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Rezumat 

 

Fără a mai intra încă odată în amănunt, aruncăm o privire pe scurt asupra drumului 

parcurs de noi până acum în cercetarea noastră pentru a trage, în linii mari, concluziile care se 

impun pentru a putea contura un răspuns cu privire la imensa opera a lui Hans Küng și asupra 

concepției sale specific sincretice asupra creștinismului și bisericii în concertul religiilor lumii.  

După cum am văzut, Hans Küng a crescut în Sursee în niște împrejurărări romano - 

catolice deloc obtuze. A primit apoi stimuli din partea pioșeniei iezuane, iar încă din perioada 

bacalautreatului la Lucerna s-a ocupat de problematica științifico religioasă. Pioșenia iezuană a 

lui Küng a primit o adâncime decisivă prin influența iezuită din perioada studiilor sale de la 

Roma, când a dezbătut printre altele curentele filosofice importante ale vremii (Hegel, 

Marxismus, Existențialismus lui Sartres), iar apoi se ocupă cu mult discutata problemă 
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excegetică asupra „Iisusului istoric“, problemă ce ulterior a rămas decisivă în activitatea sa 

științifico religioasă.1 În continuare la discursul său științific face în acest sens o comparație 

între Iisus „istoric“ și „Krishna“, Buddha istoric, confuciusul „istoric“ și Mohammedul „istoric” 

și dezvoltă criteriul „autenticității“ respectiv a „canonicității“, care măsoară gradul de 

veridicitate a unei religii în concordanță cu întemeietorul ei sau cu canonul inițial. Acest criteriu 

s-a dovedit a nu putea fi aplicat la acele religii, care nu au o personalitate întemeietoare sau 

unde nu există un canon scris (înscris), dar și în cazurile unde structura respectivei religii nu în 

mod neapărat este legată de o personalitate întemeietoare, cum este cazul budismului și poate 

și în cazul religiei chineze. 

Și în ceea ce privește creștinismul și biserica problema Iisusului “istoric“ așa cum o 

pune în discuție Hans Küng este destul de problematică, deoarece pe de-o parte potrivit formulei 

lui Bultmann și a unei gândiri protestante mult răspândite se pune problema „cine este Iisus 

pentru noi astăzi“, pe de-altă parte în concordanță cu curentul din acele vremuri în cadrul 

exegezei critico-istorice, unul mai puțin convingător, se face o prioretizare a celor mai vechi 

texte și fragmente de text cu scopul unei „eruiri a Iisusului istoric“, „a dovezii străvechi 

apostolice“ sau personalității „inițiatic autentice“. Pe fundal se află o teorie din timpul lui 

Matthias Flacius și anume teoria „decăderii de la Idealul originii”, corelat cu o critică a formării 

„ structurii autorităților din catolicismul timpuriu“, dar care apare radicalizată doar atâta timp 

cât această acțiune este luată în seamă și criticată în canonul scrierilor din Noul Testament. O 

abordare asemănătoare există și în cazul tezei helenizării preluate de la Adolf von Harnack și 

care la Hans Küng duce la descalificarea elementelor esențiale din stocul tradițional creștin și 

bisericesc ca „nefiind autentic“, ca fiind „fals“ sau cum că ar fi doar o „certificare apostolică 

derivată“. 

Dacă se dorește să se ia în continuare în serios canonul din Noul Testament, atunci există 

patru posibilități. O primă variantă ar fi problema preferată de către Ernst Käsemann referitoare 

la „canonul în canon“, care însă nu rezolvă problema, deoarece în acest mod texte întregi 

(precum ex. Scrisoarea lui Iacob) și-ar diminua calitatea apostolică, ori problema poate fi 

abordată în mod pragmatic și se ia în considerare așa cum este ea, ceea ce însă nu convinge. 

