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Într-o lume al cãrei prezent impune o pleiadã de teme de o importanþã acutã, cum ar fi
ciocnirea civilizaþiilor, pluralism, globalizare, drepturile omului, migraþie, dialog interre-
ligios alãturi de temele perene privind educaþia, cultura ºi naþiunea, vieþuirea ºi convie-
þuirea creºtinului ortodox în secolul al XXI-lea este mult mai provocatoare. Cartea intitu-
latã Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreºtine ºi interreligioase pentru secolul XXI,
semnatã de Adrian Boldiºor se bazeazã pe profilul de preot cãrturar al autorului ºi evi-
denþiazã mãrturiile ortodoxiei despre Bisericã, în calitate de „prezenþã vie a lui Hristos
în lume“; o calitate în care aceasta se angajeazã în „facerea de bine“ ºi dialoguri, despre
Ortodoxie ºi „pâinea cea cereascã“.

În subtext, ca ºi în „prim text“, pe alocuri tema intelectualului ca lider spiritual este
preocuparea majorã care strãbate prin teme precum „ciocnirea civilizaþiilor“ ºi reconfi-
gurarea „politicilor globale de-a lungul liniilor culturale“ (p. 7). „Seminþele“ pe care le
are de dãruit Ortodoxia sunt protagonistele dialogului spiritual pe care autorul îl ridicã
la rangul de cale spre comuniune prin alteritate, metodã de iluminare a potenþialului de
îmbogãþire reciprocã între diferite culturi ºi civilizaþii, dincolo de, în pofida sau prin
diversele lor „ciocniri“. (pp. 22-23)

Discuþia despre globalizare nu trebuie redusã la o discuþie despre dezvoltarea econo-
micã ºi segregare economicã, inechitabilã, accentuatã. Dialogul spiritual în care Biserica
este chematã ca prezenþã relevantã, are menirea de a îmbogãþi discuþia prin tematici pri-
vind ecumenismul, pe de o parte, ºi posibilitatea unei economii întemeiate pe principii
evanghelice ºi pe adevãrul apostolic cã „nu numai cu pâine va trãi omul“ (Luca 4: 4) –
fãrã a se opune dezvoltãrii economice, Biserica are rolul de a reaminti ce presupune pro-
gresul real al umanitãþii, care dacã redã o stare autenticã nu poate rãmâne exclusiv la as-
pecte precum creºterea nivelului de trai, ori creºterea economicã, în detrimentul progre-
sului spiritual ºi, mai ales, întru cele duhovniceºti. (p. 33) „ªi în lumea globalizatã actualã,
ca ºi în trecut, Biserica Ortodoxã a subliniat ºi continuã sã sublinieze valoarea persoanei
umane. Drepturile individuale, aºa cum sunt vãzute astãzi, în ciuda multor elemente po-
zitive, desfigureazã adesea adevãrul specific persoanei, deoarece persoana umanã este
vãzutã dincolo de individualitate ºi de drepturile individuale. Fiind creat dupã chipul lui
Dumnezeu ºi tinzând spre asemãnarea cu Acesta, omul trebuie sã îmbrãþiºeze întreaga
umanitate“. (p. 41)

Tot astfel cum nu este de dorit o separare a Bisericii de societate ºi de lume, nici orto-
doxia nu se poate izola, ci trebuie sã devinã o prezenþã, deopotrivã practicã ºi spiritualã
în societãþile naþionale ori internaþionale, în contextul globalizãrii, dar ºi al discuþiilor
despre tensiunile modernism-postmodernism, Occident-Orient, tradiþionalism-modernism
etc. Vestea cea Bunã a Împãrãþiei nu poate fi nici confiscatã de ºi nici închisã în anumite
scheme spirituale, în anumite naþiuni, ori în anumite epoci. (p.70)
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Ca urmare, între responsabilitãþile de prim rang ale Ortodoxiei se aflã marea culturã,
educaþia religioasã, educaþia interreligioasã ºi dialogul religios. Acestea sunt însã roluri
„tradiþionale“ în care „practica“ ortodoxã a acumulat experienþã ºi reuºite. Ceva mai pro-
vocatoare sunt modalitãþile în care va reuºi Ortodoxia sã devinã o prezenþã semnificativã
ºi chiar salutarã în ceea ce presupun provocãrile aduse de realitãþile dificile, specifice,
româneºti, în problemele raportãrilor rudimentare la etnicitate ºi naþionalism (echivalate
adesea, de la nivel înalt, cu „înapoierea“ ºi „xenofobia“), la migraþie, la drepturile omului,
la pluralism ºi globalizare.

Dar în ce fel poate face cu eficienþã ºi „greutate“ recomandãri Biserica factorilor de
decizie statali ºi celor asociaþi mecanismelor financiar-economice? Vom saluta oare într-un
orizont rezonabil de timp refacerea symphoniei, sau a unor suite de simfonii spirituale
mundane ºi bisericeºti sau mãcar realizarea ecumenismului; ºi în ce mod?

Henrieta Aniºoara ªerban
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