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Abstract 
Relations between religion and politics are complex and paradoxical. Both strive to achieve and 
maintain power. Both politics and religion involve control over social relations and emphasiye 
social integration (politics in its concern for order in society, and religion in its concern for 
observance of order and obligations within the congregation). But they differ in respect of specific 
goals, the values that ascribe to power and differences in their conceptions of the nature and source 
of power. In the modern world, power, embodied in political institutions, is secular; in the past, its 
association with religion created a transcendental relationship, causing the possession of power to 
be of different quality, to come from another world. But, while politics is focused on interpersonal 
relationships, religion is more oriented towards relations between humans and gods or other 
spiritual forces. 
 
Rezumat 
RelaŃiile dintre religie şi politică sunt complexe şi paradoxale. Ambele încearcă să obŃină şi să 
menŃină puterea. Atât politica cât şi religia implică controlul asupra relaŃiilor sociale şi subliniază 
integrarea socială (politica în preocuparea pentru ordinea din societate şi religia în preocuparea 
pentru respectarea ordinii şi a obligaŃiilor în interiorul congregaŃiei). Dar ele se diferenŃiază prin 
obiectivele concrete, prin valorile pe care le proiectează asupra Puterii şi prin divergenŃele în 
concepŃiile lor asupra naturii şi sursei puterii. În lumea modernă, puterea, întrupată în instituŃii 
politice, este laică; în trecut, asocierea ei cu religia crea o relaŃie transcendentală, făcea ca 
deŃinerea puterii să fie de o altă calitate, să vină dintr-o altă lume.  Dar, în timp ce politica este 
axată pe relaŃiile oamenilor cu alŃi oameni, religia este mai mult orientată spre relaŃiile dintre 
oameni şi zei sau alte forŃe spiritual concepute. 
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Introducere  
  La un nivel general, religiile şi politica tind să fie opuse din punct de vedere conceptual: 
religia se ocupă cu sacrul, politica cu profanul. Religia şi politica se folosesc de calculul raŃional şi 
de apelul la emoŃie, dar religia este întemeiată pe revelaŃie, în timp ce politica încearcă să se 
păstreze în limitele raŃiunii. Religia operează în numele unui principiu al adevărului, în timp ce 
politica are de-a face, de multe ori, cu adevăruri relative, bazatre pe criterii de oportunitate [1].  
 
ConvergenŃe şi divergenŃe 

OpoziŃia dintre religie şi politică, în special atunci când este exprimată în termenii practici 
(concretizaŃi prin principiul separării bisericii de stat), trebuie să fie privită în perspectivă istorică. 
Este în mare măsură un construct al civilizaŃiei occidentale şi, prin aceasta, este relativ modernă (J. 
Smith apud. M Coman, 2009). Proiectul modernităŃii a fost instituŃionalizat în forma statului-
naŃiune, statului laic, statului centrat pe individ: în acesta un anumit tip de organizare politică, statul 
suveran teritorial, a fost structural cuplat cu un anumit tip de identitate colectivă, ”comunitatea 
imaginată” a naŃiunii. InstituŃia cetăŃeniei, compusă din statutul de membru al unui stat, din drepturi 
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individuale şi identităŃii naŃionale, dezvăluie în mod clar această formă particulară de organizare 
socială, de cuplare politică şi culturală colectivă [2].  