Cea de-a treia variantă este cea amintită și preferată de Küng – de-asemenea mai puțin 

convingător apostrofată drept „catolică“, și anume favorizarea textelor vechi și a fragmentelor 

                                                           
1 Paul F. Knitter critică cu privire la ‚Christ sein’ la concepția lui Küng importanța statornică și universală a lui Iisus și 

renunțarea la un adevărat pluralism științific religios rezultat din aceasta. Cf. Paul F. Knitter, Die Weltreligionen und die 

Endgültigkeit Christi. Eine Kritik von Hans Küngs „Christ sein“, în idem, Horizonte der Befreiung. Auf dem Weg zu einer 

pluralistischen Theologie der Religionen, ed. Bernd Jaspert, editura Otto Lambeck, Frankfurt/ Main, editura Bonifatius, 

Paderborn, p.108-121. 
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de text vechi. În cele din urmă varianta a patra recunoaște canonul creștin al Bibliei ca fiind 

canon. 

O decizie importantă a fost însă observația2 cu privire la deosebirea dintre tradiția 

„apostolică“ și cea „postapostolică“, respectiv „bisericească“, astfel că Küng cataloghează și 

tradiția „apostoică“ drept o tradiție „pur-umană și bisericească“, astfel că fără discuție la Hans 

Küng acesta influențează și percepția sa asupra bisericii ca pe un adevăr dumnezeiesc – uman 

a lui Dumnezeu. Pe lângă dovedirea reușită a convergenței respectiv concordanței a învățurei 

lui Karl Barth despre justificarea cu cea a Consiliului din Trient, Küng în teza sa de doctorat 

(susținută public pe data de 21 februarie 1957) a ajuns și la o poziție critică vis-a-vis de 

„tradițiile și autoritatea bisericească“, ceea ce a dus apoi la o reformulare a concepției sale cu 

privire la biserică. Dacă Karl Adam și Karl Rahner vorbeau despre „biserica păcătoșilor“, Küng 

ajunge să vorbească în cadrul unei prelegeri susținută la Universitatea din Basel pe data de 19 

ianuarie 1959 unde a fost invitat de Karl Barth despre necesitatea unei „reforme a învățăturii“, 

ceea ce în fapt pune în acest cadru în discuție tema „bisericii păcătoase“. Această modificare în 

percepția bisericii trebuia în mod natural să aibe consecințe masive în înțelegerea învățăturii 

bisericii și a tradițiilor sale, ceea ce se arată puternic în hristologie, atunci când Küng își arată 

rezervele cu privire la învățătura duală bisericească sau cu privire la clasica învățătură terță cu 

privire la Hristos (Hristos profetic, autotitate regească și preoțească) din care în viziunea lui 

Küng rămâne valabilă el doar demnitatea profetică lui Hristos.3 Nu putem însă trece cu vedere 

faptul că în acest sens există o concordanță frapantă cu gândirea predominantă din spațiul 

protestant, care trebuie luată în considerare la elaborarea unui răspuns teologic la provocările 

bisericii și a creștinătății prin diversele religii mondiale.4 O reflexie atentă asupra ‚Întrupării lui 

Dumnezeu’ din perspectivă ortodoxă rămâne totuși o misiune care prin complexitatea ei 

necesită o altă lucrare. 

Așa după cum am văzut mai departe, concepția lui Küng referitor la o „hristologie de 

jos“ și accentul pe chestiunea unui „Iisus istoric“ nu a rămas fără ecou asupra înțelegerii lui 

Dumnezeu, ceea ce se reflectă într-o recepție selectivă a teologiei dinamice a lui Nikolaus 

Cusanus. Dacă încercăm să abordăm mai întâi în mod pozitiv percepția asupra lui Dumnezeu, 

atunci trebuie să reținem faptul că de fapt Küng pornește în toate religiile de la același adevăr 

                                                           
2 Cf. la această problematică: Wolfgang Wünsch, Überlieferung, Lehre und Glaube der Kirche. Überlegungen zu ihrer Einheit 

und Mission in orthodoxer Perspektive, în Mihai Himcinschi / Dumitru A. Vanca, (ed.), UNITATE ȘI MISIUNE ECLEZIALE. 

