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Cuvânt înainte 

 
Neîndoielnic, ideea „europeană” este 

cea mai vehiculată la ora actuală, atât în Ńările 
unde ea a devenit deja o realitate economico-
politico-socială financiară, cât şi în acelea 
nutrind la apartenenŃa şi integrarea într-o 
asemenea uniune - cum este şi cazul Ńării 
noastre, care, în mod special, ne interesează. 

Cu toată noutatea – şi, de aici, 
notorietatea ei - ideea Uniunii europene, ca şi 
aceea a mondializării (mai bine zis a unei 
Europe unite, ca şi a lumii întregi unite) nu este 
deloc nouă şi nici inedită ca fapt, ci sunt (o idee 
şi un fapt) în derulare concretă de vreo două 
mii de ani, prin doctrina şi lucrarea Bisericii, 
după cum stă scris în Sfânta Scriptură şi s-a 
dovedit prin Sfânta TradiŃie şi istorie (ale 
Bisericii): „Mergând, învăŃaŃi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi-al Fiului şi-al 
Sfântului Duh”(Matei, XXVIII, 19), unde 
„botezul” înseamnă „naştere din nou”, 
„înnoire”, iar naşterea creează frăŃietate, frăŃie-
tate nelimitată etnic, cultural, economic, politic. 

Aşadar, cu mult înainte de iluministo-
masonicul slogan „Liberté, Égalité, Fraternité” 
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al RevoluŃiei franceze, Biserica învăŃa, instaura 
şi întemeia fraternitatea tuturor oamenilor; cu 
mult înainte de desfiinŃarea sclaviei prin 
decizia politică a vreunui stat (America), 
Biserica determina prin învăŃătura ei pe patrici-
enii lumii antice să-şi elibereze sclavii şi să-i 
socotească „fraŃi” (cazul Filimon - N.B. într-o 
vreme, ca aceea, în care cei mai iluminaŃi 
umanişti mulŃumeau zeilor că nu s-au născut 
„sclavi”, sau „femei” – vezi cazul Aristotel); cu 
mult înainte de proiectul economic comun 
european (răsăritean – comunist CAER, sau, 
occidentalo-capitalist franco-german CECO, 
PiaŃa Comună UE), Biserica a realizat comuniu-
nea frăŃească şi comunitatea bunurilor încă din 
vremea apostolică (Faptele Apostolilor II, 42-
46), în mod liber şi animată de cele mai nobile 
motive; dragostea de semeni, având drept 
suport metafizic dragostea lui Dumnezeu.  

Sub acest din urmă aspect, umanismul 
creştin, un savant occidental (Pascal) îl aprecia 
nu doar formelor de umanism trecute ori 
prezente, ci şi aceluia al oricărei formule 
viitoare: „Mă uit în trecut, în prezent, şi nu 
găsesc…, privesc în viitor şi, de asemenea, am 
convingerea că nu va mai apărea cineva care să 
înveŃe şi să arate ceva mai mult decât a 
învăŃat şi a arătat Iisus Hristos – Iubeşte pe 
vrăjmaşul tău!”  

Postulatul teoretic al gânditorului 
francez devine şi mai relevant prin raportarea 
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lui la precedente concrete de viaŃă ce au rămas 
în istorie drept mărturii ale omeniei româneşti 
(umanism evanghelic), superioară umanisme-
lor laice ori religioase occidentale, trecute ori 
actuale (a se vedea cazul: Alexandru Cel Bun şi 
husiŃii, fraŃii moravi… prigoniŃii Europei din 
sec. XV care şi-au găsit în Moldova ortodoxă a 
vremii aceleia ceea ce astăzi nici o rezoluŃie 
ONU sau ONG umanist nu poate garanta a 
obŃine din partea cuiva, pentru cazuri similare: 
nu doar refugiu vremelnic, ci „topos” fizic 
(Huşi) şi totodată spiritual (dreptul de a-şi 
exercita credinŃa).  

Am căutat, în prologul cărŃii de faŃă, să 
facem aceste consideraŃii generale – printre care 
am picurat şi lucruri foarte concrete, tocmai 
pentru a evita orice obiecŃie eventuală de 
„speculaŃii gratuite”-, în încredinŃarea că 
anticipăm şi sintetizăm ceea ce autorul cărŃii 
„Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană”, 
părintele Mihail Milea, „in nuce”, „in extenso” 
şi în amănunt demonstrează, anume că ce este 
cu adevărat bun, frumos şi folositor pentru 
oameni (ca indivizi şi comunitate) din mesajul 
european nu este altceva decât reverberaŃie de 
peste timp (din sec XX-XXI) a Glasului Bisericii 
(subtil, şi topica din titlul lucrării sugerează 
acest adevăr!). Iar în legătură cu ceea ce nu se 
găseşte consacrat, sau măcar virtual 
binecuvântat de acelaşi glas al Bisericii în 
marea provocare europeană (şi, din păcate, 
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sunt şi aspecte îngrijorătoare în acest sens), 
autorul nu se sfieşte să spună lucrurilor pe 
nume, în deplină cunoştinŃă şi responsabilitate 
misionară, aceea ilustrată de cuvintele biblice 
„Vai, mie, de nu voi binevesti! ”, avertizând 
explicit „demos”-ul (laic şi bisericesc) de 
demonul ce se poate, uneori, înfăŃişa şi sub 
forma „îngerului de lumină” (I Cor.).  

 
1 Decembrie 2006, 
Ziua NaŃională a României 

 
Preot prof. dr. Aurelian DAMIAN, 

Slujitor la Catedrala „Sfântul Sava”- Buzău 
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Cap. I EUROPA ŞI BISERICA 
 
 
Originile Europei 

  

rice existenŃă îşi are o istorie şi o 
dezvoltare proprie. Vom cunoaşte adevărul în 
profunzime doar în clipa când vom cunoaşte 
istoria a tot ceea ce există în acest Univers. În 
calitate de europeni, adică vieŃuitori pe acest 
continent numit Europa, suntem interesaŃi să 
ne cunoaştem originile istorice, realizările şi 
aspiraŃiile celor care trăim în acest Ńinut 
european. 

Numele de Europa a fost purtat pentru 
prima dată de o zeiŃă feniciană care a devenit 
mama regelui Minos al Cretei, de unde a apărut 
civilizaŃia grecească. Herodot, părintele istoriei 
antice, în jurul anului 500 î.d. Hr., foloseşte 
pentru prima dată numele de europeni, dat 
acelor oameni victorioşi care au rezistat 
împotriva imperiului persan. 

Atunci când spunem Occident ne 
gândim de fapt la continentul Europa. 
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Începând cu mileniul II, noŃiunea de Europa 
este folosită din ce în ce mai mult.  

În secolul XI, împăratul FranŃei, Henric I, 
s-a numit pe sine „rerum dominus et regum 
maximus Europae”. 

Europa a cunoscut, de-a lungul istoriei, 
multe influenŃe politice, economice, culturale şi 
spirituale. Imperiul roman a reuşit secole de-a 
rândul să impună cultura latină în aproape tot 
spaŃiul european, după care limba franceză îi ia 
locul treptat, ca, în cele din urmă, în vremea 
noastră, engleza să fie limba de circulaŃie 
europeană.  

În timpul Renaşterii, cultura italiană şi-a 
pus mult amprenta asupra culturii europene.  

La dezvoltarea Europei şi-a adus 
contribuŃia fiecare popor în parte. O grădină 
devine frumoasă şi atractivă prin diversitatea 
florilor, fiecare cu specificul ei. La fel şi 
Uniunea Europeană, aceasta trebuie să Ńină 
cont că din Grădina Europei nu trebuie să 
lipsească nici o floare, adică nici o Ńară. 

Rolul cel mai puternic şi constant în 
istorie pentru menŃinerea conştiinŃei europene 
l-a avut Biserica, care este în măsură să ne arate 
drumul integrării europene. Politicile europene 
dar şi cele mondiale sunt mereu în schimbare, 
în funcŃie de interesele economice, dar Biserica 
a fost, este şi va fi „stâlpul şi temelia 
adevărului” (1 Timotei 3, 15). 
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Biserica Ortodoxă Română 
şi Uniunea Europeană 

 

n subiect de mare actualitate pentru 
toată mass-media este integrarea României în 
Uniunea Europeană. Acest lucru se doreşte a fi 
realizat la toate nivelurile societăŃii. Biserica 
Ortodoxă Română nu poate sta pasivă la aceste 
eforturi mari de integrare europeană. 

Alături de toate cultele religioase 
recunoscute de statul nostru, Biserica Ortodoxă 
Română, condusă de Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist, a semnat o declaraŃie de 
principiu cu privire la aderarea europeană, din 
care reŃinem următoarele: 

“1. Semnatarii prezentei declaraŃii, 
având în vedere responsabilitatea ce ne revine 
în menŃinerea procesului de integrare a 
României în structurile Uniunile Europene şi 
analizând situaŃia generală în care se află Ńara 
noastră, ne exprimăm sprijinul nostru pentru 
acest proces. Întrucât am fost totdeauna euro-
peni, facem în mod firesc eforturi în acest scop. 

2. Cultele din România sunt o compo-
nentă majoră a societăŃii româneşti de astăzi 
şi aduc o contribuŃie importantă la viaŃa 
socială şi spirituală a României, fiind sensibile 
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atât la dificultăŃile cât şi la progresele 
acesteia. În condiŃiile impuse de regimul totali-
tar comunist, instaurat după cel de-al doilea 
război mondial, s-a încercat limitarea şi chiar 
excluderea cultelor de la o participare activă la 
viaŃa şi nevoile societăŃii româneşti. Cu toate 
acestea, viaŃa religioasă nu a încetat să existe 
în România. Mai mult, sentimentele religioase 
au contribuit la menŃinerea identităŃii noastre, 
la păstrarea unei culturi autentice şi a 
aspiraŃiilor către democraŃie şi libertate. După 
1989, în contextul transformărilor radicale 
petrecute în societatea românească, cultele din 
România participă la înnoirea spirituală şi 
morală a societăŃii noastre…"  

În continuare, în această declaraŃie se 
arată că toate cultele religioase au vocaŃia sfântă 
de a contribui la reconcilierea şi apropierea 
dintre persoane şi popoare, spre slava lui 
Dumnezeu şi mântuirea oamenilor. 

În România, Biserica Ortodoxă fiind 
naŃională, adică majoritară, se bucură de multă 
credibilitate şi ea este în sine o mare forŃă 
spirituală şi o voce puternică pentru societatea 
românească. În cadrul Uniunii Europene, 
Ortodoxia are un mic procentaj numeric faŃă de 
celelalte religii, ceea ce face ca Biserica Ortodoxă 
Română să fie minoritară la nivel european. 
Important este ca fiecare creştin din România să 
nu-şi piardă identitatea spirituală şi să aibă acest 
spirit de conciliere religioasă cu toŃi locuitorii 
din Ńările europene. 
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ConferinŃa Bisericilor Europene 
 

ceastă instituŃie europeană cu 
caracter bisericesc a luat fiinŃă în anul 1959, la 
zece ani după organizarea Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. ConferinŃa Bisericilor 
Europene a apărut din necesitatea de a 
răspunde la problemele religioase de pe 
continentul european şi de a aborda problemele 
sociale şi politice în spiritul religiei creştine pe 
toată durata războiului rece. Această instituŃie 
bisericească cu viziune europeană este de mare 
actualitate şi pentru vremea noastră. 

Din ConferinŃa Bisericilor Europene fac 
parte: Biserica Ortodoxă, Catolică şi 
Protestantă, cu toate ramificaŃiile ei 
neoprotestante. 

C.B.E. a reuşit să realizeze o mai bună 
apropiere şi cunoaştere reciprocă a Ńărilor 
europene prin oamenii bisericilor din Europa. 
Nu trebuie neglijat deloc faptul real că, încă, 
religia ocupă un rol important în viaŃa 
europenilor. Acest sentiment religios de natură 
creştină nu trebuie neglijat, ca de altfel orice 
religie practicată atât în Europa cât şi în 
celelalte continente ale lumii. 
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Valul crescând al incidentelor religioase 
izbucnite în urma caricaturilor cu Mahomed 
este o mărturie vie că nu te poŃi juca cu 
sentimentele religioase ale oamenilor. 

Fiecare om este liber să creadă în ceva 
anume şi fiecare dintre noi trebuie să-i respec-
tăm religia pe care şi-a ales-o în mod conştient.  

C.B.E. a reuşit să favorizeze o bună 
informare şi să permanentizeze o stare de spirit 
de conciliere în situaŃii complexe acolo unde 
aspiraŃia minorităŃilor şi revendicările grupu-
rilor etnice sau religioase creează noi diviziuni. 

Transilvania, teritoriul dintotdeauna 
românesc, este un spaŃiu care poate fi considerat 
model european; aici, problemele cu caracter 
religios au fost rezolvate pozitiv, graŃie şi 
conducătorilor ConferinŃei Bisericilor Europene. 

În FranŃa, la Taize, se adună anual sute 
de mii de tineri creştini din toată Europa, la 
îndemnul şi cu sprijinul C.B.E., pentru a se ruga 
împreună într-o Europă unită şi prosperă. 

Biserica Ortodoxă Română, condusă de 
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a avut o 
mare contribuŃie spirituală în cadrul 
ConferinŃei Bisericilor Europene.  

Sediul acestei instituŃii bisericeşti 
europene se află în Geneva, unde a lucrat foarte 
activ un preot profesor de origine buzoian, 
trecut de curând la cele veşnice, Bria Ioan, care 
ocupă un loc important în istoria Seminarului 
Teologic Ortodox de la Buzău. 
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Biserica Ortodoxă Română  
şi valorile Euro-Atlantice 

 

eologia şi spiritualitatea ortodoxă 
românească, întemeiată pe osmoza dintre 
credinŃa răsăriteană şi limba de origine 
apuseană, a permis Bisericii noastre ortodoxe 
române să dea dovadă de o mare deschidere 
faŃă de alte culturi şi religii. 