În timp, această schimbare adusă de sfera politică „laică” a redus influenŃa religiei în legitimarea 
puterii şi în definirea colectivităŃii; această evoluŃie nu presupune însă ca elemntele „religioase”, în 
general, şi tradiŃia creştină, în particular, să devină irevelante public. Dimpotrivă, ceea ce a fost 
acum numit „religie” ar putut fi încorporată în proiectele statului-naŃiune de raŃionalizare şi 
disciplinare a instituŃiilor componente. De fapt, cele trei mari religii care pretind a fi ”universale” şi 
(într-un sens) apolitice, au fost, geografic, comasate într-o parte a planetei - creştinismul în 
Occident, budismul în Estul îndepărtat, şi Islamul în centura dintre ele .Statul a câştigat controlul 
asupra a instituŃiilor şi a practicilor organizaŃionale, care anterior au fost plasate sub autoritatea 
“spirituală” a bisericii - cum ar fi educaŃia sau ştiinŃa. În secolul al XVIII-lea, atunci când o nouă 
opoziŃie conceptuală a fost formulată şi anume aceea dintre stat şi ceea ce a fost atunci înŃeles ca 
“societatea civilă” şi “sfera publică”, concepute ca puncte de reper ale unui model laic al 
funcŃionării democraŃieie în interiorul statului, religia a fost plasată în zona vieŃii private şi însuşită 
(conceptual) ca o zonă a opŃiunilor individuale.  În cele din urmă, începând cu RevoluŃia Franceză, 
dihotomia semantică tradiŃională a religiei cu politica modernă şi autonomă, a fost exprimată cu 
conceptul de “laic”. În fiecare din etapele sale, procesul de “laicizare”, conturat pe fundalul 
politico-teologic al creştinismului, a contribuit la definirea, legitimarea şi înŃelegerea culturală a 
statalităŃii şi a identităŃii naŃionale moderne [3]. 
La nivel practic, în ciuda pretenŃiilor religiei la unicitate şi autonomie, în Occident, la fel ca în 
oricare altă parte a lumii, universul religios poate fi supus constrângerilor politice. O conducere de 
stat poate sprijini sau suprima activitatea religioasă, poate distinge (prin privilegii sau constrângeri) 
între religiile care au o ”biserică” şi celelalte, marginale, sau poate defini o religie prin acordarea de 
garanŃii constituŃionale de liberă practică pentru ceea ce este definit ca rituri specifice unui grup 
religios. Statul poate prescrie îndatoririle unui cetăŃean în aşa fel încât să arate că alegerile 
religioase ale unei persoane sunt negative, în raport cu ordinea politică, socială sau morală. Spre 
exemplu, rezistenŃa unor culte religioase la recrutarea membrilor lor pentru serviciul militar 
ilustrează modul în care opoziŃia faŃă de stat şi insistenŃa excesivă asupra obligaŃiilor religioase 
poate duce la sancŃiuni judiciare. În Occident, chiar şi statele cele mai tolerante au fost uneori 
obligate să intervină în cazul în care activităŃile unui cult religios extremist păreau să exercite o 
presiune nejustificată asupra persoanelor fizice sau să provoace suferinŃe inutile, sau  să fie 
ameninŃătoare pentru ordinea publică. 
În sens contrar, o religie poate circumscrie, defini sau califica activitatea politică sau instituŃiile 
statului. Penetrarea intereselor religioase organizate în domeniul politic este un fapt comun într-o 
democraŃie occidentală. IlustraŃii ale modalităŃilor complexe prin care interesele religioase pot 
solicita privilegii puterii politice apar în sistemele electorale occidentale sau occidentalizate în 
cazurile în care un partid naŃional a avut şi are în mod explicit obiective religioase şi compoziŃie 
religioasă. Aşa sunt Creştin-DemocraŃii în Italia sau Germania, Uniuniea Islamică (Sarekat Islam) şi 
Partidul Indonezia Musulmană (Partai Muslimin Indonezia), în Indonezia antebelică şi respectiv 
postbelică, AsociaŃia Pan-Malaeziană Islamică (Persatuan Islam Sa-Tanah Melayu, acum Partai 
Islam) în Malaezia sau Partidul Republican Islamic în Iran. Un exemplu frapant este cel al Sirka 
Gakkai, o asociaŃie imensă organizată piramidal de japonezii religioşi, organizaŃie cu stramoşi 
militanŃi naŃionalişti activi încă din secolul al XIII-lea, dar care se manifestă în modernitate  prin  
marşuri de protest pentru pace şi pentru un guvern ”curat”. Cât de acute pot fi efectele politice ale 
acŃiunii bazate pe premize declarat religioase se poate vedea din persistenŃa cu care grupuri de evrei 
se stabilesc în anumite părŃi ale Israelului biblic, dar ale Palestinei actuale, pe motivul că teritoriul a 
fost divin şi că le-a fost alocat cu circa 2000 de ani în urmă - în ciuda conflictelor declanşate de 
ocuparea lui şi de sustragerea teritoriilor de la populaŃia arabă rezidentă [4].  
