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importante și propunerile interesante de restaurare a vechilor rânduieli fac 
din această carte obiectul unei lecturi incitante și folositoare atât teologilor, 
cât și laicilor.

Constantin Iacob

Radu Preda, Ortodoxia & Ortodoxiile. Studii socialteologice, colecţia 
Universitas, seria Theologia Socialis 10, Ed. Eikon, Cluj-Napoca 2010, 
371 p.

Nevoia unor reflecţii teologice ortodoxe asupra problemelor cu care 
se confruntă creștinătatea în general și Ortodoxia în special, mai ales într-o 
perioadă de tranziţie cum au fost ultimii douăzeci de ani, este evidentă, cu atât 
mai mult cu cât se observă cu ușurință lacune majore în modul de gândire al 
studenţilor teologi, gândire neancorată în realităţile istoriei contemporane, în 
„trupul istoriei”, după cum s-ar exprima autorul lucrării de faţă. Lipsa acestor 
reflecții a dus însă deopotrivă atât la o însușire deficitară cât și la o raportare 
superficială a credincioșilor de rând faţă de religiozitate.

Autorul, Radu Preda, titular al cursului de Teologie socială la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin 
volumul de faţă, sugestiv intitulat Ortodoxia & Ortodoxiile, ne introduce în 
duhul  lumii de azi marcate de numeroase dezbinări și fărâmiţări, de schisme 
și anateme (o moștenire de altfel a mileniului trecut), de vanităţi și orgolii, ce 
nu-și au nicidecum locul în sânul a ceea ce ar trebui „...să fie una”. Prezentat 
sub forma unor studii social-teologice și împărţit în șase capitole, volumul se 
înscrie în rândurile reflecţiilor sănătos-ortodoxe asupra unor evenimente ce 
s-au petrecut în ultimul timp, dar care, deși deosebit de importante pentru 
mesajul pe care-l transmit, au rămas insuficient mediatizate. De altfel, lăsate 
mereu netraduse pe limbajul mediu, accesibil tuturor, numeroasele mesaje și 
documente emise în cadrul dialogurilor ecumenice, inter-religioase sau inter-
confesionale au produs, ori sunt pe cale să producă, exact opusul scopului 
pentru care au fost adoptate. Toate acestea datorită lipsei de angajament, lipsei 
de comunicare autentică și lipsei dialogului în sensul larg.

Primele capitole se constituie din tratarea a două astfel de mesaje, primul 
emis cu ocazia ultimei sinaxe a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale, 
ţinută în 2008 la Fanar, iar cel de-al doilea document reprezintă pastorala 
Patriarhului Ecumenic Bartolomeu la Duminica Ortodoxiei, în februarie 2010.