100 de ani de la comuniunea spirituală a tuturor românilor, Școala Internațională de vară a doctoranzilor teologi, Ediția a 

VI-a, Facultatea de Teologioe Ortodoxă, Alba Iulia, 15-17 mai 2018, Reîntregirea, Alba Iulia, p.447-457.  
3 Hans Küng, Christ sein, editia a 2-a, editura Piper, München, p.380. 
4 Cf. reținerile față de învățătura despre demnitatea triplă la: Wolfhart Pannenberg, Grundzüge der Christologie, Gerd Mohn, 

Gütersloh, p.218-232, mai ales p.227. 
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dumnezeiesc, de care te apropii desigur într-un mod specific religios. Aceasta permite și un 

dialog cu repectivele religii care în anumite cazuri rețin anumite asemănări structurale și care 

de facto rezultă din conceptul asupra lui Dumnezeu așa cum îl vede teologia negativistă 

(apofatică). Küng tratează în acest sens într-un joc dialectal tema personalității sau a 

apersonalității lui Dumnezeu, precum și legat de aceasta problema sistemelor și conceptelor 

monistice respectiv duale și putem spune că poate pe tărâmul gândirii filosofice poate demara 

un dialog plin de conținut cu religiile necreștine, dacă ne gândim la anumite concepte 

cosmogonice din Hinduism  și anume referitor la „aceea“ despre care“ în Veda se spune, că la 

început a existat doar aceea și pe lângă nu a existat nimic altceva (Rigveda X, 129, 2); sau dacă 

este vorba despre „Nirvana“, „Dharma“ sau „Thao“ ș.a.m.d.. Totuși în acest sens Küng 

accentuează apropierea și înrudirea dintre iudaism, creștinism și islam ca fiind „un mare sistem 

de curente religioase de proveniență semitică și cu marcă profetică“, ceea ce rezultă în special 

și „dintr-o percepție de bază asemănătoare asupra lui Dumnezeu, a omului, a lumii și a istoriei 

lumii“.5 

De remarcat este și faptul că cu privire la tragedia groaznică a holocaustului există un 

dialog întru înțelegerea lui Dumnezeu între iudeism, creștinism și buism.6 La fel se întâmplă și 

în cazul dialogului interreligios asupra antropologiei, dar în acest caz Küng, din perspectivă 

creștină pe bună dreptate pune accent pe inalienabila „demnitatea umană“, care până la urmă 

are la bază imaginea lui Dumnezeu. În ceea ce privește prezentarea biografiei lui Küng și a 

concepției sale cu privire la creștinism și biserică am supraaccentuat motivul „realizării 

personale“ care în prezentările sale științifico - religioase și-a găsit măsura potrivită. 

 Totuși tocmai în legătură cu antropologia privită din punct de vedere creștin respectiv 

ortodox sistemul său apare drept neunitar și dezechilibrat. Asta se datorează principiului de-a 

face, datorită unei prejudecăți asumate sau existente, dintr-un partener de dialog heteroreligios 

o normă sau un criteriu pentru propria gândire, ceea ce duce la pierderea unor elemente esențiale 

a tradiției creștine și la o reformulare fundamentală a credinței creștine. 

În domeniul antropologiei aceasta se referă spre exemplu la concepția, cum că ar fi 

„administratorul a lui Dumnezeu“ ceea ce întru-câtva pentru dialogul islamico - creștin 

șlefuiește tema biblică fundamentală potrivit căreia omul este făcut după “imaginea și 

asemnărea lui Dumnezeu“. Nu negăm faptul că și în iudaism există rezerve paralele ce au 

legătură cu „imaterialitatea lui Dumnezeu“ precum și cu reținerea rezultată vis-a-vis de 

                                                           
5 Hans Küng, Der Islam. Wesen und Geschichte, Piper, München/ Zürich, 2006, p.89. Evidențierea în bold a lui Hans Küng. 
6 Christopher Ives (ed.), Divine Emptiness and Historical Fullness. A Buddhist, Jewish, Christian Conversation with Masao 

Abe, Trinity Press International, Valley Forge, Pennsylvania, 1995. 
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învățătura creștină a întrupării lui Dumnezeu.7 Trebuie totuși să reținem o lipsă de reflexie 

referitor la această tematică în cazul lui Hans Küng, deoarece ea este strâns legată cu o poziție 

critică ce se face resimțită în teologia creștină neortodoxă încă de pe vremea lui Carol cel Mare.8 

Faptul că această poziție devine actuală și în hristologie este evident mai ales în propunerea de-

a înlocui denumirea fiului (Iisus - fiul Domnului) prin denumirea de „administratorul lui 