Miracolul mare este că noi românii am 
rămas pe acest teritoriu românesc de două mii 
de ani întru aceeaşi credinŃă ortodoxă. Deşi au 
venit asupra Ńării noastre diferite influenŃe 
culturale şi religioase din afară, noi ne-am 
păstrat identitatea naŃională şi spirituală. Am 
împrumutat anumite cuvinte slavoneşti, am 
luat uneori elemente din arhitectura catolică şi 
le-am adaptat la stilul nostru românesc. 

De-a lungul istoriei, poporul român a 
manifestat multă ospitalitate şi deschidere către 
toate popoarele. A căutat să fie în bună 
înŃelegere cu toŃii. În această direcŃie, Biserica 
Ortodoxă a avut un mare rol, ştiind să insufle 
mereu credincioşilor toleranŃa religioasă, 
bunătatea inimii şi respectul faŃă de cei din jur. 
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Deschidere asemănătoare a manifestat 
Ortodoxia românească şi faŃă de valorile euro-
pene şi cele nord-atlanice în decursul vremii.  

Datorită acestei deschideri, am avut 
posibilitatea să cunoaştem şi să profităm de 
progresul ştiinŃific şi tehnic al lumii occidentale, 
de drepturile omului, de economia de piaŃă, de 
proprietatea privată, de democraŃie ca sistem 
politic. 

Biserica Ortodoxă Română susŃine 
integrarea poporului român în structurile 
europene pe principii creştine, ca fiecare popor 
să-şi păstreze în Uniunea Europeană identitatea 
spirituală şi valorile creştine la modul cel mai 
autentic.  

La Sediul ComunităŃii Europene de la 
Bruxelles se află un birou al Patriarhiei 
ortodoxe ecumenice, ca expresie a contribuŃiei 
spirituale pe care Ortodoxia o poate aduce la 
edificarea spirituală a ComunităŃii Europene. 

Părintele prof. dr. academician Dumitru 
Popescu afirma că noua Europă trebuie să fie o 
Europă unită, în sânul căreia toate popoarele să 
se bucure de demnitate egală, iar caracteristicile 
lor culturale să fie respectate, pentru ca 
împreună să poată forma o veritabilă 
comunitate europeană, în solidaritate reciprocă 
şi o colaborare activă. DorinŃa este ca această 
Europă să fie o Europă lipsită de imperialism şi 
de hegmonie. 
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Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute 
ca Europa de mâine să rămână sub lumina 
religiei şi a credinŃei, în respectul identităŃii 
popoarelor, aşa cum au fost ele create de 
Dumnezeu, cu darurile lor, o Europă unită în 
numele păcii şi al propăşirii comune.  
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Bisericile ortodoxe  
în Europa contemporană 

 

iserica este o realitate prezentă în 
trecut, dar şi în viitor. Ea nu poate dispărea 
niciodată, oricât de mari ar fi presiunile asupra 
ei (Matei 16, 18). Această instituŃie divino-
umană nu poate sta indiferentă la tot ce se 
întâmplă în jurul ei. Problemele pe care le ridică 
societatea contemporană sunt în acelaşi timp şi 
frământările Bisericii. Biserica, deşi este de 
obârşie divină, lucrează în lume şi pentru lume, 
cu oameni şi pentru oameni. Uniunea 
Europeană este o instituŃie cu popoare şi pentru 
popoare, ca să-i unească mai bine pe toŃi 
oamenii care trăiesc pe acest bătrân continent 
european. 

În cadrul şedinŃei Comitetului Executiv 
al ConferinŃei Bisericilor Europene, care a avut 
loc în zilele de 3-9 iunie 2002 la Morges 
(ElveŃia), s-a luat hotărârea de a propune 
ConvenŃiei Europene recunoaşterea comuni-
tăŃilor religioase drept „parteneri de dialog“ şi 
s-a recomandat Uniunii Europene instituirea 
unui sistem corespunzător de consultare cu 
acesta. Comitetul a încurajat şi Bisericile 



 Preot Prof. Dr. Mihail Milea  

  19

membre ale ConferinŃei să participe mai activ la 
dezbaterea privind viitorul Europei. 

PrezenŃa Bisericilor europene la 
Bruxelles este un proces de reorganizare şi 
precizare a domeniilor de lucru şi colaborare. 
ConferinŃa Bisericilor Europene, cu sediul la 
Geneva, întreŃine şi câte un birou permanent la 
Strasbourg şi Bruxelles. În capitala belgiană 
funcŃionează Comisia Biserică – Societate a 
ConferinŃei. Ramură deosebit de importantă a 
lobby-ului creştin, interfaŃă între cele peste o 
sută de Biserici şi denominaŃiuni membre ale 
ConferinŃei şi InstituŃiile europene, biroul de la 
Bruxelles îşi desfăşoară activitatea pe şapte 
grupe tematice: bioetică, probleme economice, 
de mediu şi sociale; legislaŃia Uniunii 
Europene şi combaterea discriminării; 
procesul de integrare europeană; drepturile 
omului şi libertăŃile religioase; edificarea 
păcii şi a securităŃii. 

În faŃa unui astfel de orizont tematic este 
de la sine de înŃeles că prin activitatea Comisiei 
nu sunt reprezentate fiecare Biserică europeană 
în parte, ci sunt schiŃate doar zonele de 
convergenŃă, punându-se în dezbatere inter-
confesională aspecte controversate din 
legislaŃia Parlamentului European. 

Bisericile care au resimŃit necesitatea 
unei prezenŃe mai articulate la Bruxelles şi-au 
deschis birouri proprii. Avem cazul Bisericii 
Evanghelice din Germania, al cărei birou 
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colaborează foarte strâns cu cel al ConferinŃei 
Bisericilor Europene, dispunând şi de un 
departament distinct pentru coordonarea la 
nivel european a proiectelor sociale bisericeşti. 
La Bruxelles îşi desfăşoară activitatea, din 1980, 
şi Comisia ConferinŃelor Episcopilor catolici 
din Uniunea Europeană (COMECE), o prezenŃă 
unitară a vocilor Bisericii catolice locale.  

Inaugurat în ianuarie 1995, Biroul 
permanent al Patriarhiei Ecumenice Ortodoxe 
pe lângă instituŃiile europene constituie, în 
ordine cronologică, prima prezenŃă de durată a 
Bisericilor Ortodoxe la Bruxelles. Acest birou 
este condus de un episcop ortodox şi va putea 
servi cu timpul la coagularea unei Comisii 
europene a Bisericilor Ortodoxe, formată din 
reprezentanŃii tuturor Bisericilor Ortodoxe din 
Europa şi care, cultivând în interior consultarea 
şi sfătuirea, va putea vorbi ca o singură voce în 
faŃa instituŃiilor europene.  

La rândul său, Biserica Ortodoxă 
Română, în urma şedinŃei Sfântului Sinod din 
23 februarie 2000, a aprobat înfiinŃarea unei 
reprezentanŃe permanente pe lângă instituŃiile 
europene. ReprezentanŃa permanentă a Bisericii 
Ortodoxe Române poate contribui, prin 
colaborare cu celelalte Biserici reprezentate la 
Bruxelles, la formarea unei opinii europene 
creştine. 

O altă oportunitate pe care am putea să 
o exploatăm prin această prezenŃă a Bisericii 
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Ortodoxe Române ar consta în identificarea 
unor posibilităŃi de colaborare cu instituŃii 
europene de profil vizând proiecte cultural-
bisericeşti româneşti, cum ar fi, de exemplu, 
restaurarea unor monumente de artă 
bisericească sau sprijinirea proiectelor sociale 
ale Bisericii. 
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Cap. II EUROPA ŞI RELIGIILE 
 
 
Religiile şi  
transformarea Europei 

 

eligia este o componentă importantă 
a vieŃii omului. Ea Ńine de fiinŃa umană. Fiecare 
om are în interiorul său spiritual o deschidere 
către o FiinŃă divină. Prin religie înŃelegem 
legătura dintre om şi Dumnezeu, care se 
manifestă atât în interior cât şi în exterior. 

Manifestarea omului este întotdeauna 
motivată şi de simŃămintele şi convingerile 
religioase pe care le are în intimitatea structurii 
sale. Fenomenul religios în societate este o 
realitate de netăgăduit. El nu poate fi exclus şi 
nici neglijat. Toate sistemele filozofice şi politice 
care au încercat să lupte împotriva religiei au 
eşuat. A lupta împotriva religiei înseamnă a 
lupta împotriva omului, dar şi lui Dumnezeu.  

 Religiile lumii contemporane sunt căi şi 
modalităŃi de legătură a oamenilor cu 
Dumnezeu.  
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Europa, încă de la început, a fost un 
continent religios. Religia creştină a avut un 
mare rol în dezvoltarea civilizaŃiei, a artei şi a 
culturii. În ultima vreme, în acest spaŃiu, din 
cauza secularizării fenomenului religios şi a 
indiferentismului manifestat faŃă de Biserică, şi-
au făcut apariŃia religia musulmană, cât şi cele 
orientale, care au început să modifice structura 
spirituală a Europei. FranŃa, o Ńară creştină în 
proporŃie de 90% în Evul mediu, a devenit 
recent o enclavă a religiei musulmane. În multe 
state europene, religiile orientale şi-au făcut 
prezenŃa într-un mod foarte vădit. 

Toate aceste religii vor avea un mare 
impact asupra viitorului Europei. Recentele 
demonstraŃii religioase declanşate în urma 
publicării unor caricaturi cu Mahomed au 
început să dea de gândit multor politicieni 
europeni. În momentul de faŃă, trebuie găsite 
modalităŃi de convieŃuire religioasă între toŃi 
cetăŃenii Europei. Toate religiile din Europa 
trebuie să caute bucurii comune: pacea şi 
bunăstarea europenilor.  

Pentru a avea această unitate spirituală, 
trebuie să-L trăim pe Iisus Hristos în inimile 
noastre (Galateni 2, 20) şi să devenim o Biserică 
vie a Duhului Sfânt în dragoste. 
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Religia, etica şi politica 
în Europa 

 

n cadrul Uniunii Europene sunt trei 
factori importanŃi - religia, etica şi politica - care 
se află mereu într-o continuă concurenŃă şi 
controversă. 

Atunci când vorbim despre Europa, 
ieşim din cadrul ei natural, geografic, şi intrăm 
fie în sfera politicului, fie în zona economiei sau 
a filozofiei. Europa este în sine, însă, o realitate 
culturală, realizată de-a lungul istoriei cu multă 
jertfă de fiecare popor în parte. Orice persoană 
care trăieşte în Europa are, pe de o parte, o 
identitate naŃională iar pe de altă parte o 
identitate europeană. Atunci când mă aflu în 
vizită fie la Paris , Moscova, Londra, Atena etc., 
eu mă consider tot timpul român. Însă, când 
am plecat în Israel, Asia, Africa etc. m-am 
considerat a fi european. 

 Deşi fiecare Ńară europeană îşi are limba 
şi cultura sa specifice, totuşi, când ne aflăm în 
afara acestui continent, ne solidarizăm cu toate 
culturile Ńărilor europene; ne asumăm această 
spiritualitate europeană cu care ne identificăm. 
Această comuniune de spirit între popoarele 
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europene este un mister divin. La această 
comuniune, cel mai mare rol îl are religia, care 
nu trebuie lipsi din calculul politicienilor 
europeni. Religia este şi o forŃă socială, care tot 
timpul are ceva de spus. Religia Ńine de fiinŃa 
fiecărui om în parte. Chiar şi ateul are o religie 
a lui; el crede doar în materie şi în nişte 
principii de viaŃă. 

Din punct de vedere religios, Europa se 
împarte în trei: Europa de Nord este 
caracterizată prin religia creştină protestantă; 
Europa Meridională este determinată de religia 
creştină catolică iar Europa de Est trăieşte şi 
mărturiseşte religia creştină ortodoxă. 

În Europa, alături de creştini, convieŃu-
iesc, în bună pace, musulmani, evrei etc. 

Această experienŃă religioasă de bună 
convieŃuire trebuie privită ca un model şi 
pentru lumea politică. Etica este un factor 
important care izvorăşte din religie. Etica 
transpune în viaŃă principiile religioase. Ea ne 
oferă reguli de comportament şi civilizaŃie. În 
ea găsim codul regulilor morale. 

În ultima vreme, politica a câştigat tot 
mai mult teren, ajungând, de multe ori, să 
influenŃeze fie religia, fie etica, ceea ce 
constituie un lucru foarte grav. Politica nu are 
interese spirituale, ci doar interese economice şi 
sociale. Politica este materialistă şi nu idealistă. 
De multe ori, politicienii europeni au ieşit din 
sfera religiei şi a eticului, şi fac greoaie această 
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integrare europeană doar pe raŃiuni economice 
şi politice, care, din păcate, sunt de scurtă 
durată. 

Integrarea României în Uniunea 
Europeană depinde de armonizarea celor trei 
factori: religia, etica şi politica. 
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Impactul Religiei 
asupra Europei 

 

eligia înseamnă legătura omului cu 
Dumnezeu. Odată cu omul a apărut şi religia, 
care Ńine de fiinŃa umană. Sentimentul religios 
se manifestă întotdeauna şi în afara omului. 
Arta, civilizaŃia, tehnica, literatura etc., poartă 
amprenta religioasă a oamenilor. 

Religia joacă un mare rol în formarea şi 
reformarea Uniunii Europene pe nişte principii 
care să reziste în timp. S-a dovedit, în istorie, că 
tot ce se lucrează împotriva acestei relaŃii 
fiinŃiale dintre om şi Dumnezeu se năruieşte 
mai devreme sau mai târziu. La nivel înalt 
european, trebuie să se acorde o mai mare 
atenŃie religiei, care are un deosebit impact 
asupra societăŃii, cât şi a Europei de mâine. 

