică o căutare de ordin spiritual, o căutare 
de sens. Probleme atât de grave ca acelea ale economiei şi şomajului impun, mult înaintea 
economicului şi politicului, opţiuni fundamentale de ordin cultural şi spiritual. Pentru a depăşi 
frenezia consumului şi a supunerii idolatre la imperativele productivităţii, se impune un nou model 
de civilizaţie, o civilizaţie a lui ,,a fi” şi ,,a feţei umane”, a fiinţei înţelese ca şi comuniune, o 
redescoperire, şi din partea unei umanităţi secularizate până la dezumanizare, a profunzimilor 
divine şi cosmice ale existenţei. La ceasul în care Europa este angajată într-un amplu proces de 
reunificare economică şi politică, creştinii sunt puşi în situaţia de a se întreba, cu toată gravitatea 
şi responsabilitatea, care va fi viitorul ei spiritual. Dacă Europa nu-şi va regăsi rădăcinile creştine, 
dacă nu va reuşi să-şi refacă, măcar în parte, unitatea spirituală şi dacă multitudinea de curente 
rezultate din sfâşierile veacurilor trecute vor continua să se înfrunte în zadar sau să se ignore unele 
pe altele, atunci unificarea economică şi politică nu va putea rezolva criza spirituală pe care o 
traversează şi care îi epuizează resursele spirituale şi biologice. Dimpotrivă, ea riscă să intre într-un 
declin fără leac”. Ibidem,  p. 230.

39  După sintagma părintelui profesor Ştefan Iloaie. Vezi: Ştefan Iloaie, op. cit. 
40  Căci: ,,A apărut tendinţa de a prezenta drept unic posibilă o cultură universală golită de 

orice spiritualitate şi bazată pe concepţia despre libertatea neîngrădită de nimic a omului căzut ca 
valoare absolută şi etalon al adevărului. O astfel de evoluţie a globalizării este comparată de mulţi, 
în lumea creştină, cu construirea Turnului Babel”. Ioan Ică, Germano Marani, ,,Fundamentele 
concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse”, în vol. Gândirea socială a Bisericii. 
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unanime şi astfel, probabil va reuşi să contribuie la schimbarea acestei lumi 
secularizate şi la readucerea în prim plan a principiilor creştine, care sunt 
sănătoase nu doar din perspectivă teologică, ci şi în plan social, atunci când 
sunt aplicate corespunzător. 

Acestea sunt aşadar principalele efecte ale secularizării şi principalele moda-
lităţi prin care sunt ele simţite în Biserică. După cum am văzut, unele dintre 
ele afectează Biserica, altele tind să devină nocive dacă nu sunt apreciate 
corespunzător, în vreme ce, altele pot avea conotaţii pozitive. Lumea secula-
rizată aduce însă şi posibilitatea ca Biserica să devină făclie pentru cei din jur, 
să evolueze şi să fie cea care dă tonul în chestiuni de spiritualitate şi, de ce nu, 
de teologie socială şi morală. 

Concluzii

După cum am văzut, secularizarea, pe care unii teologi o consideră a fi o 
maladie 41, este un proces complex care vizează evoluţia relaţiilor dintre Biserică 
şi stat. Ea a început undeva în epoca modernă şi se continuă şi astăzi în post-
modernitate, în alte cadre însă şi cu alte elemente decât cele de atunci. Dacă 
iniţial ea a vizat emanciparea statului în raport cu Biserica 42 şi acapararea, de 
către stat, a unor drepturi care aparţinuseră de fapt ei, ulterior fenomenului de 
secularizare i se vor circumscrie aproape toate elementele care au legătură cu 
morala sau cu fundamentele creştinismului, care se petrec în societate şi care 
atentează la crezurile Bisericii şi implicit la fiinţa ei. 

În contextul în care întreaga lume este astăzi secularizată, Biserica tinde 
să devină o minoritate şi să fie afectată de efectele secularizării, care se răsfrâng 
din plin asupra ei. Cu toate acestea, există şi o latură pozitivă a acestei secu-
larizări, căci ea oferă contextul prielnic ca Biserica să evolueze. Altfel spus, 
creându-i concurenţă, punând la îndoială anumite elemente ce ţin de viaţa şi 
evoluţia ei şi contestând anumite practici ce nu sunt tocmai ortodoxe, secula-
rizarea obligă într-un fel Biserica să fie competitivă, să devină o voce care se 
apără şi îşi promovează în mod public crezurile şi care dezvoltă o gândire 
mistică împletită cu una pragmatică. 

Acestea sunt aşadar, principalele elemente privitoare la secularizare, la 
cauzele şi la efectele pe care le are ea asupra Bisericii. După cum am încercat 
să arătăm, dacă sunt gestionate corect, ele nu sunt întotdeauna lucruri rele şi 
devastatoare pentru ea şi uneori pot deveni elemente prin care aceasta îşi 
promovează propriile crezuri.
Fundamente- documente- analize- perspective, ed. Ioan Ică, Germano Marani, Editura Deisis, Sibiu, 
2002, pp. 264-265. Cf. Ştefan Iloaie, op. cit, pp. 19-20.

41  Cf. Ioan Bizău, op. cit.
42  Din perspectivă laică şi emanciparea Bisericii în raport cu statul din perspectivă teologică 

(n. n.).
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