Prezentarea operei

Grija faţă de aproapele
O viziune creştină asupra comunicării

Care ar putea fi aportul tradiţiei creştine adus comunicării în zilele noastre? Această
interogaţie ocupa un loc central în cartea lui
Cristophe Levalois, Grija faţă de aproapele O viziune creştină asupra comunicării. "Un
eseu
inovator"
pentru
Jean-François
Colosimo cel care semnează prefaţa acestei
cărţi. Acesta observă de asemenea :
" Panorama fără precendent oferită de
Christophe Levalois dă naştere unor întrebari
cruciale".
Primul capitol începe prin punerea în
evidenţă a diferenţei între termenii
comuniune şi comunicare în sec. al XVI-lea,
înainte de a schiţa evoluţia acestora până în
zilele noastre. El evocă, de asemenea,
ştiinţele comunicării, naşterea lor în secolul
XX, presupoziţiile si dezvoltarea lor,
provocările momentului cât şi abaterile
observabile fără a uita noile perspective.
Dupa o frescă istorică a relaţilor dintre
Bisericile creştine şi comunicarea de-a lungul
a ultimelor doua milenii, al doilea capitol
expune analiza şi acţiunile celor trei mari
confesiuni creştine în acest domeniu. Autorul acordă atenţie mai ales creşterii importanţei
acesteia în cursul ultimelor două decenii, mai ales în sânul Bisericilor ortodoxe. El
semnalează numeroasele initiaţive, crearea de noi mijloace de comunicare, de organisme, dar
şi aprofundarea analizei care necesită azi o analiză teologică. Din punctul de vedere al
analizei teologice, autorul menţionează drept posibilitate o acţiune ecumenică în sinergie în
acest domeniu, dat fiind faptul că în aceasta problematică abordarea diferitelor confesiuni este
aproape identică.
Al treilea capitol este consacrat unei aprofundări teologice. Mai întâi, autorul examinează
Sfânta Scriptură pentru a arăta, începând cu Geneza, cum chestiunille de comunicare au
ocupat un loc central. A doua idee importantă a acestei părţi este raportată la teologia

persoanei. El explică cum şi de ce persoana în sens creştin este legată la nivel profund de
principiul de comunicare. In încheiere, el arată din ce punct de vedere analiza creştină se
distinge faţă de concepţia generală şi de practica comunicăriii din zilele noastre.
Al patrulea capitol prezintă liniile majore ale viziunii reînoite a comunicării datorate
contribuţiei creştine. El plasează în centrul acestei optici o idee simplă, promisiunea unei
transformări în profunzime.: "Grija faţă de aproapele". Fiind valabil pentru toate domeniile
activităţii umane, acest principiu se aplica şi comunicării.
In concluzia sa, Christophe Levalois subliniază : " In faţa intrebărilor şi îndoielilor care
afectează comunicarea, creştinii pot da un răspuns lumii şi pot propune o orientare pentru a
răspunde provocărilor care apar, a căror natură poate să reînoiască în profunzime viziunea şi
practicile actuale ale comunicării".

Autorul : Christophe Levalois este preot ortodox (parohia Sfântul Serafim de Sarov, Paris,
Arhiepiscopia parohiilor ortodoxe ruseşti din Europa Occidentală), jurnalist, istoric si teolog
de formaţie, profesor în sistemul de învăţământ public secundar, redactor şef al site-ului de
informaţii Orthodoxie.com, membru al comisiei "Massmedia şi informaţii" al Adunării
Episcopilor Ortodocşi din Franţa.
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