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Dr. Thomas Schirrmacher (n. 1960) este purtător de
cuvânt al Alianţei Evanghelice Mondiale în domeniul
drepturilor omului, director al Institutului Internaţional
pentru Libertate Religioasă (Bonn, Cape Town, Colombo),
membru în bordul Societăţii Internaţionale pentru
Drepturile Omului şi, de asemenea, rector al Seminarului Teologic şi Institutelor de cercetare „Martin Bucer“
(având centre deschise în Germania, Elveţia, Cehia şi Turcia), unde predă
etică şi studiul comparativ al religiilor. Deţinător al mai multor titluri doctorale
(în domeniile teologie, antropologie culturală şi studiul comparativ
al religiilor), Dr. Thomas Schirrmacher este prezent şi în spaţiul academic
românesc prin colaborarea sa cu Facultatea de Sociologie şi Psihologie din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, unde predă cursuri de sociologia
religiei.
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iecare dintre noi – indiferent de nivelul social la care ne aﬂăm
– suntem confruntați în permanenţă cu decizii. Pe lângă această
provocare comună, creștinii, datorită convingerilor pe care le au,
se confruntă cu o problemă aparte, aceea de a construi punţi între valorile
creștine fundamentale şi provocările constante ale activităţii profesionale de
ﬁecare zi. Dr. Thomas Schirrmacher, autorul cărţii de faţă, descrie pe larg,
ilustrând cu exemple din diferite domenii (social, familial, eclesial, sociopolitic), cele trei dimensiuni ale oricărei decizii – dimensiunea normativă,
situaţională şi cea existenţială – pledând pentru faptul că ele constituie
împreună parte integrantă a oricărei decizii.
Principala problemă la care ajunge etica creştină rezultă din faptul că
aceste trei dimensiuni sunt văzute nu într-o relaţie de complementaritate, ci
una de excludere reciprocă. Dar încă de pe paginile Sﬁntei Scripturi se poate
vedea cum porunca lui Dumnezeu, înţelepciunea practică şi atitudinea
inimii sunt în mod indisolubil legate. Autorul ne aşază înainte o multitudine de argumente – teologice, sociale şi economice – care să ne convingă de
faptul că o decizie matură trebuie să ia în considerare toate cele trei aspecte:
principiile, situaţiile şi conştiinţa proprie. Această carte se adresează tuturor
celor aﬂaţi în astfel de contexte și în special celor din poziţii de responsabilitate, care doresc să-şi fundamenteze deciziile pe valori creştine.
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