Deciziile politice şi orientările sociale şi 
economice sunt de multe ori determinate şi de 
simŃămintele religioase ale politicienilor. Cu cât 
oamenii sunt mai pătrunşi de simŃăminte 
religioase, cu atât mai mult iau decizii cu 
urmări benefice, care se manifestă pe termen 
îndelungat în sânul societăŃii europene. De 
asemenea, Biserica joacă un mare rol în 
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dezbaterile politice cu privire la oportunitatea 
unor legi europene.  

În biserică nu intră doar slujitorii ci şi 
credincioşii care formează „trupul lui Hristos”, 
care este o forŃă vie. Teologii care se ocupă cu 
studierea teologiei, adică despre ştiinŃa lui 
Dumnezeu, au un mare rol în formarea 
conştiinŃei europene în rândul oamenilor. Toate 
statele europene au un trecut creştin, poartă 
amprenta unui apostolat creştin, care nu poate 
fi tratat cu indiferenŃă şi răutate. Vrând-
nevrând, noi, europenii, suntem creştini în 
primul rând şi trebuie totodată să manifestăm 
şi multă toleranŃă faŃă de oamenii care 
împărtăşesc alte religii. Biserica Ortodoxă şi-a 
manifestat mereu această disponibilitate pentru 
un dialog ecumenic şi irenic cu toŃi oamenii, 
indiferent de etnie, stare socială sau religie.  

Europa va rezista ca sistem politic şi 
economic în măsura în care nu-şi va renega 
valorile spirituale în care ea a fost zămislită, în 
urmă cu două milenii.  
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Strategii religioase europene 
  

n cadrul Uniunii Europene, religia 
ocupă un rol important. Acest lucru reiese 
dintr-un sondaj european ; aproape 90% din 
locuitorii Europei au declarat că aparŃin unei 
anume religii. 

De-a lungul istoriei, religia a fost mereu 
o prezenŃă vie. Religia este parte integrantă din 
istoria şi cultura noastră europeană; ea nu are 
frontiere. Orice religie are această deschidere 
spre exterior, de a acumula cât mai mulŃi 
adepŃi, indiferent de zona geografică. Orice 
religie produce în sufletul cetăŃeanului o 
transformare lăuntrică, un anume comporta-
ment şi un fel de înŃelegere a lucrurilor şi a 
problemelor. 

Factorul religios este foarte important în 
construcŃia Uniunii Europene. Religia joacă un 
mare rol în luarea unei decizii politice la nivel 
european.  

În Europa există doar câteva religii 
tradiŃionale şi anume: ortodoxia, catolicismul, 
protestantismul, iudaismul şi cultul 
musulman. Toate împreună au şi puncte 
comune dar în acelaşi timp şi multe puncte 
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dogmatice diferite care, uneori, din lipsă de 
maturitate spirituală, au dus la mari tensiuni 
religioase. 

Biserica ortodoxă, de două mii de ani în 
Europa, nu a îndemnat niciodată la războaie 
religioase, nu a făcut colonizări şi nici 
prozelitism. A încurajat şi promovat cercetările 
ştiinŃifice în vederea cunoaşterii adevărului. 
Ortodoxia respectă orice religie, de aceea ea 
poate fi socotită un bun liant între religiile 
europene. 

La nivel european, religiile au adoptat 
trei strategii: 

I - De apărare a valorilor nou - 
spirituale, a principiilor de credinŃă specifice. 

Statele europene cu aceeaşi religie 
majoritară au căutat să facă împreună front de 
aderare mai repede la Uniunea Europeană. 

II – A doua strategie religioasă este de 
ofensivă, adică de a lupta împotriva 
prozelitismului religios, pe de o parte, iar, pe de 
altă parte, împotriva necredinŃei şi a 
indiferenŃei religioase pe care o manifestă unele 
instituŃii europene. De multe ori, în deciziile 
politice europene, factorul religios este total 
neglijat. Biserica nu poate sta pasivă atunci 
când o lege europeană loveşte în morală. 

III - A treia strategie religioasă este 
ecumenismul, adică deschiderea spre toate 
religiile europene. În acest sens, poziŃia Bisericii 
ortodoxe este de a ne păstra ceea ce avem ca 
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moştenire sfântă de la Mântuitorul Hristos şi de 
a respecta şi alte valori religioase. Ecumenismul 
este total opus la New Age, care este un 
sincretism religios din care dispare Dumnezeu 
ca persoană şi principiile moralei creştine devin 
relative. 

Ecumenismul înseamnă o încercare de 
apropiere a Bisericilor în lupta pentru pace şi 
realizarea unei armonii spirituale în Europa. 
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Cap. III ROMÂNIA,  
UN PARTENER DE NĂDEJDE  
AL U. E. 

 
 

România - un spaŃiu strategic  
pentru Europa 

 

in punct de vedere geografic, 
România a făcut mereu parte din Europa. 
Mărturii istorice despre Ńara noastră avem încă 
înainte de formarea poporului român, care s-a 
născut prin contopirea etnică şi spirituală a 
dacilor cu romanii. România s-a considerat 
dintru început, pe bună dreptate, a fi o Ńară 
europeană din toate punctele de vedere. 

De-a lungul istoriei, au apărut multe 
organizaŃii, convenŃii şi instituŃii internaŃionale, 
din care a făcut parte şi România. În 1992, la 
nivel continental, s-a creat Uniunea Europeană, 
din care făceau parte douăsprezece state 
europene: FranŃa, Germania, Italia, 
Luxemburg, Olanda, Spania, Marea Britanie, 
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Portugalia, Grecia, Islanda, Danemarca şi 
Belgia. 

De atunci, s-au mai stabilit şi alte etape 
de aderare a mai multor state din Europa la 
U.E. La acest proces de aderare la Uniunea 
Europeană a fost invitată, cum era şi firesc, şi 
România. Pe lângă eforturile poporului român 
de aderare trebuie să avem în vedere însă şi 
interesele politice europene. UE este interesată 
şi de faptul că România este o bună piaŃă de 
desfacere a tuturor produselor realizate în 
spaŃiul Schengen. Din punct de vedere militar, 
interesul UE de aderare a României este şi mai 
mare, deoarece Ńara noastră constituie un 
tampon faŃă de FederaŃia Rusă. 

Aderarea Ńării noastre la UE este un 
proces îndelungat, care ne responsabilizează şi 
ne dă o stare de vigilenŃă şi de competiŃie cu 
alte state europene. 

Biserica ne cheamă la prudenŃă şi 
înŃelepciune; ne cheamă să cerem ajutorul lui 
Dumnezeu pentru a depăşi obstacolele din faŃa 
naŃiunii române. 
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România - un spaŃiu 
al ospitalităŃii europene 

 

onturul României seamănă cu o 
inimă. Această inimă pulsează multă energie 
spirituală Europei. Aşa cum corpul uman nu 
poate supravieŃui fără inimă, la fel nu poate trăi 
Europa fără de România. Poporul nostru 
român este contemporan cu Logosul întrupat în 
istorie (Ioan 1, 14). 

De la începutul formării sale în duhul 
religiei creştine, transmisă nouă de Mântuitorul 
Hristos prin Sfântul Apostol Andrei, poporul 
român a vădit multe calităŃi spirituale, printre 
care amintim ospitalitatea. Ca şi odinioară 
patriarhul biblic Avraam - primitor de oaspeŃi, 
la fel s-a comportat poporul nostru de-a lungul 
vremii. 

Herodot, părintele istoriei antice, 
consemnează un episod al ospitalităŃii 
strămoşilor noştri demn de luat în calcul. 
Lisimah, comandant al macedonenilor, a fost 
servit în cortul regelui dac Dromichetes cu vase 
din aur şi argint, în timp ce conducătorul 
strămoşilor noştri şi cu toŃi sfetnicii lui serveau 
din vase de lut şi de lemn. 
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Un alt exemplu grăitor ni-l oferă, în 
"Scrisoarea a III-a", poetul Mihai Eminescu, 
prin glasul voievodului Mircea cel Bătrân, care 
spune conducătorului otomanilor venit în Ńara 
noastră: "Cât suntem încă pe pace, eu îŃi spun 
bine-ai venit…". 

Şi-n vremea noastră încă se mai 
păstrează această frumoasă tradiŃie creştină, de 
a-i primi pe oaspeŃi în casele noastre cu toată 
generozitatea. Românul dă întotdeauna ce are 
mai bun străinului care îi intră în casă. 

Ospitalitatea este o trăsătură specifică 
românilor, de aceea mulŃi străini care ne-au 
vizitat Ńara au afirmat un mare adevăr: 
România este un spaŃiu al ospitalităŃii 
europene. La judecata finală a lumii (Matei 25, 
31 - 46), Mântuitorul Hristos pune mare accent 
pe ospitalitate, adică pe primirea cu bine a 
străinilor : „Străin am fost şi m-aŃi primit…, 
intraŃi în împărăŃia Tatălui ceresc”. 
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România - un spaŃiu excelent  
pentru turismul european 

 

şezarea geografică a României în 
spaŃiul european cuprinde toate formele de 
relief. Are ieşire la Marea Neagră şi un fluviu 
european navigabil - Dunărea, care, la 
revărsare, formează o deltă unică şi atractivă 
pentru toŃi turiştii din Europa şi nu numai. În 
Ńara noastră se află cele mai multe mănăstiri şi 
schituri din Europa, motiv pentru care este 
numită Grădina Maicii Domnului. Aceste 
sanctuare, pe lângă vechimea lor istorică, au şi 
o frumuseŃe artistică deosebită, motiv pentru 
care au fost incluse în patrimoniul internaŃional 
UNESCO. 

Avem locuri unice în Europa de vizitat, 
cum ar fi Cimitirul Vesel din SăpânŃa, unde 
turiştii europeni descoperă starea de optimism 
al românilor în faŃa morŃii, care au ştiut să dea 
umor durerii şi lacrimilor. Vulcanii Noroioşi 
din judeŃul Buzău, cu relieful lor selenar, atrag 
anual mii de turişti din Europa. La ora actuală, 
avem fauna cea mai bogată din Europa. 
Muzeul de chilimbar de la ColŃi are exponate 
unice în Europa prin mărime, formă şi culoare. 
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Muzeul de icoane vechi, pe sticlă, din Sibiel, 
este cel mai mare şi reprezentativ din Europa. 
CetăŃile voievodale şi castelul lui Dracula 
atrag zeci de mii de turişti din Europa. De 
asemenea, Ńara noastră are multe staŃiuni 
balneo-climaterice, care atrag o mulŃime de 
oameni de pe întreg continentul. La ora actuală, 
România are un mare potenŃial turistic, dar, din 
păcate, îi lipseşte o politică insistentă şi 
coerentă în promovarea turismului. Este mare 
nevoie de o investiŃie dinamică în dezvoltarea 
turismului rural. Agricultura şi turismul, 
ancorate într-o bună strategie, pot scoate Ńara 
noastră din sărăcie.  Promovarea puternică a 
turismului românesc în Europa este cartea de 
vizită a României pe linie diplomatică. 
Pelerinajele iniŃiate de Biserică la nivel 
european pentru a vizita locurile sacre din 
România este o bună alternativă la politica 
turismului românesc.  

VizitaŃi toate provinciile româneşti 
pentru a vă convinge şi mai mult cât de 
frumoasă şi bogată este România! 
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România - solniŃa Europei 
     

entru fiecare dintre noi, sarea este un 
element alimentar indispensabil, fie că este 
folosită în cantităŃi mai mari sau mai mici. De 
asemenea, şi animalele sunt legate de consumul 
de sare. Drobul de sare, pe care capra îl aduce 
acasă în spinare, în povestea lui Creangă, este o 
imagine cum nu se poate mai limpede a 
faptului că fără sare omul nu poate trăi, după 
cum conchide de altfel şi morala basmului 
românesc „Sarea în bucate”. Prin urmare, 
aşezările omeneşti cele mai vechi s-au rânduit 
în locurile unde sarea era mai aproape, prin 
văile de pe lângă masivele de sare. La început, 
sarea era folosită în comerŃ ca monedă de 
schimb. Există o veche expresie comercială - „a 
fi prea sărat” -, adică a „a fi prea scump”. 
Chiar şi vorba veche care spune că dacă se 
varsă sare iese ceartă are o conotaŃie clară, de 
preŃ ; adică pierderea sării înseamnă pagubă 
foarte mare pentru scumpetea ei, şi, implicit, 
risipirea ei era motiv de ceartă.  

Pentru Europa, CarpaŃii din România au 
fost cu adevărat un leagăn al civilizaŃiei, tocmai 
datorită masivelor de sare care i-au conferit 
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Ńării noastre numele de solniŃă a continentului. 
Herodot, marele istoric din antichitate, 

scria despre poporul român (dac) că locuia 
lângă un munte de sare şi lângă un izvor de 
apă. Din acest motiv, poporul român, 
blagoslovit de Dumnezeu prin aşezarea lui în 
astfel de Ńinuturi, s-a constituit din vechime ca 
leagăn al civilizaŃiei şi izvor dătător de viaŃă 
pentru alte popoare, care veneau la noi după 
sare. Şi astăzi multe drumuri europene trec pe 
lângă rezervele noastre naturale de sare. 

În acest context, dacă socotim CarpaŃii 
României ca fiind solniŃa Europei, integrarea 
noastră în Europa trebuie să se traducă prin 
recunoaşterea noastră în Europa, deoarece toate 
drumurile sării spre bătrânul continent 
european pleacă din CarpaŃi. 