Aşadar religia poate fi un instrument politic foarte puternic. Puterea de convingere exercitată asupra 
adepŃilor săi, certitudinea că acŃiunile acestora beneficiază de o legitimitate transcendentă, puterea 
de organizare a clerului, toate pot conduce la acŃiuni pentru a contesta politicul sau pentru a oferi 
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sprijin politic. O religie poate sprijinii integral organizarea statală (cum se întâmplă în Iran), poate 
oferi o alternativă revoluŃionară la un sistem politic stabilit (cum a fost cazul Poloniei comuniste), 
sau poate conduce acŃiuni politice pentru a defini competenŃele relative ale bisericii şi statului 
(situaŃie întâlnită în numeroase state occidentale). 
 
Mass media si religie 

O dilemă majoră pentru liderii religioşi este dacă trebuie să refuze sau îmbrăŃişeze mass-
media – produs prin excelenŃă al culturii laice. Retorica dualistă a “mass mediei ca producătoare de 
divertisment” nu reuşeşte să capteze modurile complexe de interferenŃă a religiei cu mass-media şi 
cu alte aspecte ale culturii populare; genuri, cum ar sitcom-urile care au fost odată condamnate, sunt 
acum folosite pentru scopuri spirituale. Printre protestanŃi, spre exemplu, astfel de produse mass-
media cum ar fi romanele religioase, talk-show-urile TV şi muzica rock au apărut ca noi genuri 
hibride, amestec de propăvăduire şi divertisment. Programe cum ar fi „Clubul 700” şi „Ora 
Puterii” combină formatul de ştiri TV şi conŃinutul de divertisment, cu elementele specifice unei 
reuniuni tradiŃionale a bisericii. MulŃi baptişti au protestat împotriva filmului „Ultima ispită a lui 
Hristos”, dar cea mai mare parte dintre ei au lăudat „Patimile lui Hristos”, proiectând filmul în 
locaşurile bisericeşti. Unele biserici baptiste utilizează, de asemenea, serialul TV din anii ’60, 
„Andy Griffith Show”, pentru a preda tinerilor principii morale în Şcoala de Duminică [5]. 
Sofisticarea, diversificarea precum şi influenŃa radiodifuziunilor religioase sunt aspecte încă puŃin 
studiate ale scenei religioase la nivel mondial la începutul secolului al XXI-lea. Din India spre 
Europa şi din America Latină  până în Statele Unite, radiodifuziunea religioasă a devenit un 
furnizor dominant de învăŃăminte şi de divertisment religios pentru o mare parte din populaŃia 
lumii. Potrivit unui raport din 2002 al Barna Research Group, într-o lună, mai mulŃi adulŃi din 
Statele Unite (cca. 141 milioane) primesc mesajele de credinŃa creştină transmise prin intermediul 
radioului, televiziunii sau cărŃilor creştine, decât cei care le primesc la o reuniune a bisericilor 
creştine (cca. 132 milioane). Intrând în detaliile acestui raport, s-a descoperit că 52 % din adulŃii 
americani au ascultat un program de radio creştin în luna precedentă, că 38 % din aceşti ascultători 
au ascultat o pildă, o predică, sau un talk-show şi că 43 % din aceaştia din urmă au ascultat chiar un 
post de muzică creştină; 43% din toŃi adulŃii, aproximativ 90 de milioane de oameni, se uitau la 
posturi sau emisiuni creştine pe lună şi aproximativ acelaşi număr de persoane frecventează măcar o 
dată pe săptămână şi bisericile creştine din zonă; studiul a mai observat că femeile şi afro-
americanii erau majoritari printre aceşti ascultători ai radiourilor creştine. Oarecum surprinzător, 
mai mult de 15.000.000 de atei, agnostici, şi membrii adulŃi ai unor credinŃe non-creştine au avut un 
anumit grad de expunere la credinŃa creştină, prin diferite forme de radiodifuziune religioasă [6]. 