Dumnezeu“, precum și în permanent reluata critică de „elenizare a creștinătății“ și care se 

dezvoltă într-o critică a dogmelor insuficient reflectată (cf. cărțile sale: Unfehlbar, Christ sein).9 

Cât de absurd și contradictorii sunt aceste concepții ale lui Küng reiese și din din admirația lui 

pentru opera lui Karl Barths „Dogmatica bisericească“. În timp ce spre exemplu la alegerea 

temei de doctorat era foarte impresionat de teologia lui Karl Barth și de faptul dacă ea își avea 

originile și era pătrunsă de Sfânta Scriptură,10 apreciaza în opera sa referitoare la iudaism mai 

ales punct de vedere formal arhitectura „Dogmaticii bisericești“ al lui Barth, critică însă foarte 

dur aplicare teologiei lui Barth „la conciliile helenistice ale vechii biserici clădite pe învățătura 

trinitară și hristologie“. Deosebit de slab este reflectată la Hans Küng și întreg domeniul a 

hermeneuticii biblice, fiindcă ai impresia că Hans Küng în preocupările sale cu Sfânta Scriptură 

stăpânea doar câteva scrieri din învățătura clasică referitor la „sensul cvadruplu a scrierilor“ și 

cărora nu le-a înțeles sensul, ca să nu mai vorbim că pentru comparație ar fi trebuit ca să fi luată 

în calcul măcar hermeneutica biblică iudaică.11 Faptul că autorul se pare că nu a citit cu adevărat 

nici măcar textele citate dorim să-l trecem aici cu vederea. De reținut însă rămâne insistența lui 

Küng asupra „metodei istorico-critice“ la excegeza bibliei în întreaga bogăție a fațetelor ei 

(„critică de text, literară, a formelor, a genurilor, ... istoria motivelor, tradiților, redacțiilor și 

efectelor ..., ... săpături arheologice, ... cercetări de suprafață, … cercetări social științifice și 

structuraliste) pe care le-a analizat pe toate împreună și contrar înțelegerii „premoderne“ a 

                                                           
7 Schalom Ben-Chorin, Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidischen Credo. 

Tübinger Vorlesungen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1979, p.78-97, p.304; idem, Der dreidimensionale Mensch in 

Bibel und Moderne, Paulinus-Verlag, Trier, 1971, mai ales p.11-26, cât și  Stefan Schreiner, Kalif Gottes auf Erden. Zur 

koranischen Deutung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, în idem, Die jüdische Bibel in islamischer Auslegung, ed. 

Friedmann Eißler/ Matthias Morgenstern, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, p.19-31, care tratează aici mai ales aspectele 

iudeo-islamice ale tematicii. 
8 Referitor la atitudinea sa critica fața de icoană, cf. idem, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Piper, München/ Zürich, 

1994, p.262-280 Cf. la această problematică: Wolfgang Wünsch, The image of the church in Martin Luther’s Theology – an 

orthodox perspective, în Dumitru A. Vanca/ Marc J. Cherry/ Alin Albu (ed.), Ars Liturgica. From the Image of Glory to the 

Image of the Idols of Modernity, vol. 1, Alba Iulia, Reîntregirea, 2017 , p.401-411; cât și: idem, Ikone und religiöses Bild in 

der Theologie von Josef Ratzinger aus orthodoxer Perspektive, în Mihai Himcinschi/ Răzvan Brudiu/ Andrei Motora (ed.), 

Icoană și misiune. Relația dintre chip și imagine în societatea actuală, Școala Internațională de vară a doctoranzilor teologie, 

Ediția a V-a, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“, Sighișoara, 10-14 iulie 2017, Reîntregirea, Alba Iulia, 2017, 

p.349-368. 
9 În măsură ce critica sa se referă la dogme romano-catolice speciale, cum ar fi ‚Infailibilitatea Papei ex catedra’, Primatul 

Universal al Papei sau dogme referitoare la Sf. Fecioară Maria specifice catolicismului, am putea discuta despre aceasta, deși 

metoda istorico-bisericească a lui Küng este chiar și aici destul de nesatisfăcătoare, dar profesorul din Tübingen merge chiar 

și mai departe și pune de fapt la îndoială învățătura singurei, sfintei, apostolice și sobornicești biserici. 
10 Hans Küng, Erkämpfte Freiheit. Erinnerungen, Piper, München/ Zürich, 2004, p.168. 
11 Ibidem, p.291-294. 
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Sfintei Scripturi, așa cum o praticau și cei „din Evul Mediu sau reformatorii“.12 De-asemenea 

insuficient este reflectată și relația „bibliei iudeice respectiv ebraice“, a bibliei creștine și mai 

ales a „Septuaginta“. Reducerea tradiției apostolice la „o mărime pur omenească și punerea ei 

pe același plan cu „tradiția bisericească“ a fost deja abordată de către noi.  