Să ne bucurăm că suntem români şi că 
locuim în această gură de rai – România, care 
este numită şi “Grădina Maicii Domnului”. 
Mântuitorul Hristos, în Evanghelia Sa, ne 
spune : «Voi sunteŃi sarea pământului» (Matei 
5, 13). 
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România - grânarul Europei 
  

omânia este un pământ blagoslovit 
de Dumnezeu de la începutul omenirii. O 
frumoasă tradiŃie veche spune că, la începutul 
lumii, când Dumnezeu a împărŃit pământul la 
toate popoarele existente atunci, poporul 
român nu a fost de faŃă. Atunci când poporul 
român a cerut cu ochii înlăcrimaŃi pământ, 
Dumnezeu a spus că a dat tot pământul 
popoarelor, dar că şi-a rezervat o frumoasă 
grădină personală. În bunătatea Sa, Dumnezeu 
nu putea trece cu vederea rugăciunea unui 
popor cuminte, credincios, harnic, aşa că a 
hotărât să încredinŃeze românilor această 
frumoasă grădină personală a Părintelui ceresc 
numită ROMÂNIA. 

Din cuvântul România se poate alcătui 
următoarea sintagmă: OM ÎN RAI. În 
folclorul românesc, România este numită şi 
Grădina Maicii Domnului. Pământul Ńării 
noastre este unul din cele mai fertile din lume, 
cu multă putere de rodnicie. łara noastră are 
toate formele de relief şi toate bogăŃiile 
naturale din lume. Dintotdeauna, câmpiile 
noastre au fost cultivate cu grâu din care se 
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face „pâinea cea de toate zilele”. 
Grâul face parte din familia gramineelor, 

principala sursă de alimentaŃie a oamenilor 
prin pâinea şi pastele făinoase prelucrate din el. 
Deosebit de sensul propriu, grâul în Biblie este 
pomenit şi în sens metaforic; figurat, pe de o 
parte „pâinea preînchipuind Biserica - Trupul 
lui Hristos alcătuit din multe mădulare ca şi 
pâinea din multe boabe de grâu făcut făină" 
(Matei 26, 26: Luca 22, 19). Pe de altă parte, 
grâul ca hrană binecuvântată de Dumnezeu 
pentru întreŃinerea vieŃii este asemănat, într-o 
parabolă, cu drepŃii sau credincioşii care ajung 
în împărăŃia lui Dumnezeu (Matei 25, 34). 

România, şi astăzi, printr-o bună 
strategie economică şi diplomatică, îşi poate 
păstra apelativul de “grânarul Europei". Pentru 
aceasta însă trebuie multă dăruire şi muncă, 
căci numai aşa, în locul bălăriilor şi buruienilor 
de tot felul, care au năpădit pământurile 
noastre binecuvântate, pot să crească cele mai 
frumoase şi mari lanuri de grâu. 
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Cap. IV ÎNSEMNE EUROPENE 
 
 
Drapelul european 

  

rice Ńară din Europa dar şi din lume 
îşi are propriul drapel cu care se identifică. În 
drapel se află elementele specifice ale unei 
naŃiuni. Pentru noi, românii, cele trei culori ale 
drapelului au o profundă semnificaŃie: trei 
culori înseamnă credinŃa poporului nostru în 
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 
Culoarea roşie semnifică eroismul strămoşilor 
noştri, sângele vărsat de înaintaşi pentru 
libertatea şi binele Ńării noastre. Galbenul din 
tricolor semnifică bogăŃiile naturale dar şi cele 
spirituale pe care le are poporul român 
blagoslovit de Dumnezeu. 

România a fost şi trebuie să fie şi în 
viitor grânarul Europei: sfinŃii în icoane au o 
aureolă galbenă. În Ńara noastră, spre 
deosebire de alte Ńări europene, avem cele 
mai multe sanctuare, mănăstiri, troiŃe şi sfinŃi 
ştiuŃi şi neştiuŃi care, împreună, sunt rugători 
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pentru binele Europei. 
Culoarea albastru semnifică nădejdea şi 

speranŃa poporului român în Dumnezeu. Cerul 
albastru este icoana spre care românii au privit 
mereu, la bucurie, dar şi la necazuri. Albastru 
de VoroneŃ ne aminteşte de celebrele fresce 
moldovene de pe exteriorul bisericilor 
româneşti care, anual, atrag sutele de mii de 
excursionişti din toată Europa şi nu numai.  

Drapelul European, ca simbol al Unirii 
Europene, a fost adoptat în anul 1955, luna 
decembrie. Pe drapelul european întâlnim 12 
stele aşezate pe un fundal albastru, sub forma 
unei coroane. Cele 12 stele ne duc cu gândul, în 
primul rând, la steaua lui David din religia 
evreilor, deoarece evreii au avut un mare rol în 
înfiinŃarea Uniunii Europene. 

În Biblie găsim des utilizat numărul 12: 
sunt 12 patriarhi, 12 profeŃi, 12 apostoli sau 
ucenici ai Mântuitorului Hristos etc. 

Uniunea Europeană a avut la un 
moment dat 12 state membre, dar are poarta 
larg deschisă pentru toate statele din Europa.  

Albastru din drapelul european 
semnifică nădejdea popoarelor europene că 
poate va fi bine în această uniune.  

Albastru semnifică seninătatea şi 
luciditatea pe care trebuie să o aibă fiecare 
popor, dar şi cetăŃean în parte, când doreşte să 
facă acest pas al integrării europene. 
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Pe acest albastru al Europei, stelele, 
adică popoarele, devin strălucitoare în măsura 
în care primesc lumina de la „Statele dreptăŃii” 
care este Hristos „lumina lumii”. 

Cu ochii spre cerul albastru al lui 
Dumnezeu, să ne rugăm mai mult ca pacea şi 
binecuvântarea divină să se reverse peste toŃi 
oamenii de bine din Europa, iar pe cei care au 
gânduri ascunse, viclene şi diabolice din 
Uniunea Europeană să-i lumineze şi să-i 
îndrepte pe drumul cel bun. 
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ConstituŃia Europeană 
 

onstituŃia fiecărei Ńări în parte este 
legea fundamentală după care se conduce un 
popor. În constituŃie sunt enunŃate principiile 
pe baza cărora se emit legi de guvernare. Orice 
constituŃie democratică este aprobată prin votul 
majorităŃii, după ce în prealabil a fost mult 
mediatizată la nivel naŃional. 

Uniunea Europeană este o uniune a mai 
multor popoare vieŃuitoare pe acest continent şi 
care vor să trăiască împreună, împărŃind 
aceleaşi principii politice, sociale, filosofice şi 
culturale. 

În urma multor dezbateri îndelungate, 
Uniunea Europeană a emis o ConstituŃie 
europeană care reflectă principiile acestei 
instituŃii internaŃionale. 

Aşa cum nici o constituŃie din lume nu 
este perfectă şi nu poate mulŃumi pe toŃi în 
acelaşi fel, tot astfel şi această constituŃie 
europeană are unele lacune, care pot fi 
înlăturate din mers, prin anumite amenda-
mente. Având în vedere că Europa, spre 
deosebire de alte continente, s-a plămădit, 
dintr-un început, într-un duh sfânt al 
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spiritualităŃii creştine, era de aşteptat, din 
punctul de vedere al majorităŃii locuitorilor 
europeni, să se includă un cuvânt legat de 
creştinism ca valoare de identitate şi nu de 
simbol. Istoria creştinismului este istoria 
culturii europene până-n vremea noastră. 
ÎnchipuiŃi-vă cum arăta Europa înainte de 
Hristos, într-o sălbăticie păgână, şi cum arată 
astăzi. Arta, cultura, civilizaŃia poartă amprentă 
creştină. CredinŃa creştină are o mare toleranŃă 
faŃă de toate marile religii ale lumii, ceea ce face 
posibilă o vieŃuire interetnică şi interreligioasă 
în Europa.  

În luna martie 2003, s-a desfăşurat, în 
Creta, ConferinŃa interortodoxă pentru 
proiectul Acordului constituŃional al UE, la 
invitaŃia Patriarhiei Ecumenice. S-a concluzio-
nat că, în ConstituŃia europeană, trebuie să se 
clarifice clar poziŃia faŃă de Biserică şi să se 
garanteze libertatea religioasă, nu ca drept al 
individului, ci şi ca drept al bisericilor şi 
religiilor tradiŃionale europene. 

Anul acesta, FranŃa şi Olanda, chemate 
să aprobe ConstituŃia europeană, au dat un vot 
negativ. Urmează, într-un viitor apropiat, ca şi 
România, care este o Ńară creştină prin origine 
apostolică, să se pronunŃe asupra ConstituŃiei 
europene. Oare cum va fi votul României? 
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Cap. V INSTITUłII ROMÂNEŞTI  
CU PERSPECTIVE EUROPENE 

 
 

Şcoala în contextul  
Uniunii Europene 

 

coala a fost, este şi trebuie să fie şi în 
viitor o instituŃie de bază a societăŃii noastre 
româneşti. Prin şcoală elevii intră în universul 
cunoaşterii universale. În prezent, în şcoală se 
învaŃă despre valorile trecutului şi despre 
perspectivele viitorului. Şcoala trebuie să aibă 
în vedere toată dimensiunea elevului: sufletul 
şi trupul. ÎnvăŃământul nu trebuie să se reducă 
doar la informarea elevului, ci trebuie să 
contribuie substanŃial la formarea lui pentru 
viaŃă şi societate. EducaŃia şi informarea 
alcătuiesc un proces continuu, care începe în 
familie, se perfecŃionează în şcoală şi se 
prelungeşte pe tot timpul vieŃii pământeşti. 

Şcoala are astăzi o mare răspundere 
morală în formarea generaŃiei de mâine a 
societăŃii. ÎnvăŃământul trebuie să fie pragmatic, 
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eficient şi esenŃial. El trebuie structurat mereu pe 
baza valorilor spirituale. Şcoala are mereu 
nevoie în această privinŃă de Biserică. Şcoala a 
început în tinda Bisericii şi ele nu trebuie 
despărŃite în societatea contemporană.  

Şcoala nu poate înlocui lucrarea harică a 
Bisericii şi nici Biserica nu poate înlocui rolul 
informativ-instructiv al şcolii. 

Religia în şcoală este o cerinŃă vitală 
pentru dezvoltarea personalităŃii elevului. 
Biserica binecuvântează activitatea cadrelor 
didactice, cât şi strădania elevilor de a dobândi 
cât mai multe şi folositoare cunoştinŃe. 

Dumnezeu să binecuvânteze pe toŃi cei 
care sprijină şcoala românească, instituŃie care 
aspiră la valorile pozitive europene. 
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Armata europeană 
 

na dintre instituŃiile de bază ale 
societăŃii româneşti care în toate sondajele de 
opinie publică a ocupat locul doi după Biserică 
este Armata. Aceste două instituŃii se aseamănă 
din mai multe puncte de vedere: în primul 
rând, amândouă sunt în slujba poporului, care 
face parte din Biserică şi din Armată. În al 
doilea rând, ambele instituŃii promovează 
ordinea, personalitatea şi încrederea oamenilor. 

Biserica este alături de armată doar atâta 
vreme cât aceasta din urmă este pusă în slujba 
apărării păcii şi teritoriului, a bunurilor 
oamenilor. Biserica condamnă războaiele de 
cucerire, actele de terorism, masacrele etc. 

Armata română a fost mereu stabilă în 
principiile ei de apărare şi rezistenŃă în faŃa 
inamicului. 

Doar în timpul războaielor mondiale şi 
acum în cadrul coaliŃiei NATO armata română 
a fost nevoită să părăsească teritoriul şi să 
activeze pe alte teatre de război. 

Trupele române care se află recent în 
misiune în Irak, Afganistan, Kosovo etc. sunt 
implicate în activităŃi sanitare, de refacere a 
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infrastructurii de logistică şi aprovizionare şi de 
pază a obiectivelor principale. 

Înainte de 1989, armata română a avut 
un mare rol în dezvoltarea economiei 
româneşti, prin implicarea sa în şantierele 
naŃionale. În timpul evenimentelor din 
Decembrie 1989, armata a avut o poziŃie 
înŃeleaptă, evitând un război cu propriul ei 
popor. Această poziŃie a dat armatei multă 
credibilitate. 

După aceste evenimente, armata română 
a cunoscut şi mari prefaceri de organizare şi de 
mentalitate. Valul reformelor şi al tranziŃiei a 
pătruns puternic şi în armată. Aceasta este şi 
una din condiŃiile de aderare a României în 
Uniunea Europeană. 

Armata, în viziunea UE, este o instituŃie 
formată doar din profesionişti, pe bază de 
contract de muncă. Sunt motivaŃi financiar şi 
bine echipaŃi. 

Prin această cerinŃă europeană a 
dispărut obligativitatea serviciului militar 
pentru orice tânăr din România care a devenit 
major şi care este apt pentru satisfacerea 
stagiului ostăşesc. Păcat că armata lipseşte din 
viaŃa tinerilor. Ca unul care am făcut armata, 
mărturisesc că ea este în sine o şcoală a vieŃii, a 
bărbăŃiei şi personalităŃii.  

În vechime era o vorbă: cine nu are 
armata făcută, acela nu este om. 
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În armată mi s-a insuflat dragostea de 
patrie şi de istoria neamului nostru românesc, 
în armată au învăŃat ce este ordinea şi ce 
presupune disciplina în muncă. 

Armata europeană are o altă viziune şi 
mentalitate. Ea nu mai este legată doar de un 
anume teritoriu; ea are multă mobilitate. 

Indiferent de intrarea României în UE, 
armata română trebuie să-şi păstreze în 
continuare frumoasele ei tradiŃii şi să menŃină 
legătura fructuoasă cu Biserica strămoşească. În 
această legătură sfântă stă puterea şi viitorul 
armatei române în cadrul Uniunii Europene. 
Mare este Dumnezeu! 

 
 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 52

 
 
 
 

Jandarmeria europeană 
 

lături de PoliŃie şi de Armată, 
Jandarmeria este o instituŃie fundamentală şi 
viabilă în societatea noastră. Ea are un statut 
specific, care o face să nu se confunde nici cu 
armata şi nici cu poliŃia. Jandarmeria însă are 
legături strânse cu ambele instituŃii. În timp ce 
armata şi poliŃia îşi reduc efectivele datorită 
reformelor, jandarmeria cunoaşte o creştere a 
personalului.  