Căderea comunismului în Europa de Est  a deschis un domeniu nou pentru bisericile care aveau 
programe de radiodifuziune religioasă. Până la începutul secolului al XXI-lea, un număr de 
radiodifuzori au acaparat fosta Uniune Sovietică şi sateliŃii săi. Printre acestea se află şi Agape 
Europa, o organizaŃie interconfesională care distribuie programe de televiziune creştină în estul şi 
vestul Europei, şi United Christian Broadcasters Europe (UCBE), care utilizează tehnologia 
digitală prin satelit şi cablu pentru a difuza predici, studii biblice, muzică, televiziune şi programe 
de interes general, în întreaga Europă continentală, Marea Britanie şi Irlanda. Radiodifuziunea 
religioasă este în plină expansiune în întreaga lume de la începutul noului mileniu. Australia este 
deservită de mai mult de 40 de posturi de radio creştine, America Latină, cu mai mult de 150 de 
posturi de televiziune creştină şi 1.000 de posturi de radio şi Africa de un număr tot mai mare de 
staŃii. Radiodifuzori islamici, cum ar fi America’s Nation of Islam, Egypt’s Voice of the  Holy 
QurDa-n(Holy Qur’an), and Libya’s Voice of Islam (NaŃiunea Americană a Islamului, Vocea Sfantă 
a Qur’an-ului  Egiptean şi Vocea Islamului din Libia) devin tot mai profesionişti, atât în formatele 
lor de emisiuni cât şi de expertiza tehnică. În India, toate grupurile religioase, musulmanii, şikhŃii, 
creştinii şi hinduşii, au canale de televiziune prin cablu, care oferă programe religioase non-stop 
pentru publicul lor. Gama de emisiuni include tot, de la predicile clericilor islamişti la melodiile 
devoŃionale ale muzicii hinduse şi cruciadele de vindecare ale lui Benny Hinn (Cowan, Douglas E., 
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“Religious Movements Home Page.” http://religiousmovements.lib.virginia.edu/ - accesat în 25 
aprilie 2011). 
Răspândirea radio-ului în întreaga lume a luat mai puŃin de o jumătate de secol: grupurile religioase 
de peste tot din lume, în special creştinii protestanŃi, au recunoscut rapid potenŃialul radio-ului ca un 
instrument de comunicare a crezului lor. Alte tipuri de religii au îmbrăŃişat, de asemenea, radioul. 
Prin apariŃia Internetului, acum este posibil să se conecteze şi să se asculte transmisiile care exprimă 
diferitele aspecte ale tuturor religiilor majore din lume. De la emisiuni non-stop de discursuri 
spirituale despre hinduism,  la radioul budist-tibetan pe Internet, până la posturi radio pentru 
creştini, evrei şi musulmani, radioul confesional este înfloritor. Scopul său este în mod normal 
construirea credinŃei şi prozelitismul. De exemplu, un templu aflat chiar în afara Melbourne-ului din 
Australia, produce săptămânal două ore de program hindus la radio, atât în limba engleză cât şi în 
limba tamil, pentru a ajuta la „dezvoltarea unei mai bune înŃelegeri a hinduismului printre 
necredincioşi” şi de a-i informa şi a-i educa „pe credincioşi”. Alte posturi combină învăŃămintele 
religioase cu scopuri sociale (uneori chiar revoluŃionare, cum ar fi cele care au apărut din mişcarea 
de eliberare teologică în America Latină a anilor ’60). 
Alături de staŃiile confesionale, numeroase servicii publice de stat, comunitare şi comerciale de 
radiodifuziune oferă oportunităŃi pentru transmisii religioase, comentarii şi dezbatere. Radio-ul 
religios, în aceste contexte devine, de cele mai multe ori, un loc de concurenŃă între religii sau de 
confruntare cu puterea politică. De exemplu, în Thailanda în 2004, a fost înfiinŃat un comitet special 
pentru a monitoriza predicile radiodifuzate ale calugărilor budişti, în urma unei critici indirecte în 
timpul unei predici radio asupra planurilor guvernului de a construi un nou cazinou. Multe dintre 
controversele provocate atunci de interacŃiunea dintre radio şi religie ar fi fost de neimaginat la 
momentul invenŃiei radio-ului cu peste o 100 de ani în urmă. 