Aici trebuie să ne îndreptăm atenția foarte pe scurt asupra problemei limbii, și anume în 

ce fel tocmai problema limbii și activitatea de traducere dintr-un model lingvistic în altul (Ge. 

11 și Acta 2) face parte din datele fundamentale a moștenirii biblice, din tradiția apostolică și 

bisericească, precum și din corpusul elementar a unei eclesiologie bine înțelese. Pe bună 

dreptate Küng consideră ca pe-o mare greșeală în istoria bisericii faptul că „spre sfârșitul 

secolului liturgia germanilor (diferită de cea a slavilor!) în loc să fie ținută în limba poporului 

ea a fost sărbătorită într-o limbă latină sancționabilă“13 și justificată cu falsa „teorie a celor trei 

limbi“ refuzată încă de sf. Apostoli slav Chiril și Metod și potrivit căreia latina, greaca și ebraica 

ar fi „limbi sfinte“ „potrivite pentru a-l slăvi pe Dumnezeu“.14 Pe bună dreptate Küng observă 

aici un elemnt esențial care a dus la separarea regretabilă dintre cler și laici, dintre corpul 

educațional ierarhic și poporul bisericesc în cadru catolicismului roman,15 și pe care o aduce tot 

mereu în discuție în scrierile sale religioase. Potrivit convingerilor noastre traducerea bibliei a 

lui Martin Luther a constituit o importantă încercare, să se elimine bariera limbii, chiar dacă 

reforma lui Luther a soluționat-o numai într-un mod nemulțumitor problema apărută în tradiția 

bisericească a vestului dintre cler și laici. 

Dacă Küng la început fără a reflecta foarte mult a pornit de la „ineranța scripturii“ în 

baza întîlnirilor și a celor trăite la cel de-al doilea Conciliu de la Vatican, și pas cu pas a deviat 

de la conceptul lipsei de greșeli și a inspirației verbale a Sfintei Scripturi, totuși se pun bazele 

pentru sincretismul interreligios de mai târziu specific pentru Küng și asta încă începând cu 

lucrarea sa de doctorat referitor la învățătura lui Barth despre justificare. 

Punctul de plecare în acest sens o constituie întrebarea - în cel mai bun sens catolic – a 

lui Barth, de la finalul disertației lui Küng „cu privire la raportul dintre cuvântul lui Dumnezeu 

cu celelalte cuvinte, care în creaționalitatea lor sunt sau pot să fie totuși cuvinte adevărate“.16 

Așa după cum am văzut, Küng vorbește despre celelalte religii ca despre „posibile drumuri de 

                                                           
12 Idem, Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, Piper, editia a doua , München/ Zürich, 2001  p.50.  
13 Idem, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Piper, München/ Zürich, 1994, p.417. 
14 Hans-Dieter Döpmann, Die Orthodoxen Kirchen, Verlags-Anstalt Union, Berlin, 1991, p.39. 
15 Ca exemplu iluminător și pregnant indicăm doar legătura etimologică fatală dintre “Hokuspokus“ și “hoc est corpus meus“. 
16 Hans Küng, Rechtfertigung, Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitbrief von Karl Barth, 

Piper, München/ Zürich, 1986, 2004, p. 344 cu referire la Karl Barth, KD, vol. IV/ 3, prima jumatate, p.122-188, citatul dat 

de Hans Küng (fara precizarea paginii) se găsește pe p.122. 
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mântuire“ și în timp ce la început pornește de la o singură „religie adevărată“,17 se rezumă apoi 

în mod pragmatic pe schițarea „celor trei mari sisteme religioase  supraindividuale, 

internaționale și transculturale“ în cadrul „unei istorii religioase a omenirii (Wilfred Cantwell 

Smith)“,18 în timp ce la fiecare religie în parte și potrivit „teoriei paradigmelor“19 dezvoltată de 

Thomas S. Kuhn el face deosebirea dintre substanța lor religioasă și diferitele lor paradigme de 

care toate aceste religii sunt străbătute sau în care ele există ‚în același timp’. 