În perspectiva Uniunii Europene, 
Jandarmeria joacă un mare rol în apărarea 
instituŃiilor şi a valorilor democratice. Un 
obiectiv important al Jandarmeriei Române în 
planul cooperării internaŃionale îl reprezintă 
participarea ei la activităŃile ForŃei de 
Jandarmerie Europeană (F.J.E.). ÎnfiinŃarea 
acestei forŃe a fost propusă în anul 2003 de 
doamna Michele Alliot-Marie, ministrul 
apărării din FranŃa. 

Miniştrii apărării din Uniunea 
Europeană au avut o întâlnire de lucru în 
Olanda, în localitatea Nordjiik, pe data de 17 
septembrie 2004, unde au stabilit obiectivele 
ForŃei de Jandarmerie Europeană, care trebuie 
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să poată acoperi toate aspectele unei operaŃiuni 
de gestionare civilă a crizelor, fiind în măsură 
să intervină: ■ în timpul fazei militare a crizei – 
F.J.E. fiind angajată în spatele forŃei militare, 
asigurând misiunile de menŃinere a ordinii şi 
misiunile de poliŃie judiciară; ■ în timpul fazei 
de tranziŃie-criză de intensitate medie – F.J.E. 
poate să-şi continuie misiunea în cadrul forŃei 
militare, facilitând coordonarea şi cooperarea 
cu unităŃile de poliŃie; ■ în faza de stabilizare a 
teatrului – F.J.E. poate, sub autoritate civilă 
internaŃională, să faciliteze trecerea la acŃiuni de 
cooperare. 

În perioada 13-17 iunie 2005, 
Jandarmeria Română a fost prezentă la primul 
exerciŃiu de Comandament organizat de către 
Statul Major al ForŃei Jandarmeriei Europene 
din Vicenza. Pentru menŃinerea ordinii şi a 
securităŃii din Kosovo şi Bosnia, Jandarmeria 
Română are câteva efective de ofiŃeri şi 
subofiŃeri, care au creat o imagine foarte 
frumoasă la nivel european. 

Jandarmeria română are excelente 
legături profesionale cu alte instituŃii de profil 
similare, cum ar fi: Jandarmeria Regală 
Olandeză, Jandarmeria Regală Marocană, 
Jandarmeria Argentiniană, Carabinierii 
Chilieni, Jandarmeria Sârbă, Trupele de 
Interne din Ucraina, Jandarmeria din Georgia 
şi Bulgaria etc. 
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Jandarmeria română are o istorie cu 
bogate realizări consemnate în studii de 
specialitate, cât şi în muzee aflate în mai multe 
localităŃi din Ńară. Cel mai reprezentativ muzeu 
a fost înfiinŃat în anul 2000, în incinta 
Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române. Acesta este structurat pe un 
memorial, trei săli de expunere şi un hol de 
onoare. În mai multe unităŃi de jandarmerie au 
fost înfiinŃate şi capele pentru oficierea 
serviciilor religioase.  

Ca preot slujitor la aproape toate 
evenimentele jandarmeriei buzoiene, m-am 
bucurat de toate realizările profesionale ale 
acestei instituŃii şi mă rog la Dumnezeu să-i 
binecuvânteze pe toŃi cei care activează în acest 
sistem. Servim Patria! 
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Cap. VI MODALITĂłI  
DE INTEGRARE A ROMÂNIEI 

 
 

Integrarea europeană prin Duhul Sfânt  
 

n Biserică, unitatea o creează Duhul 
Sfânt revărsat peste noi prin Sfintele Taine, 
care sunt instituite de către Mântuitorul Iisus 
Hristos. 

La fiecare Sfântă Liturghie, preotul invo-
că venirea Sfântului Duh peste Sfântul Jertfelnic 
în Altar: ,,Doamne, Cel ce în ceasul al treilea ai 
trimis pe Preasfântul Tău Duh Apostolilor 
Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci  
ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm łie”. 
Iar la sfârşitul epiclezei când ,,pâinea şi vinul” 
se transformă prin Duhul Sfânt în ,,Trupul şi 
Sângele Domnului Iisus Hristos”, preotul 
adaugă aceste cuvinte liturgice: ,,Să vină 
Duhul Tău Cel Sfânt peste noi şi peste 
darurile acestea ce sunt puse înainte”. 

Venirea Duhului Sfânt din ceruri ca să 
reverse peste toate continentele planetei noastre 
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lumina ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu face parte din 
iconomia mântuirii Tatălui ceresc, pe care Fiul 
Iisus Hristos o asumă: ,,Tu ai plinit toată 
rânduiala (iconomia – n.a.) Tatălui în vederea 
mântuirii noastre” (Liturghia Ortodoxă).  

,,Cel ce din sânurile Tatălui s-a deşertat 
pe Sine şi din cer pe pământ S-a pogorât şi a 
lua firea noastră cea omenească şi a 
îndumnezeit-o; iar după aceea S-a înălŃat la 
ceruri şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi 
Tătălui, şi a trimis peste SfinŃii Săi Ucenici şi 
Apostoli pe Duhul cel dumnezeiesc şi Sfânt, 
Cel ce de-o fiinŃă şi de o putere, întocmai 
slăvit şi împreună veşnic şi printr-Însul i-a 
luminat pe ei, şi prin ei pe toată lumea” 
(Apolis, Vecernia de la Rusalii). 

Pentru a putea face parte din ÎmpărăŃia 
lui Dumnezeu trebuie îndeplinită o condiŃie 
sine qua non - botezul în numele Sfintei 
Treimi, după cum ne spune Însuşi Mântuitorul 
Iisus Hristos: ,,de nu se va naşte cineva din apă 
şi din Duh, nu va putea să intre în ÎmpărăŃia 
lui Dumnezeu ” (Ioan 3,5). 

Duhul Sfânt pe care-l primim la botez ne 
dă sfinŃenie şi ne leagă pe veşnicie cu 
Dumnezeu în ÎmpărăŃia Sa cerească. 

Lumea întreagă, dar mai ales Europa, 
este chemată să primească Duhul lui 
Dumnezeu, care este ,,duh de viaŃă dătător”. 
După cum omul fără suflet este mort, la fel şi 
Uniunea Europeană moare fără lucrarea 
Duhului Sfânt. 
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Proiectul ComunităŃii Europene ,,Un 
suflet pentru Europa” pare să caute tocmai 
liantul credinŃei unei Europe constituită pe 
valori spirituale. Din păcate, Europa prea 
secularizată şi desacralizată a mileniului trei 
este prea puŃin interesată de o unitate bazată pe 
principii pnevmatologice. Unitatea Europei este 
văzută doar în jurul unor proiecte politice şi 
economice. Or, tocmai în această societate 
Biserica Ortodoxă este chemată să-şi înscrie 
aportul la unificarea europeană şi mondială. 

Comunitatea Europeană este pătrunsă 
de un duh lumesc care nu are nimic comun cu 
lumea lui Dumnezeu. 

Biserica este chemată să orienteze lumea 
şi Europa către moştenirea spirituală comună, 
care leagă diversele ei părŃi componente: 
creştinismul. 

Hristos este cel care a făcut din două una 
(Efeseni 2, 14), care este principiul unificator 
valabil pretutindeni (Matei 18,20). 

Mântuitorul Hristos a trimis Duhul 
Sfânt ca să transfigureze lumea întreagă într-un 
mod fiinŃial, cosmic, pentru a deveni fiecare 
,,făptură nouă”. 

Numai o Europă unită în duhul 
credinŃei în Dumnezeu, transfigurată de 
lucrarea Duhului Sfânt şi călăuzită de 
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos are 
şansa de a dobândi loc în ,,împărăŃia cerurilor”. 
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Integrarea europeană prin  
Sfânta Liturghie  

 

ea mai puternică şi sfântă slujbă care 
se oficiază în Biserică este Liturghia, care nu 
poate fi înlocuită de nici o altă rugăciune 
personală sau publică. În timpul Sfintei 
Liturghii se coboară Duhul Sfânt în Biserică, 
unindu-ne pe verticală cu Dumnezeu iar pe 
orizontală cu toŃi oamenii care ne înconjoară. 
Una din însuşirile de căpetenie ale rugăciunilor 
Sfintei Liturghii este universalismul. 

În Sfânta Liturghie, Biserica se roagă 
pentru toŃi pământenii, de orice condiŃie şi 
oriunde s-ar găsi ei. Ea se roagă pentru cei ce 
fac bine, pentru ca ei să fie întăriŃi în bine, iar 
pentru cei ce fac rău, ca să înceteze de a mai 
face răul şi să se întoarcă printr-o căinŃă sinceră 
spre bine. Se roagă pentru aceia pentru care i   
s-a cerut să se roage şi pentru aceia care nu au 
pe alŃii să se roage pentru ei. Rugăciunile ei îi 
cuprind pe toŃi ca într-un cerc, pentru toate 
trebuinŃele pământeşti, cât şi pentru nevoile 
spirituale. 

La fiecare Sfântă Liturghie preotul se 
roagă în taină înaintea jertfelnicului din Altar: 
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,,Încă ne rugăm łie, pomeneşte Doamne 
Sfânta Ta sobornicească şi apostolică Biserică, 
de la o margine până la alta a lumii (Europei – 
n.a.), pe care ai câştigat-o cu scump Sângele 
Hristosului Tău şi o împacă pe dânsa şi sfânt 
locaşul acesta îl întăreşte până la sfârşitul 
veacului. Adu-Ńi aminte, Doamne, de cei ce łi-
au adus aceste Daruri, şi de la care şi prin care 
şi pentru care au fost aduse. Pomeneşte, 
Doamne, pe cei ce aduc roade şi fac bine în 
sfintele Tale biserici, şi-şi aduc aminte de cei 
săraci. Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi 
cereştile Tale daruri. Dăruieşte-le lor cele 
cereşti în locul celor pământeşti, în locul celor 
trecătoare pe cele veşnice, în locul celor 
stricăcioase pe cele nestricăcioase. Adu-Ńi 
aminte, Doamne, de cei din pustiu şi din 
munŃi şi din peşteri şi din crăpăturile 
pământului. Adu-Ńi aminte, Doamne, de 
cârmuitori, de cei ce sunt în dregătorii (înalte 
funcŃii europene – n.a.), dăruieşte-le lor adâncă 
şi statornică pace; insuflă în inimile lor cele 
bune pentru Biserica Ta şi pentru tot poporul 
Tău, ca să petrecem întru liniştea lor viaŃă lină 
şi paşnică, întru bună cucernicie şi bună 
cuviinŃă…”. 

Sfânta Liturghie se oficiază atât în toate 
Bisericile Ortodoxe, cât şi în cele catolice. 
Împreună facem rugăciuni pentru unitate şi 
bună vieŃuire între omeni şi popoare, însă fără a 
ne schimba credinŃa apostolică pe care a primit-
o ca zestre sfântă de la moşii şi strămoşii noştri.  
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După cum creştinul nu poate rezista fără 
participare activă la Sfânta Liturghie, la fel nici 
Uniunea Europeană nu are sorŃi de izbândă 
fără misterul liturgic, singurul care poate crea 
unitatea spirituală şi culturală cu toată 
diversitatea popoarelor care formează 
Comunitatea Europeană. 

Atunci când va înceta să se oficieze 
Sfânta Liturghie în Europa, cu siguranŃă că va 
înceta să mai existe şi Uniunea Europeană. 

În ultima vreme, în Europa îşi face 
simŃită prezenŃa tot mai pregnant New Age, 
adică o nouă religie de sorginte satanică, care a 
înlocuit Sfânta Liturghie cu incantaŃii sincretiste 
care scot în evidenŃă un dumnezeu impersonal, 
formal, inexistent, deoarece fiecare adept se 
consideră în sine a fi un dumnezeu în devenire.  

Cu cât vom merge mai des la Sfânta 
Liturghie, având pregătire sufletească şi 
trupească, vom primi Harul Duhului Sfânt care 
să ne călăuzească pe drumul integrării 
europene în duh şi adevăr care este Hristos. 
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Integrarea europeană prin cultul 
sfinŃilor 

 

arul lui Dumnezeu care se revarsă 
în Biserică nu are frontiere, el lucrează prin toŃi 
sfinŃii. Duhul Sfânt îl întâlnim în orice Ńară, 
indiferent de poziŃia sa geografică pe harta 
lumii. În calendarul Bisericii găsim foarte mulŃi 
sfinŃi care au vieŃuit în Europa şi care sunt 
cinstiŃi, deopotrivă, atât în Biserica Ortodoxă, 
cât şi în cea Catolică. 

Ruptura dintre cele două Bisericii s-a 
făcut la anul 1054, în urma apariŃiei unor 
inovaŃii catolice: infailibilitatea papei; 
purgatoriul; Filioque; folosirea azimei la 
împărtăşanie etc., cât şi a unor presiuni politice 
din Apus. Cu toate aceste diferenŃe dogmatice 
şi liturgice, se află foarte multe puncte comune 
de credinŃă pe care trebuie să le valorificăm, 
pentru a se înfăptui unitatea credinŃei pe care 
Mântuitorul a dorit-o atât de mult (Ioan 17,21). 

SfinŃii lui Dumnezeu tot timpul se roagă 
pe pământ şi în ceruri ca această unire a 
dragostei sfinte să se realizeze cât mai repede 
(Efeseni 4,4).  
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Comunitatea Europeană trebuie să aibă 
mereu în vedere aceste valori spirituale ale 
sfinŃilor, pe care le oferă Biserica în vremea 
noastră. Cu tot secularismul religios, oamenii 
din Europa încă mai au cultul sfinŃilor, mai 
poartă nume de sfinŃi şi se mai gândesc de 
onomastica lor la sfinŃii care-i patronează. 
SfinŃii sunt modele vii, autentice, de trăire 
creştină, sfântă, jertfelnică pentru binele celor 
din jur. Avem mare nevoie de ajutorul sfinŃilor 
în cadrul Uniunii Europene. 