DiscuŃia despre televiziune şi rolul ei în instituŃiile religioase, culturale  şi viaŃa de zi cu zi cuprinde 
nu numai analiza modificărilor aduse conŃinuturilor religioase de specificul suportului televizual, 
dar şi studiul rolului noilor tehnologii de difuzare prin cablu, prin satelit şi prin transmisiuni 
digitale, precum şi home video / DVD - tehnologii folosite pentru a transmite o mulŃime de mesaje 
religioase. Conform analizelor de specialitate (Hoover, 1988, Newman, 1996), deşi experienŃa 
americană nu este reprezentativă la nivel internaŃional în termeni fie de diseminare tehnologică sau 
de istorie religioasă şi culturală, cercetările americane asupra televiziunii şi religiei sunt 
semnificative şi pot fi un exemplu util pentru examinarea altor experienŃe naŃionale. În timp ce tele-
evangelismul este cu siguranŃă intersecŃia cea mai bine cunoscută dintre religie şi televiziune, el nu 
este nici pe departe forma dominantă de emisiune religioasă de televiziune. Pentru a înŃelege atât 
cultura religioasă, cât şi televiziunea în Statele Unite, trebuie să subliniem mai mulŃi factori: 
separarea bisericii de stat, pe de o parte şi  sistemul de reglementare a audiovizualului, pe de alta; la 
acestea se poate adauga şi lipsa unei biserici de stat şi libertatea consacrată constituŃional a religiei - 
toate au creat o piaŃă în care concurenŃa religioasă pentru aderenŃii între secte a devenit o realitate 
asemănătoare concurenŃei pentru pieŃe, clienŃi sau audienŃe. Deoarece nici o confesiune nu s-a putut 
baza pe sprijin din partea statului sau pe un anumit număr de membri afiliaŃi tradiŃional unei religii 
dominante în cadrul unei naŃiuni, grupurile religioase individuale au trebuit să caute în mod activ 
membri.  
Într-un mod similar, la apariŃia televiziunii in Statele Unite, formele de reglementare au urmat 
aceleaşi principii de limitare a timpului şi conŃinutului (legate de emisiuni) precum cele folosite la 
reglementarea radioului. Primelor staŃii de emisie li s-au dat o frecvenŃă specifică şi li s-a spus să 
furnizeze anumite tipuri de programare (de învăŃământ, de cult, de probleme de interes general) în 
scopul de a servi interesului public, fără a fi fost nevoite  să obŃină aprobarea emisiunilor de la 
guvern sau să difuzeze emisiuni guvernamentale. Din cauza orientării ”pieŃei”, atât a televiziunii cât 
şi a religiei şi din cauza caracterului limitat al intervenŃiei guvernamentale, această intersecŃie dintre 
religie şi televiziune a fost una echilibrată, care, chiar dacă nu a fost unică pentru Statele Unite, a 
influenŃat în mod direct sau indirect şi alte sisteme mass-media naŃionale si religioase. În timp ce 
emisiunile religioase americane au fost scutite de intervenŃii din partea guvernului, acest lucru nu 
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înseamnă că au fost scutite de controlul şi critica din partea altor culte religioase şi organizaŃii. 