Într-adevăr ciuntarea clasificării deloc convingătoare a diferitelor religii ale lumii în 

„trei mari sisteme de curente religioase“ (sistemul de curent de origine semitică de tip profetic: 

judaism, creștinism, islam; sistemul de curent religios de proveniență indiană de tip mistic: 

hinduism, budism; sistemul de curent religios de proveniență chinezească de tip de înțelepciune: 

printre altele șamanismul, confucianismul, taoismul, budismul chinez) prin instrumentul lui 

Küng și anume „analiza paradigmatică“ în legătură implicită cu o presupusă „religie 

adevărată“ reprezintă vehiculul principal a sincretismului specific lui. Küng atrage atenția 

asupra faptului că în fiecare religie există un amestec între credință și superstiție. El aduce tot 

timpul în discuție tematica „religiei populare“ și insistă asupra faptului că religia spre deosebire 

de superstiție nur ar institui drept autoritate nimic condițional sau relativ ci s-ar exprima 

întotdeuna în acest sau în alt fel:  

  

„acel prim-ultim adevăr, la care se roagă nu doar evreii și creștinii, ci și musulmanii, și pe care hindușii îl caută 

în Brahma, budiștii îl caută în absolut și binențeles chinezii tradiționali îl caută în ceruri sau la Tao“20 

 

Küng atinge subiectul „descoperirii poporului“ și a „spiritului popular“ (Giovanii 

Battista Vico, Johann Gottfried von Herder), care din punct de vedere științific aduce cu sine o 

schimbare de perspectivă științifică în aprecierea religiei populare,21 însă nu aprofundează 

aspectele sociologice a acestei tematici (practica pioșeniei și cea religioasă în diferitele aspecte 

ale vieții omului: familie, viața profesională, viața publică), ci vorbește mai degrabă despre o 

educație politeistă a religiei populare, și tocmai în acest sens se referă în cazul hinduismului și 

a taoismului la structurile trinitare existente acolo.22 În orice caz nu trece peste anumite 

                                                           
17 Dezbaterea acestei întrebări la: Hans Küng, Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung, Piper, München/ 

Zürich, 1987, p.274-306. 
18 Hans Küng, Projekt Weltethos, p.159, cu referire la: Wilfred Cantwell Smith, Towards a world theology. Faith and the 

Comparative History of Religion, Orbis Books, New York, 1981. 
19 Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, editia a 24-a, 2014, Frankfurt/ Main, 1967. 
20 Hans Küng, în idem/ Julia Ching, Christentum und Weltreligionen. Chinesische Religion, Piper, München/ Zürich, 2000, 

p.85. 
21 Ibidem, p.74. 
22 Hans Küng, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg, vol. 1: Stammesreligionen, Hinduismus, chinesische Religion, 

Buddhismus, Piper, München/ Zürich, 2005 , p.120f., 209. 
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asemănări structurale a învățăturii trinitare creștine și a credințe iudeice23 și nu se referă în mod 

explicit la „Treimea taoistă“ a Juliei Ching, care într-un răspuns creștin – ortodox la provocarea 

religiilor lumii ar merita de-asemenea să i se acorde atenție:  

 

„Tao produce pe unu. 

Unu produce pe doi. 

Doi produce pe trei. 

Treiul produce toate lucrurile“24 

 

Este adevărat că Hans Küng cu referire la tema „strărevelației“, a 

„strămonotoismului“ și a „stră-religiei“ arată o foarte mare reținere, însă face trimitere în 

prezentările sale despre religiile tribale la ceea ce cercetarea nouă numește „învălmășirea“, la 

întreprătunderea concomiteței temporale și a întrepătrunderii reciproce a diferitelor fenomene 

și faze ale religiei“25 Mai mult islamul pornește foarte clar de la un monoteism străvechi (Adam, 

primul monoteist respectiv musulman), în timp ce Küng face presiuni în direcția creștinilor să-

l recunoască pe Mohamed ca pe un profet adevărat și Coranul ca pe „Cuvântul lui Dumnezeu“.  