Elementele spirituale sunt singurele care 
pot da statornicie şi durabilitate Uniunii 
Europene. 

Tot ce Ńine de latura economică şi 
politică este trecător şi deşertăciune; ca 
mărturie ne stă istoria atâtor imperii şi alianŃe 
internaŃionale puternice, care au pierit pentru 
totdeauna, fără nici o şansă de revenire. 

Biserica are un rol mare în a ne aduce 
aminte de sfinŃii lui Dumnezeu care ne-au 
arătat calea mântuirii prin viaŃa lor personală. 
Urmărindu-le pilda vieŃii lor ne învrednicim de 
şedere împreună cu ei în împărăŃia cerurilor. 

Europa are mare nevoie de sfinŃenie, de 
rugători cât mai mulŃi înaintea lui Dumnezeu. 
Fiecare european trebuie să se roage din tot 
sufletul înaintea Mântuitorului Iisus Hristos: 
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui 
Dumnezeu, pentru rugăciunile sfinŃilor părin-
Ńilor noştri, miluieşte-ne şi ne mântuieşte”. 
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Cinstirea SfinŃilor care aparŃin Bisericii 
Universale este o poruncă şi o datorie a 
fiecăruia dintre noi, după cum ne îndeamnă 
Apostolul Neamurilor, care a adus pentru 
prima dată Evanghelia Mântuitorului Hristos 
în Europa: ,,AduceŃi-vă aminte de mai marii 
voştri, care v-au grăit vouă cuvântul Lui 
Dumnezeu şi privind cum şi-au sfârşit viaŃa 
să le urmaŃi credinŃa” (Evrei 13,7).  

Organizarea cât mai intensă a 
procesiunilor cu moaşte ale sfinŃilor în Ńările 
europene, întocmirea unor pelerinaje la 
mănăstirile europene cu moaşte de sfinŃi ar da 
un nou suflu şi o nădejde mai mare de 
menŃinere a ComunităŃii Europene, care trebuie 
regăsită şi reclădită pe jertfa sfinŃilor, după cum 
Bisericile sunt zidite pe moaşte de sfinŃi care 
dăinuiesc până-n vremea noastră, având 
perspectiva veşniciei.  
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Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos 
- piatra de temelie a Uniunii Europene 

 

n Predica de pe munte, Mântuitorul 
Iisus Hristos ne spune că: ,,Oricine ascultă 
cuvintele Mele (Evanghelia – n.a.) şi le face, îl 
voi asemăna cu un om care şi-a zidit casa pe 
piatră. A venit ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită 
din piatră. Însă oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om 
nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat 
ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi 
au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit şi 
prăbuşirea i-a fost mare”. (Matei 7, 24-27).  

Este regretabil că Uniunea Europeană nu 
are ca punct de plecare Evanghelia lui Hristos, 
care are o viziune largă, tolerantă şi iubitoare 
de oameni, indiferent de etnie, religie sau stare 
socială. 

Este de neconceput că nu apare în 
ConstituŃia Europeană cuvântul cel mai utilizat 
în Europa şi în lume: DUMNEZEU sau 
HRISTOS. 
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Biserica Ortodoxă este pentru unitatea 
popoarelor în cadrul Europei, după cum Însuşi 
Mântuitorul Iisus Hristos a dorit tare mult să-i 
adune pe toŃi în jurul Lui: ,, De câte ori am voit 
să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea 
puii sub aripi, dar nu aŃi voit” (Matei 23,37); şi 
în rugăciunea Sa Arhierească Se roagă fierbinte 
pentru această dorinŃă a Sa de unitate: ,,Dar nu 
numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei 
ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toŃi 
să fie una … ca ei să fie desăvârşiŃi întru 
unime” (Ioan, 17, 20-21, 23). Apostolii 
Mântuitorului Iisus au luat ca o încredinŃare 
dorinŃa Mântuitorului Hristos şi au îndemnat 
pe fiecare să-şi lase patimile şi dorinŃele egoiste 
şi să ajungă cu toŃii la această unire şi înfrăŃire a 
popoarelor ,, unde nu mai este elin şi iudeu 
(german sau italian – n.a.) … barbar sau scit, 
rob sau om liber”. (Coloseni 3,11). Tot în Sfânta 
Scriptură, Sfântul Apostol Pavel vorbeşte 
despre această sfântă comuniune a popoarelor 
unite în Hristos: ,, unde numai este iudeu, sau 
elin, nu mai este nici rob, nici om liber, nici 
bărbat, nici femeie, pentru că voi una sunteŃi 
în Iisus Hristos”. (Galateni 3,28). 

La fiecare slujbă religioasă, Biserica se 
roagă neîncetat pentru unitatea tuturor oame-
nilor din Europa, dar şi din lumea întreagă. 

Această unitate pentru care se roagă 
Biserica are ca punct de plecare Evanghelia 
Mântuitorului Iisus Hristos, Singurul care ne 
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poate uni pe veşnicie, păstrându-ne identitatea 
şi specificul cultural şi spiritual. 

Aşa cum într-o familie unde se află 
credinŃa vie în Dumnezeu ea rezistă, indiferent 
prin ce greutăŃi şi lipsuri trece, la fel şi Uniunea 
Europeană va putea rezista mult dacă toate 
popoarele vor fi legate prin credinŃa vie în 
Dumnezeu. 

New Age, care ni se propune ca religie 
europeană, va fi un mare eşec, care va duce la 
dezmembrarea tuturor statelor europene. 

Acolo unde nu este Hristos, totul se 
năruie! 

Ortodoxia nu poate fi înlocuită cu nici o 
altă credinŃă sau sistem religios de nuanŃă 
sincretistă. 

Să promovăm valorile spirituale şi 
culturale din toate religiile europene, pe care să 
le aşezăm la Crucea Lui Iisus Hristos!  
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Biblia – cartea sfântă a  
integrării europene 

 

uropa a devenit un continent creştin 
în mare parte datorită propovăduirii Sfintei 
Scripturi la toate popoarele prin activitatea 
misionară a SfinŃilor Apostoli trimişi în mod 
direct şi personal de către Mântuitorul Iisus 
Hristos. (Matei 28,19-20). 

Cartea de căpetenie a religiei creştine 
este Biblia, care cuprinde Descoperirea lui 
Dumnezeu faŃă de noi oamenii, sau, altfel spus: 
ce a făcut Dumnezeu pentru noi oamenii şi ce 
trebuie să facem noi oamenii pentru 
Dumnezeu. 

Biblia sau Sfânta Scriptură conŃine 
cuvintele lui Dumnezeu pe care ni le 
împărtăşeşte nouă oamenilor. Religia creştină 
îşi are izvorul în Sfânta Scriptură şi în Sfânta 
TradiŃie, care împreună formează REVELAłIA 
DIVINĂ. 

Europa are la baza culturii sale spirituale 
o singură carte religioasă, numită Biblia, care a 
fost tradusă în limba fiecărui popor european. 
În cadrul Uniunii Europene, Biblia are un rol 
foarte important, de neînlocuit, deoarece ea este 
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numitorul comun şi punctul cultural de 
legătură între toate Ńările europene. 

Biblia este cartea lui Dumnezeu care 
vorbeşte şi scrie şi despre Europa. Biblia este 
cartea omenirii, din care face parte şi populaŃia 
din Europa. Biblia este mesajul lui Dumnezeu 
adresat tuturor oamenilor, dintre care unii 
locuiesc pe continentul Europa. 

Biblia ne oferă o imagine clară despre 
originea şi menirea lumii din care face parte şi 
Europa. 

Biblia aduce cu sine pe Dumnezeu 
transcendent, absolut universal. 

Ea îi plasează pe oameni într-o 
comunitate universală, europeană, în care 
fiecare ins contează în primul rând prin 
calitatea de fiinŃă umană conştientă de existenŃa 
lui Dumnezeu şi gata să-şi pună gândurile, 
simŃămintele şi acŃiunile în acord cu poruncile 
divine. 

BIBLIA este prin excelenŃă cartea religiei 
creştine în Europa. Heinz Gollwitzer, în anul 
1964, afirma, în lucrarea sa Europabild und 
Europagedanke, că Europa datorează 
creştinismului idealitatea ce o caracterizează. 
Numai creştinismul, scria el, a fost în situaŃia de 
a promova o comuniune ideală. Împrejurarea 
că Occidentul şi Europa au devenit o 
comunitate spirituală, o idee, s-a petrecut abia 
atunci când homo europaeus a recunoscut 
idealul lui homo christianus. Putem afirma şi 
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astăzi cu argumente puternice că: nici o altă 
luare de conştiinŃă a condiŃiei umane nu are 
astăzi potenŃialul de conciliere de care dispune 
creştinismul, care are un cult deosebit faŃă de 
Biblie sau Sfânta Scriptură. 

Creştinismul biblic oferă astăzi, în 
cultura europeană, cadrul minunat de 
solidarizare a oamenilor europeni în jurul unor 
valori spirituale apte să susŃină morala în toată 
profunzimea ei fiinŃială.  

Creştinismul biblic a devenit salvator în 
istoria europeană prin angajarea sa fermă în 
apărarea libertăŃii de conştiinŃă şi a celorlalte 
drepturi ale persoanei umane. 

BIBLIA trebuie să rămână în cadrul 
Uniunii Europene cartea de căpetenie a 
integrării europene; cartea culturii spirituale 
universale, care respectă şi celelalte religii ale 
lumii; cartea literaturii cosmice şi europene, 
care a devenit transfigurată prin LOGOSUL 
numit HRISTOS. 

 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 70

 
 
 
 

Un sfânt român cu vocaŃie europeană 
 

uropa are mare nevoie de sfinŃenie 
pentru a deveni o forŃă spirituală şi culturală 
faŃă de celelalte continente ale lumii. SfinŃenia 
este un dar dumnezeiesc, dar şi un răspuns la 
lucrarea omului pe drumul binelui. Cu alte 
cuvinte, sfinŃenia este o sinergie, adică o 
împreună conlucrare a omului cu Dumnezeu. 
Cel care se află în permanenŃă cu Dumnezeu 
lucrează în numele lui Dumnezeu şi el pentru 
Dumnezeu se numeşte sfânt.  

Ca să fii sfânt nu trebuie să aparŃii unei 
Ńări anume, unei clase sociale, sau să ai o 
profesie anume. Calendarul bisericesc este o 
mărturie convingătoare în această privinŃă.  

În fiecare an, la începutul lunii iulie, 
poporul român de pretutindeni aduce cinstire 
unui mare sfânt cu vocaŃie europeană: Ştefan 
cel Mare şi Sfânt. Cinstirea memoriei acestui 
voievod creştin este pe de o parte un act de cult 
religios, iar pe de altă parte este şi un act de 
cultură. Pilda sa vie peste vremuri devine mai 
strălucitoare şi ne inspiră pe toŃi la fapte de 
eroism şi de vitejie, pentru a birui răul din noi 
şi din lumea înconjurătoare. 
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Deşi a fost voievodul Moldovei, Stefan 
cel Mare şi Sfânt a numit glia sa strămoşească 
„poartă a creştinătăŃii“, desigur între Răsărit şi 
Apus, având credinŃa că nu apăra şi slujea doar 
o Ńărişoară, ci o Europă întreagă. Ca dovadă, el 
a fost numit „atlet al credinŃei creştine 
europene“. 

Europa datorează foarte mult României, 
deoarece aici voievozii şi strămoşii noştri s-au 
luptat pe viaŃă şi pe moarte pentru a Ńine pe loc 
expansiunea musulmană, care venea cu 
sălbăticie din Asia spre Occident, cu intrare 
prin porŃile româneşti. Dacă astăzi multe state 
europene sunt foarte dezvoltate din punct de 
vedere economic şi cultural, aceasta este şi 
rezultatul luptelor noastre la porŃile Uniunii 
Europene unde ne aflăm în clipa de faŃă, 
cerşind milă şi bunăvoinŃă. 

Sfântul Ştefan cel Mare ne îndeamnă să 
avem demnitate, verticalitate, să facem mereu 
bine, neaşteptând nicio răsplată de la oameni, şi 
să căutăm cu toŃii să intrăm în raiul lui 
Dumnezeu. Despre acest voievod român, 
marele istoric Nicolae Iorga a scris că este „cea 
mai frumoasă icoană a sufletului poporului 
român“. 

Dumnezeu să ne bucure şi să ne 
binecuvânteze că avem un aşa mare sfânt cu 
vocaŃie europeană. 

Dovadă că Ştefan, voievodul Moldovei, 
este mare şi sfânt în inimile românilor de 
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pretutindeni o arată statistica recent realizată, el 
fiind pe lista primilor o sută de români preferaŃi 
de poporul nostru. 
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Dionisio Romano – un ierarh cărturar 
cu vocaŃie europeană 

 

uzăul este o străveche cetate 
hărăzită de Dumnezeu cu mulŃi oameni mari, 
al căror nume sunt înscrise pentru veşnicie în 
calendarul de cuget şi de simŃire al 
spiritualităŃii europene. Unele dintre aceste 
personalităŃi s-au născut şi au trăit până la 
sfârşitul vieŃii lor pe meleagurile buzoiene, 
ocrotite de Sfântul mucenic Sava, martirizat în 
apele Buzăului; altele au venit pe teritoriul 
Buzăului de pe alte Ńinuturi ale Ńării noastre şi 
s-au integrat atât de bine în spiritualitatea şi 
cultura buzoiană, încât îi considerăm buzoieni 
şi ne mândrim sufleteşte cu ei. 

