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Cartea de faţă este structurată în două mari părţi distincte: în prima

sunt cuprinse interviuri realizate de Cristian Bădiliţă, iar în cea de-a doua
interviuri realizate de Otniel Vereş. Dacă Bădiliţă este cunoscut în spaţiul
teologic românesc în special prin iniţierea traducerii Septuagintei în limba
română, ca şi un erudit patrolog şi fin istoric al creştinismului timpuriu, au
tor a numeroase lucrări axate nu doar asupra unor teme privitoare la Bise
rica primară, ci şi al unor articole ce comentează aspecte socio-politice şi
religioase din România de astăzi, Otniel Laurian Vereş este o figură mai puţin
cunoscută. Dintr-o notă publicată la începutul cărţii aflăm că este un baptist
cu studii clasice, doctor în filosofia religiei la Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca, traducător din limba latină şi membru în proiectul Septuaginta
iniţiat de Cristian Bădiliţă la editura Polirom.
Primul interviu realizat de Cristian Bădiliţă îl are ca interlocutor pe
episcopul greco-catolic Virgil Bercea, având în centru figura fostului papă
Ioan Paul II. Sunt evocate studiile săvârşite la Roma ca şi vizita efectuată de
papa Ioan Paul II în România sau problema beatificării acestuia imediat după
moarte. Ceea ce trebuie reţinut este lista bibliografică ce cuprinde cele mai
importante lucrări ale unor teologi greco-catolici români (vezi p. 17-19).
Pastorul baptist Marius Cruceru prezintă modul de organizare al Uni
unii Bisericilor Baptiste din România, specificul acestui cult, principalele
elemente definitorii, istoricul cultului baptist în România, precum şi câteva
direcţii actuale ale baptismului românesc.
Următorul interviu este realizat cu preotul romano-catolic Wilhelm
Dancă, rector al Institutului Teologic din Iaşi. Poziţia acestuia este una ofen
sivă la adresa Bisericii Ortodoxe (vezi de exemplu afirmaţia „ortodoxismul
nu cunoaşte exerciţiul libertăţii în adevăr”, p. 45). Pe de altă parte, după ce
face un scurt istoric al prezenţei catolicismului pe teritoriul României, atunci
când este întrebat despre un specific al acestui catolicism românesc faţă de cel
occidental, Dancă recunoaşte că există influenţe ortodoxe pe care le-a suferit
Biserica Catolică din România (p. 48). Alte teme abordate sunt: studiile
efectuate în România, la Iaşi, şi în Italia, la Roma (finalizate cu o teză de
doctorat despre antropologia lui Mircea Eliade), problema primatului papal,
Imaculata Concepţie, celibatul preoţilor catolici, rugăciunea rozariului sau
divorţul în perspectivă romano-catolică.

