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cadrul a trei denominaţiuni neo-protestante: a adventiştilor de ziua a şaptea, 
a mormonilor şi a martorilor lui Iehova. Convingerea autorului este aceea 
că singură învăţătura Bisericii Ortodoxe a reuşit să rămână consecventă de-a 
lungul timpului cu principiile scripturistico-patristice ce au îndemnat la 
iubirea aproapelui şi la căutarea păcii. 

Ultimul studiu aduce în contemporaneitate discuţiile privitoare la răz-
boiul drept: Bogdan Paiu, Intervenţia umanitară: provocare, nouă ipostază a 
războiului legitim sau simplu instrument al politicii internaţionale? (p. 425-
526). Dilema sugerată în titlu nu este tranşată în mod definitiv de autor, 
care subliniază însă că intervenţia umanitară şi războiul just îşi au punctul de 
plecare în morala creştină. Spre exemplu, cele trei criterii ce se cer îndeplinite 
– cauza dreaptă, intenţia legitimă şi legitimitatea – îşi au sursa în gândirea 
lui Toma d’Aquino. În opinia noastră, marele merit al studiului este acela că 
atrage atenţia asupra deplasării accentului de pe etic pe politic: intervenţia 
umanitară dobândeşte în practică motivaţii şi scopuri ce depăşesc cadrul mo-
ralităţii persoanei. 

Volumul de faţă reprezintă o contribuţie foarte importantă într-o ches-
tiune deosebit de sensibilă din punct de vedere al moralei creştine: tema 
războiului just. Dacă acceptăm viziunea creştinismului ca fiind o „religie a 
păcii”, atunci nu putem trece cu vederea şi provocarea pe care o ridică creşti-
nilor tema amintită. 
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Volumul Thinking Modernity reuneşte contribuţiile prezentate la confe-
rinţa cu acelaşi titlu desfăşurată între 3 şi 5 decembrie 2007 la Mănăstirea 
Maicii Domnului din Balamand (Liban). Organizatori au fost Institutul 
Teologic Sf. Ioan Damaschin al Universităţii din Balamand şi Mănăstirea 
patriarhală din aceeaşi localitate, alături de Catedra pentru Teologie Ortodoxă 
a Universităţii Wilhelm din Westfalia (Münster, Germania).

Tema raporturilor dintre Ortodoxie şi modernitate este fără îndoială 
una de actualitate şi ar trebui să ocupe un loc important în agenda preocu-