O astfel de personalitate, venită din 
Transilvania, din zona Sibiului, a fost episcopul 
Dionisio Romano, un cărturar român care la 
vârsta de 26 de ani a fost numit prin decret 
guvernamental „profesor naŃional“, cu 
mandatul clar de a întemeia prima şcoală 
românească, pe locul unde astăzi se află Şcoala 
nr. 5, care astăzi poartă cu cinste numele acestui 
luminat episcop cu vederi europene. 
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Numirea lui ca profesor s-a făcut la 12 
martie 1832. De numele lui se leagă şi apariŃia 
primului ziar românesc la Buzău şi anume 
„Vestitorul Bisericesc“. S-a implicat foarte 
mult în reuşita RevoluŃiei de la 1848. A fost un 
mare susŃinător al unirii tuturor românilor, 
fiind un bun apropiat al domnitorului Cuza, 
care l-a numit episcop de Buzău, unde a avut 
multe realizări culturale şi spirituale până la 
sfârşitul vieŃii sale, la 18 ianuarie 1873. 

Este înmormântat în curtea Catedralei 
episcopale din Buzău iar pe mormântul lui se 
află următorul epitaf: „Doamne nu pedepsi 
România pentru păcatele fiilor ei“. 

Dionisio Romano este şi fondatorul 
Bibliotecii Academiei Române de la Bucureşti . 
Ca profesor, a tipărit multe manuale şi cărŃi de 
cultură universală. Era o fiinŃă studioasă în 
spirit enciclopedic şi avea multă iubire faŃă de 
neamul românesc. Muzeul JudeŃean de Istorie 
din Buzău, condus de inimoasa directoare prof. 
Doina Ciobanu, a organizat în 2006 un minunat 
simpozion ştiinŃific în cinstea aniversării a 200 
de ani de la naşterea marelui episcop buzoian 
Dionisio Romano. 
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Patericul românesc  
în spaŃiul european 

 

atericul românesc este prin excelenŃă 
Cartea PărinŃilor noştri, ce cuprinde pe scurt 
vieŃile şi cuvintele lor de învăŃătură, credinŃa 
nestrămutată, iubirea până la jertfă, smerenia, 
blândeŃea, rugăciunea, lacrimile, bucuria şi 
nădejdea vieŃii veşnice, fapte prin care au 
ctitorit şi ne-au lăsat moştenire adevărate 
exemple vii de trăire în Hristos. Astfel, 
Patericul este o carte de profundă spiritualitate 
românească, care ne reprezintă cu demnitate în 
spiritualitatea europeană.  

De-a lungul vremii, în literatura română 
au apărut mai multe paterice româneşti de 
mare valoare europeană: Patericul mitropolitu-
lui Varlaam; Patericul Moldovei; Chipuri de 
călugări îmbunătăŃiŃi din mănăstirile româneşti; 
Convorbiri duhovniceşti etc. 

Ultimul Pateric românesc a fost tipărit 
cu osteneala Părintelui ieromonah Ioanichie 
Bălan în Editura Institutului Biblic şi de 
misiune ortodoxă al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1980. Acest volum 
cuprinde peste 300 de părinŃi români, care s-au 
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nevoit după voia lui Dumnezeu atât în 
Moldova, łara Românească şi Transilvania, cât 
şi la Muntele Athos şi la Locurile Sfinte de la 
Ierusalim.  

 O bună parte din ei sunt cuvioşi sihaştri 
şi lucrători ai rugăciunii lui Iisus, care au 
strălucit în viaŃa de obşte şi mai ales în sihăstrii 
retrase de lume, dintre care unii au ajuns la o 
înaltă sfinŃenie, călugări haristmatici, făptuitori 
de lucruri minunate şi înainte văzători 
duhovniceşti. 

Părintele monah Nicolae de la Rohia, 
eseist şi critic literar, ne-a făcut cunoscut 
Patericul românesc în spaŃiul spiritualităŃii 
europene printr-o erudită traducere în limba 
franceză pe timpul şederii sale temporare în 
Belgia la mănăstirea Chevtone. 

Aici se află un grup de călugări din 
aproape toate Ńările europene, care studiază în 
profunzime spiritualitatea creştină europeană. 

 Dintotdeauna, mănăstirile au fost 
pentru toată Europa focare de cultură şi de 
spiritualitate.  

 Prin acest Pateric, neamul nostru 
românesc s-a făcut cunoscut foarte repede pe 
linie religioasă, fiind un punct de atracŃie 
pentru pelerinajul european. ToŃi străinii care 
vin să ne viziteze Ńara sunt atraşi de frumuseŃea 
mănăstirilor şi de spiritualitatea vieŃuitorilor. În 
momentul de faŃă, o grijă deosebită, atât din 
partea Bisericii Ortodoxe Române, cât şi a 
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statului român, este îndreptată către punerea în 
evidenŃă a mănăstirilor româneşti, care sunt 
adevărate ambasade europene. Guvernul 
român trebuie să aloce mai multe fonduri din 
cadrul Uniunii Europene pentru conservarea 
patrimoniului nostru spiritual creştin. 

 Dezvoltarea turismului românesc va 
atrage mulŃi turişti din spaŃiul Uniunii 
Europene, care să ne viziteze spre a cunoaşte 
aceste minunate mănăstiri, adevărate oaze 
duhovniceşti. 

 Pentru a cunoaşte mai bine valoarea 
spirituală a poporului nostru român, fiecare din 
noi să studiem Patericul românesc pentru a-l 
face cunoscut în Uniunea Europeană.  
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Limba Română - un posibil sprijin real  
al integrării europene 

 

imba română este pentru poporul 
nostru “Cina cea de Taina a CarpaŃilor”, din 
care ne împărtăşim de două mii de ani. 

Una din marile probleme cu care se va 
confrunta Uniunea Europeana este selectarea 
limbii-releu în comunicarea paneuropeană. În 
Statele Unite ale Americii a fost adoptată ca 
limbă naŃională engleză. Vrând-nevrând, 
fiecare emigrant care intră în spaŃiul american 
este obligat prin lege să comunice doar în limba 
engleză. 

În privinŃa selectării unei limbi europene 
pentru toate statele, celebrul profesor 
universitar şi scriitor Umberto Eco a publicat 
două studii ştiinŃifice intitulate: „Pe urmele 
limbii perfecte în cultura europeană" şi „În 
căutarea limbii perfecte". În aceste studii, după 
cum era şi firesc, savantul Eco susŃine ideea 
adoptării limbii cu cel mai mare potenŃial de 
expresie, aşa încât, alături de precursorii săi, 
consideră că găsirea limbii perfecte se corelează 
cu aflarea gramaticii universale a limbilor. 
Astfel spus, se căuta limba care conserva în cel 
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mai înalt grad gramatica universală a limbilor, 
adică limba care a conservat în cel mai înalt 
grad punctul de pornire şi regulile care au 
generat graiul uman articulat, matca atât de 
fertilă, singura care justifica, în mod logic, 
evidenta înrudire a limbilor 

Pe baza acestor constatări inedite, 
publicate începând cu anul 1994, am reuşit să 
arăt ca toponimia de vârsta neolitică a 
Ńinuturilor carpato-danubiana-balcanice conser-
vă această gramatică universală. Ca urmare, 
limba română, dezvoltată neîntrerupt în această 
vatră româneasca, este prima care satisface 
condiŃia Eco. Dată fiind larga recunoaştere a 
lucrărilor universitare de semiotică ale lui 
Umberto Eco, criteriul său va trebui luat în 
considerare, aşa încât limba română este 
chemată să candideze la statutul de limba-releu 
pentru Uniunea Europeană.  

Pentru susŃinerea limbii române ca 
limbă oficială pentru UE aducem şi alte 
argumente: a) Din perspectiva istorică, Th. 
Mommsen a arătat că limba tracă, precursoarea 
limbii române, a fost lingua franca asemenea 
limbii celŃilor, despre care se ştie că şi ei au 
ajuns la Oceanul Atlantic venind tot dinspre 
centrul Europei; b) Asemănările de lexic cu 
limbile sanscrito-persane atestă marea vechime 
a limbii române în profilul ei actual, dar şi 
marea sa putere de expresie literară; c) Ca 
dovadă a compatibilităŃii sale profunde cu 
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spiritul multor altor limbi, limba română 
conservă un grup de toponime a căror 
omonime sunt răspândite în întreg universul 
indo-europen; d) Limba română are scriere 
latină; e) Limba română are cel mai apropiat 
lexic de lexicul limbii latine, care a servit ca 
limbă cultă şi ştiinŃifică în spaŃiul european; f) 
Prin caracterul său romanic, limba română se 
aseamănă cu esperanto, care face parte deja din 
spaŃiul internaŃional de comunicare în Europa; 
g) Prin poziŃia sa geografică, limba română face 
legătura dintre Est şi Vest; h) Ca păstrătoare a 
tradiŃiei Primordiale a UmanităŃii, limba 
română poate fi socotită pe bună dreptate 
limba sfântă a popoarelor europene; i) Fiind 
fonetică în proporŃie de 95%, scrisul şi cititul se 
învaŃă uşor în limba română de către toŃi 
străinii care vin în Ńara noastră. 

Iată că limba română este cea mai bună 
cale de realizare a comunicării în UE. 
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Cap. VII OMUL ŞI EUROPA 
 
 

Homo Europaeus 
 

e agenda de lucru a tuturor 
instituŃiilor noastre naŃionale tema principală 
este integrarea României în Uniunea 
Europeană. 

Unde începe şi unde se termină Europa? 
Ce este ea dincolo de convenŃia geografică? Ce 
înseamnă a fi homo europaeus sau a fi om 
european? Este europeanul „născut“ sau 
„făcut“? Este calitatea de european ceva ce se 
poate pierde sau dobândi în mod conjunctural?  

În societatea românească contemporană 
există un fel de „complex“ al Europei ; ne-am 
vrea europeni şi ne este teamă că nu suntem; 
am vrea să „ne integrăm“ în Europa dar sunt şi 
mulŃi care nu văd cu ochi buni U.E. Integrarea 
României în Uniunea Europeană este, în primul 
rând, o problemă de politică europeană. 

Din punct de vedere geografic, România 
dintotdeauna îşi are teritoriul pe acest bătrân 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 82

continent al Terrei. Orice Ńară de pe acest 
continent este europeană prin excelenŃă. Soarta 
istoriei poporului nostru nu ne-a fost mereu 
favorabilă. Din motive politice, economice sau 
sociale, cât şi din lipsa unor conducători 
curajoşi şi jertfelnici pentru Ńară, a trebuit să 
facem obedienŃă înaintea marilor puteri – chiar 
„în genunchi“ şi cu capul plecat – să ne 
primească unii sau alŃii sub umbrela lor. 

Răzvan Codrescu afirma cu tărie că: 
„adevărata europenitate se defineşte istoric, 
lingvistic şi spiritual iar nu geografic, politic 
sau economic“. Trebuie admise, desigur, mai 
multe feluri de a fi european. Europa este 
unitate în diversitate. Europenismul sau 
europenitatea nu constituie monopolul nimă-
nui, ci numitorul comun al entităŃii naŃionale şi 
confesionale istoriceşte consolidate. (Enclavele 
fino-ungrice – maghiarii, finlandezii, estonienii 
– sunt „europene“, dincolo de determinarea 
geografică, prin „înfiere cultural-religioasă“).  

Desigur, şi aceluia care nu aparŃine etno-
lingvistic spaŃiului european, iar în plus refuză 
direct sau tacit şi tradiŃia cultural-religioasă a 
Europei, cu rădăcinile în comunitatea eclesială 
a primului mileniu, civilizaŃia democratică îi 
garantează drepturile civile, dacă, prin tradiŃie 
familială sau opŃiune personală, trăieşte în 
spaŃiul european. Aceasta nu îndreptăŃeşte însă 
confuzia ideologică între statutul ontologic şi 
cel juridic: orice european de fapt este şi un 
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european de drept, dar nu orice european de 
drept este şi un european de fapt.  

Privită principial, aspiraŃia României 
spre Europa este nu doar oportună, ci şi 
legitimă. Dorim să fim europeni păstrându-ne 
toată tradiŃia şi spiritualitatea, aşa cum am 
moştenit-o de două mii de ani. 

Cu principiile morale care izvorăsc din 
Evanghelia Mântuitorului Hristos nu putem 
face niciun compromis. CredinŃa nu se 
negociază, ci se mărturiseşte prin viaŃă. 
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,,Homo oeconomicus”, 
între integrare şi globalizare  

 

tât integrarea europeană cât şi 
globalizarea, ca sisteme politice, pun mare 
accent pe latura economică.  

Marea provocare făcută Bisericii şi lumii 
contemporane este aceea de a spiritualiza 
dinamismul actualului sistem economic plane-
tar, supunându-l legii formulate de directorul 
Oficiului InternaŃional al Muncii, Albert 
Thomas: ,,Socialul trebuie să învingă 
economicul”. 

Măsurile economice de ordin statal, deşi 
indispensabile, sunt însă insuficiente, pentru că 
orice acŃiune socială propune o viziune spiri-
tuală asupra lumii şi a realităŃii. Orientarea 
economiei contemporane este fixată şi de suma 
deciziilor operatorilor sociali, adică guverne, 
indivizi şi popoare. OpŃiunile lor sunt determi-
nate de mai mulŃi factori. Biserica ne spune că 
trebuie să fie o participare liberă şi disciplinată 
din punct de vedere social la responsabilităŃile 
şi la profitul muncii. Singurul scop pe care tre-
buie să-l aibă în vedere mereu mai marii noştri: 
,,nici banii, nici puterea, ci binele omului”. 
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Mai mult decât o concepŃie economică şi 
decât o decizie politică, toŃi factorii de 
conducere trebuie să inspire o decizie morală, 
umană. Dreptatea socială trebuie instaurată, zi 
după zi, în mod liber, în deplin acord. Am 
ajuns să trăim într-o lume în care există ,,o 
bogăŃie fără naŃiuni” şi ,,naŃiuni fără de 
bogăŃie”. 

În prezent, economia a dobândit statutul 
de globalizare. 