Din toate religiile Küng dorește să distileze un „ethos străvechi“ drept fundament pentru 

„proiectul de ethos mondial“ și totodată a unui minim consens etic a cărui noțiuni de bază 

rezumate ar suna astfel  

„Lipsa de violență și de frică față de viață: să nu ucizi, să nu torturezi, să nu schingiuiești; solidaritate 

și o ordine economică justă; să nu furi, să nu exploatezi, să nu corupi, toleranță și adevăr; să grăiești și să 

acționezi cu adevărat, să nu minți, să nu păcălești, să nu falsifici, să nu manipulezi. Egalitate între oameni și 

parteneriat între bărbat și femeie; să nu abuzezi de sexualitate, să nu înșeli, să nu umilești, să nu  dezonorezi; 

principiul umanității, regula de aur.“26 

 

Küng este de părere că astfel acest consens minimal poate să ducă la un raport echilibrat 

între religii și la pace pe pământ, dar trece cu vederea un amănunt, și anume faptul că pe de-o 

parte tocmai diferențele fiecărei religii în parte trebuie să conviețuiască și pe de-altă parte că 

reducere unei religi la un principiu umanitar („Voia lui Dumnezeu constituie bunăstarea 

omului“) are acțiune limitată și că sub o nici o formă nu surprinde ce reprezintă religia într-un 

mod atât de natural iar în cel mai bun caz orientarea practică și ajutorul umanitar ține de ea. 

                                                           
23 Idem, Judentum. Wesen und Geschichte, Die religiöse Situation der Zeit, Piper, ediția a doua, München/ Zürich, 2001, 

p.466-469. 
24 Julia Ching, în Hans Küng/ Julia Ching, Christentum und Weltreligionen. Chinesische Religion, Piper, München/ Zürich, 

2000, p.175, cu referire la capitolul al 42-lea la Tao-te ching. 
25 Hans Küng, Erlebte Menschlichkeit. Erinnerungen, Piper, München/ Zürich, 2013, p.304. 
26 Textul a fost rezumat de mine și conține cuvintele cheie importante, cf. Hans Küng, Der Islam. Wesen und Geschichte, 

Piper, München/ Zürich, 2006, p.780. 
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 Pe baza introducerii noastre biografice am obeservat cu atenție cum poziția lui Hans 

Küng în calitate preot romano – catolic, căruia din decembrie 1979 nu i s-a ridicat încă de către 

autoritatea bisericească interdicția de-a preda, s-a răsfrâns asupra prezentării diverselor religii 

mondiale. Astfel am ajuns la concluzia, că peste tot acolo unde au existat neclarități sau 

neajunsuri în percepția lui Küng asupra creștinătății și bisericii, acestea în mod nemijlocit sau 

răsfrâns asupra raportului său cu alte religii. 

Astfel se transferă spre exemplu raportul său divizat și puțin reflectat asupra dogmelor 

și a dezvoltării dogmelor bisericești asupra luării în considerare și prezentării religiilor care în 

structura lor nu cunosc nici un fel de dogmă. Am atras atenția și asupra faptului că scindarea 

dintre „dogma“, viața bisericească și „educatorii bisericii“ își are rădăcinile departe în 

catolicismul roman. 

În cazul lui Küng această separare are drept urmare - și este de înțeles acest lucru - un 

scepticism adânc vis a vis de pozitivismus dogmelor pregătit să se deschidă într-o teologie și 

practică (rugăciune, meditație) sincretică interreligioasă fără să renunțe desigura la pretenția de 

adevăr subiectivă a creștinilor și unde pentru Küng, Iisusul „istoric“ își are rădăcinile în 

înțelesul său universal. Ca și în cazul raportului lui Küng cu Dogma creștină și în cazul temei 

„ritual și ritualuri“ s-ar putea spune același lucru,27 cu mențiunea că și în acest caz poate fi 

apreciată formarea sa „iezuană-iezuită“ manifestată printr-o simplitate a slujbei și ritualului și 

care cu siguranță își găsește un corespondent paralel în liturghia islamică.28 Totuși rămânem cu 

impresia că la Hans Küng în lucrarea sa referitoare la diversele religii mondiale și-a dezvoltat 