Primul exemplu notabil în acest sens este chiar în existenŃa emisiunilor religioase difuzate, în care 
controlul a fost dat către Consiliul NaŃional al Bisericilor, care a fost dominat de principalele 
confesiuni. Aceste confesiuni au fost silite să ofere timpul necesar pentru sectele Evanghelice şi s-
au opus, în aceeaşi măsură, la crearea de emisiuni mai creative decât serviciile religioase televizate 
(rugăciuni, slujbe, predici). Evanghelicii au fost obligaŃi să găsească modalităŃi de a plăti pentru 
timpul de difuzare şi au fost, astfel, nevoiŃi să creeze programe în care telespectatorii ar putea să-i 
sprijine cu donaŃii; aceasta a creat tipul de tele-evanghelism, de obicei asociat cu televiziunea 
religioasă. Cum cerinŃele radiodifuzorilor de a oferi timp de difuzare gratuit bisericilor au fost 
reduse de către autorităŃile reglementatoare, bisericile principale s-au trezit nepregătite pentru 
finanŃarea propriilor programe şi au cedat în cele din urmă frecvenŃele evanghelicilor. Odată cu 
creşterea serviciilor prin cablu, ca un mijloc de a oferi canale suplimentare, programatorii religioşi 
au fost dornici să umple timpul disponibil şi acest lucru a dus la tipuri suplimentare de programare,  
mai variate decât cele de cult televizat, de apeluri la convertire şi evanghelice. Astfel au apărut 
programe de interes general, cum ar fi 700 Club; la fel ca şi canalele favorizând un public 
conservator creştin, cum ar fi Postul Familiei şi reŃeaua PAX, ambele emiŃând reluari de filme mini-
serii, cum ar fi Waltons. 
Pe lângă cablu, vizionarea de videocasete la domiciliu, precum şi răspândirea actuală a tehnologiei 
DVD-ului au oferit surse suplimentare pentru televiziunea religioasă. Două exemple notabile de 
home video pentru publicul creştin sunt seria Aventurile din Odiseea realizate de către Focus on the 
Family, un post media conservator şi seria Veggie Tales de la Big Idea, Inc, o fostă companie 
independentă video orientată către creştinism, acum deŃinută de Classic Media. 
În timp ce creştinii domină televiziunile religioase americane, tipul de home video a fost, de 
asemenea un punct de interes pentru creatorii din Israel de mass-media care au dezvoltat seria 
Shalom Susan şi seria Alef Bet Blast-off!, care oferă informaŃii de bază despre cultura evreiască şi 
israelită într-un mod accesibil copiilor fără tonul prozelitist moştenit de la mass-mediile creştine. 
Atât seriile pentru creştini cât si cele pentru evrei sunt puternic influenŃate de stilul video comercial 
pentru copii şi fac uz creativ de animaŃie, muzică şi tehnici rapide de editare video, în scopul de a 
obŃine şi menŃine atenŃia copiilor. 
Chiar dacă unele ”tele-evangeliste” de succes au fost femei (Maica Angelica, Kathryn Kuhlman, 
Aimee Semple McPherson, Tammy Faye Bakker Messner, Joyce Meyer, Elizabeth Clare Prophet, şi 
Rexella Van Impy), amvonul electronic american rămâne o fortăreaŃă, în cea mai mare parte, de sex 
masculin (John Ankerberg, Herbert şi Garner Ted Armstrong, Cerullo Morris, Kenneth Copeland, 
James Dobson, Jerry Falwell, Billy Graham, Benny Hinn, Humbard Rex, D. James Kennedy, 
Roberts Oral, Pat Robertson, Robison James, Robert Schuller, Charles Stanley, Robert Tilton, Jack 
Van Impy). MulŃi tele-evanghelişti îşi prezintă spectacolele pe posturi religioase cunoscute, precum 
ReŃeaua Creştină de Radiodifuziune (CBN) şi ReŃeaua de Radiodifuziune Treimea (TBN), dar mulŃi 
alŃii îşi difuzează spectacolele prin ”sindicalizare” pe staŃii individuale. Cercetările au arătat că peste 
75 de milioane de americani nu merg la biserică în mod regulat, deşi mulŃi dintre aceştia pot fi uşor 
spectatori ai mesajelor trimise de către tele-evanghelişti în fiecare săptămână [7]. 