și înțelegerea pe tema „ritual și ritualuri“, dar se remarcă însă un puternic sentiment de 

aparteneță între interior și exterior. Ori anumite manifestări exterioare nu sunt suficiente ori nici 

interioritate pură singură nu reușește. Pentru gândirea creștină în ceea ce privește dogma și 

ritualul în cazul lui Hans Küng reiese o concluzie, și anume că liturghia (slujba), teologia și 

viața sunt un tot unitar și că dogma creștină este o chestiune de experiență, deși că în mod foarte 

clar există diferite etape ale ei, de unde biserica văzută din punct de vedere istoric a fost supusă 

disciplinei arcaniene. Hans Küng nu reflectă toate aceste raporturi pe care aici nu le putem 

urmări mai departe. 

În discuția referitoare la religiile mondiale este totuși important să nu vorbim de un 

trunchi deformat al creștinului, chiar dacă restul rămas este de preț, ci despre bogăția moștenirii 

                                                           
27 Tema tratate în perspectivă istorico-religioasă: Louis Bouyer, Mensch und Ritus, editura Matthias Grünewald, Mainz, 

1964. 
28 Cf. Hans Küng, Der Islam. Wesen und Geschichte, Piper, München/ Zürich, 2006, p.172ff. 
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creștine care reunește în ea în mod inseparabil „crucea“ și „învierea“ Domnului nostru.29 De-

aceea în cazul lui Hans Küng trebuie să respingem hotărât înțelegerea creștinismului ca pe-o 

„religie profetică“ împrumutată „post Christum“ din celelalte mari curente religioase ale 

omenirii, și care s-ar putea sau ar trebui să se împrumute tot timpul. Argumentele lui Küng ar 

putea să-l mulțumească pe omul simplu,30 dar nu au nimic de-a face cu știința. 

Acest lucru este valabil atât pentru întru înțelegerea misticii specifice creștine a cărei 

origini extracreștine autorul nostru o expune neobosit cu eforturi spasmiotice și plagiative,31 

dar și în cazul „reîncarnării lui Dumnezeu“ pe care Küng în fapt nu o mai consideră ca pe-o 

dată fundamentală a istoriei creștinătății, a bisericii și lumii, ci o înțelege doar ca pe-o ipoteză 

dezvoltată de experți din exeperiența eruită a lui Iisus cu prima – ultima realitate și din care 

profesorul nostru de la Tübingen își ia justificarea necesară pentru proiectul său de etos mondial 

necesar supraviețuirii omenirii. Faptul însă că creștinilor, Dumnezeu Sfânta Treime este întâlnit 

mai ales în cadrul sfântei liturgiei din biserică constituie o experiență, prezentată este adevărat 

în cărți dar care poate fi dobândită doar printr-o participare activă la viața bisericească.32 Căci 

înotul nu poate fi învățat din manualele de înot ci doar înotând în apă adevărată. 

                                                           
29 Cf. Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum, Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, ediția a 6-a, 

Kösel, München, 2005 p.215-216, care atenționează că momentul “Învierii“ este mai accentuat în catolocism, dar momentul 

“Teologei Crucii“ este mai accentuat în protestantism. 
30 Hans Küng, Projekt Weltethos, Piper, Zürich/ München, 1990, p.13. 
31 Faptul că este altfel a demonstrat cu o claritate excepțională conducatorul științific al lui Küng (“Küngs Doktorvater“), 

Louis Boyer, Einführung in die christliche Spiritualität, editura Matthias Grünewald, Mainz, 1965, p.262-280. 
32 Cf. Rudolf Schneider, Vom Wesen der ostkirchlichen Eucharistie, în Ernst Benz, Die Ostkirche und die russische 

Christenheit, editura Furche, Tübingen, 1949, p. 141-172, dar și Albert Klein,Theologische Besinnung zur Neuordnung des 

Gottesdienstes, în idem,  Ein Leben im Glauben für Kirche und Gemeinschaft. Selbstzeugnisse. Aus dem Nachlass 

herausgegeben von seinen Kindern und Enkeln zu seinem 100. Geburtstag am 16. März 2010, Hermannstadt/ Sibiu, editura 

hora, 2010, p.358-387. 