Deşi „Club-ul 700” al lui Pat Robertson şi ”AsociaŃia Evanghelistă” a lui Billy Graham, de 
exemplu, rugau telespectatorii lor să se implice în bisericile lor locale, mulŃi tele-evanghelişti nu 
stabilesc parteneriate cu puterile laice şi nu încurajează implicarea în instituŃiile locale. De-a lungul 
timpului, au fost exprimate reacŃii negative cu privire la încercările unor tele-evanghelişti de a 
influenŃa campaniile politice americane. Jerry Falwell şi organizaŃia lui „Majoritatea Morală”  şi 
Pat Robertson cu al lui „Club 700” şi ajutorul oferit de aceştia în bătălia în nominalizarea 
candidatului republican în alegerile prezidenŃiale din 1988, sunt un exemplu. Este însă imposibil de 
măsurat exact impactul atitudinii politice ale acestor lideri religioşi asupra electoratului, dar 
succesele unor lideri politici au fost revendicate de către aceste grupări. Pe de altă parte,  
argumentele aduse împotriva implicării religioase făŃişe în politică pornesc de la doctrina modernă a 
separării bisericii de stat. 
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Sintetizând aceste aspecte, putem considera, urmându-l pe Gunther Thomas (2005), că relaŃia dintre 
mass-media şi religie se concretizează în patru forme: 
 
Concluzii 

Odată ce religia este percepută ca o practică de mediere între oameni şi divin (sau mai pe 
larg: tărâmul de dincolo de realitatea empirică), adoptarea mass-mediei moderne ca un instrument 
de comunicare nu apare ca ceva cu totul nou, ci doar ca trecere de la un mijloc de comunicare la 
altul, sau cel puŃin la adoptarea unui nou mijloc de comunicare alături de cele vechi. Altfel, în 
ansamblul practicilor de mediere specifice religiei, mass media nu mai apare ca un corp străin de 
corpul religiei, ci ca o condiŃie indispensabilă de care în cele din urmă depinde orice încercare de a 
accesa şi a face prezent divinul şi de a asigura comunicarea între practicienii religioşi. 
 În aceste condiŃii ne putem întreba ce trebuie făcut ca adoptarea unei noi media, cu formatele şi 
stilurile pe care ea le produce, să interacŃioneze cu şi, eventual să transforme relaŃiile dintre 
practicanŃii religioşi, şi dintre aceştia şi orizontul divin. Din acest punct de vedere, adoptarea 
recentă a mass-mediei de către diferitele tradiŃii religioase poate fi pusă în perspectivă: ea nu 
reprezintă o ruptură iremediabilă cu un trecut religios ”tradiŃional”, în care divinul ar fi fost 
numaidecât şi imediat accesibil, ci o etapă nouă în istoria  funcŃiilor ei de mediere. Prima problemă 
care se pune acum este aceea a adecvării mass-media la misiunea de a-l ”media” pe Dumnezeu de a 
permite comunicarea cu divinul; această problemă poate da naştere unor dezbaterii pătimaşe şi unor 
dezacorduri vehemente, consacrate gradului de adecvare  mediilor radio şi TV ca ”transportatori” 
adecvaŃi ai Duhului Sfânt (complexitatea teologică a chestiunii mediilor în care se poate întrupa 
divinul urmăreşte istoria creştinismului). Dar problema nu este nouă: să ne amintim, de exemplu, de 
cazul protestanŃilor, care au încercat să înlocuiască cultul catolic al venerării imaginilor (statui sau 
obiecte de cult din biserică) printr-o abordare textuală, centrată pe cuvântul scris din Biblie. La fel 
cum dezbaterile asupra oportunităŃii citirii la radio a tafsir-ului (explicaŃia versetelor din Coran), 
pentru a marca sfârşitul Ramadanului în nordul Nigeriei, sau utilizarea de predici pe casetă audio ca 
un nou mijloac de inducere a pietăŃii islamice [8]. Pe de altă parte, numeroasele exemple referitoare 
la utilizarea noilor media de comunicare (de la tipar la Internet) pentru amplificarea schimburilor 
între credincioşi, sugerează puterea acestora de a provoca schimbări radicale în modul de 
funcŃionare al instituŃiilor religioase şi al comunicării religioase. Ceea ce nu a fost niciodată lipsit de 
dezbateri critice cu privire la potenŃialul acestor media de a genera şi susŃine o experienŃă religioasă 
autentică şi de a crea forme de autoritate în interiorul tradiŃiilor religioase existente.  
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