În această economie politică a dispărut 
relaŃia dintre stat, teritoriu, populaŃie şi bogăŃie 
naŃională. Deciziile economice au la bază un 
sistem mondial: tranzacŃii în timp real la scară 
planetară. 

Predomină lex mercatoria. InstituŃiile 
care deŃin autoritatea în statele teritoriale sunt 
tot mai obligate la interdependenŃă, iar gradul 
de libertate în opŃiunile publice e restrâns. 
Astfel, statele îşi văd radical diminuată cota de 
suveranitate şi autoritate din trecut, piaŃa 
economică devenind o arenă transnaŃională în 
care circulă adevărata putere. Procesele de 
globalizare a economiei au efecte care depăşesc 
graniŃele naŃionale, puterea legitimă a statului 
exercitându-se doar asupra unor fracŃiuni de 
populaŃie.  

Biserica Ortodoxă, aflată în faŃa acestor 
realităŃi economice evidente, nu poate sta 
indiferentă. Ea este vocea lui Dumnezeu pe 
pământ, care trebuie să ne spună zilnic şi cu 
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tărie nouă oamenilor ce pericole ne pune în faŃă 
economia globalizată. 

Omul mondial sau globalizat al societăŃii 
de mâine este homo economicus pur, omul 
atomizat, care trăieşte numai pentru producŃie 
şi pentru consum (trăieşte ca să mănânce), golit 
de orice interes pentru cultură, politică, religie 
şi spiritualitate. 

Produs al unei inginerii ideologice, 
homo oeconomicus este rezultatul final al 
mondializării economiei, al destructurării 
politicului şi al distrugerii generalizate a 
tradiŃiilor creştine bimilenare. 

InvestiŃia cea mai valoroasă şi de durată 
veşnică pe care o face Biserica este de natură 
spirituală. Latura economică, oricât de 
puternică ar fi, nu acoperă nevoile spirituale ale 
omului contemporan, care este însetat după 
Dumnezeu. 

Să revenim la valorile spirituale până nu 
este prea târziu!  
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Normele europene despre siguranŃa 
persoanei umane: 666 

 

niunea Europeană nu este o 
instituŃie transparentă şi democratică, după 
cum doreşte să pozeze în exterior, ci are planuri 
necunoscute nouă şi legi foarte dure. În anul 
1985, la 14 iunie, în oraşul Schengen din 
Luxemburg, a fost semnat un acord secret de 
către Germania, FranŃa, Luxemburg, Olanda şi 
Belgia, prin care se legalizează urmărirea 
tuturor cetăŃenilor. Membrii fondatori ai acestui 
acord european au mai făcut de atunci un pas, 
semnând, la 19 iunie 1990, acordul de aplicare a 
ConvenŃiei Schengen, un document constituit 
din 142 de articole. În 1990 a semnat ConvenŃia 
Schengen şi Italia, iar în 1991 au aderat la ea 
Spania şi Portugalia. În noiembrie 1992 au 
semnat acordul Schengen Grecia şi Austria, iar 
în decembrie 1996 l-au semnat Danemarca, 
Suedia şi Finlanda. România şi Bulgaria, 
începând cu 1 ianuarie 2007, vor beneficia şi ele 
de acest acord Schengen, ca de altfel toate cele 
27 de state membre ale UE. 

Acordul Schengen asigură cadrul juridic 
de culegere a tuturor informaŃiilor despre 
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fiecare cetăŃean european. Acest acord permite 
elaborarea unui sistem care să exercite o 
urmărire electronică europeană şi mondială şi 
un control la nivel personal. Acest Acord 
Schengen anulează prevederile din Carta 
europeană care asigura respect faŃă de 
libertatea privată şi personală a cetăŃeanului. 

Potrivit Acordului Schengen, fiecare 
cetăŃean european trebuie să fie înregistrat cu 
un cod unitar. Acesta este format din 13 cifre şi 
simboluri şi este unic în lume pentru fiecare 
cetăŃean. 

Cel mai probabil, va fi vorba de 
cunoscutul cod barat (linear) de marcare a 
produselor în sistemul EAN – 13 , sistem care, 
ştim foarte bine, cuprinde numărul 666 luat din 
Apocalipsă, ultima carte a Bibliei, în care se 
arată că acest număr este pecetea lui Antihrist, 
care va fi pus pe mână sau pe fruntea 
oamenilor care se vor lepăda de Hristos în 
vremurile de pe urmă, la îndemnul diavolului. 

Numărul de cod unitar de înregistrare 
va însoŃi de acum înainte fiecare cetăŃean 
european şi va cuprinde, într-un microcip 
implantat în cele din urmă pe mână sau pe 
frunte: buletinul de identitate, certificatele de 
stare civilă, carnetul de votant, numărul din 
lista electorală, paşaportul, carnetul de 
asigurare, permisul auto de conducere, 
numărul din registrul de naşteri (sex masculin 
sau feminin), numărul din registrul de stare 
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civilă, numărul din registrul consular, contul 
personal la bancă. 

Aşadar, în puŃine cuvinte, e vorba de un 
număr personal care va însoŃi cetăŃeanul în 
fiecare tranzacŃie cu Statul şi în fiecare 
activitate. Acest număr va înlocui orice dată 
priveşte individul: va fi folosit oriunde şi 
oricând, încât fără el nu va fi posibilă nici o 
tranzacŃie. Fiecare număr va fi înregistrat la 
Banca NaŃională de Date, care va fi conectată la 
Banca TransnaŃională de Date de la Strasbourg 
şi de la Bruxelles. Acolo se va găsi un dosar 
electronic al fiecărui cetăŃean european, 
înregistrat cu un număr de cod unitar de 
înregistrare. Prin acest sistem electronic fiecare 
persoană este monitorizată tot timpul şi omului 
îi dispar orice intimitate şi libertate personală. 
Prin Uniunea Europeană am ajuns la apusul 
libertăŃii umane.  

Uniunea Europeană explică aplicarea 
acestui sistem electronic prin aceea că doreşte 
siguranŃa şi securitatea fiecărui cetăŃean 
european. 

Biblia ne avertizează că, prin însemnarea 
cu acest număr apocaliptic 666, se va reuşi 
înrobirea omului într-o măsură care n-are 
precedent în istorie. 
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Identitatea europeană, marcată  
prin numărul 666 

 

niunea Europeană acordă o mare 
atenŃie înregistrării electronice a tuturor 
cetăŃenilor din Europa, prin sistemul de cod 
European Articole Numbering (EAN - 13), 
care este format din 13 cifre prin care se arată 
identitatea fiecărui ins european. 

Prima cifră din codul de înregistrare se 
scrie separat, ca un număr arab, la stânga 
codului barat, în timp ce următoarele 12 cifre 
ale numărului sunt scrise în două subcâmpuri 
(jumătăŃi), unul la stânga şi unul la dreapta, cu 
caracterele codului barat. Primele şapte cifre 
indică Ńara de provenienŃă şi fabricantul 
obiectului (elementele 2 – 3 şi respectiv 4 – 7), în 
timp ce celelalte cinci cifre din cele şase indică 
tipul produsului. Ultima cifră este cifra de 
control, cu care se verifică dacă calculatorul ,,a 
citit” corect codul barat. Cele două subcâmpuri 
(subgrupuri) ale celor 12 numere sunt 
despărŃite prin ,,caracterele auxiliare” alb – 
negru, care se găsesc unul la început, unul exact 
la mijloc şi unul la sfârşit. Aceste bare de 
siguranŃă (guard bars) - la începutul, la mijlocul 
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şi sfârşitul codului barat în sistemul electronic 
EAN – 13 -, sunt de fapt trei de 6, care se găsesc 
într-o legătură de nedesfăcut cu numerele 
variabile ale codului, cu atât mai mult cu cât 
bara de siguranŃă din mijloc (numărul 6) nu 
este indispensabilă, dacă se folosea numai un 
singur set de numere. 

Cu toate protestele împotriva folosirii 
numărului 666 preluat din Biblie ca numărul 
fiarei drăceşti, nu s-a luat totuşi nici o măsură 
de înlocuire a acestei cifre din sistemul 
electronic de codare atât a produselor, cât şi a 
oamenilor. 

Pentru mine personal, cel mai puternic 
argument că Biblia este foarte adevărată şi că ea 
conŃine doar adevăruri dumnezeieşti este 
folosirea cu multă insistenŃă, pe orice produs, a 
cifrei 666, cu care vor fi însemnaŃi şi oamenii, 
aşa cum aflăm în Apocalipsă, la capitolul XIII 
,,… şi a făcut ca toŃi: mici şi mari; bogaŃi şi 
săraci; slobozi şi robi să primească un semn 
pe mâna dreaptă sau pe frunte. Şi nimeni să 
nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă 
semnul acesta, adică numele fiarei sau 
numărul numelui lui. Aici este înŃelepciunea. 
Cine are pricepere să socotească numărul 
fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul 
ei este: 666” (Versetele 16 – 18). 

Mă întreb: de unde a ştiut Sfântul Ioan 
Teologul, care a scris Apocalipsa în urmă cu 
aproape două mii de ani, că Uniunea 
Europeană va folosi acest număr 666 la care nu 
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vrea să renunŃe deloc, deşi din punct de vedere 
tehnic se poate opera şi cu alte numere în codul 
de înregistrare EAN – 13?  

Un alt lucru care trebuie remarcat şi bine 
înŃeles: care este valoarea omului european? 

La început, codul de înregistrare EAN – 
13 a fost folosit doar pentru produse care sunt 
marcate cu acel set de bare, iar mai pe urmă el a 
fost folosit şi pentru marcarea oamenilor în loc 
de nume cu cifre. Omul poate fi marcat acum 
ca orice animal sau produs comercial. A 
dispărut orice valoare sau superioritate a 
omului în acest Univers faŃă de celelalte făpturi 
pe care le întâlnim în viaŃa pământească. 

În faŃa acestor realităŃi evidente, pe care 
le trăim astăzi, să ne trezim la adevăr şi să fim 
cu luare aminte la cuvintele biblice rostite de 
către Mântuitorul Hristos: ,,Tot nu înŃelegeŃi, 
nici nu pricepeŃi? Atât de învârtoşată este 
inima voastră? Ochi aveŃi şi nu vedeŃi, urechi 
aveŃi şi nu auziŃi şi nu vă aduceŃi aminte?” 
(Marcu 8,17,18), şi în alt loc zice: ,,FăŃarnicilor, 
faŃa cerului ştiŃi să o judecaŃi, dar semnele 
vremurilor de pe urmă nu puteŃi?” (Matei 
16,3). 

Să nu acceptăm sub nici o formă 
buletinele electronice şi microcipurile 
implantate pe mână sau pe frunte cu numărul 
666! 
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Norme europene pentru  
serviciile funebre  

 

ntegrarea în Uniunea Europeană se 
face în primul rând cu ce vii care locuiesc pe 
continentul Europa dar şi cu cei morŃi. 

ConsecinŃele aderării la UE sunt 
suportate şi de cei care vor trece la cele veşnice 
după integrare. 

Potrivit normelor europene, este interzis 
a se mai Ńine o persoană decedată în familie 
dacă nu sunt respectate strict unele norme 
obligatorii: achiziŃionarea unui sicriu dintr-un 
material deosebit şi cu o anumită grosime; 
persoana decedată trebuie să fie acoperită cu o 
pânză specială iar în sicriu trebuie plantat un 
aparat special de absorbiŃie a bacteriilor, foarte 
costisitor. 

Pentru depunerea morŃilor se vor 
amenaja capele speciale cu lăzi frigorifice sau 
încăperi frigorifice, iar în sala de priveghere a 
mortului vor fi instalate în mod obligatoriu 
nişte aparate cu aer condiŃionat. 

Paralel, se vor crea servicii funebre 
alternative, foarte ieftine, de incinerare a 
cadavrelor omeneşti, ceea ce este un foarte 
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mare păcat, deoarece trupul este templu al 
Duhului Sfânt, după mărturia Sfântului 
Apostol Pavel. 

Pentru a nu te mai costa nici sicriul 
special, nici acel aparat depus în sicriu, sau ca 
să nu mai plăteşti o taxă destul de mare într-o 
încăpere frigorifică pentru sicriu, cel mai ieftin 
şi rapid este incinerarea mortului. 

 În felul acesta, dispar simŃămintele de 
milă şi de respect faŃă de o rudă decedată, fie ea 
mamă, tată, soŃ sau soŃie, copil sau cunoştinŃă 
apropiată; o duci la crematoriu şi, în câteva 
minute, îŃi dă o urnă mică, o cutioară cât un 
pachet de Ńigări, în care se păstrează nişte 
cenuşă. 

În felul acesta dispare cultul morŃilor, 
care ne-a însoŃit pe noi, românii, de-a lungul 
istoriei noastre bimilenare. 

Vor dispare ,,cimitirele noastre vesele”, 
oamenii nu vor mai fi legaŃi de mormântul 
părinŃilor şi al strămoşilor şi, implicit, de 
pământul Ńării noastre. 

Vor dispare, de asemenea, şi crucile de 
la mormânt, care nu-şi vor mai afla rostul, 
deoarece urna cu cenuşă o poŃi Ńine acasă, pe 
noptieră. 

Pe stradă vor fi interzise cortegiile 
funebre pe jos, care au avut o mare importanŃă 
până-n vremea noastră. 

În fruntea cortegiului mergea o persoană 
cu o cruce care amintea trecătorilor de jertfa 
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Mântuitorului de pe Cruce, îndemnându-i să se 
închine şi să se roage în acelaşi timp pentru cel 
decedat. După Crucea mortului, urma o 
persoană care ducea steagul Bisericii din care 
făcea parte persoana decedată. Pe steagul 
Bisericii era pictată o icoană cu Sfântul 
protector la care, văzându-l, trecătorii se rugau 
pentru mort. În al treilea rând, urma preotul 
îmbrăcat în odăjdii, înconjurat de cântăreŃii 
bisericeşti, intonând pe stradă imne funebre 
religioase şi citiri din Evanghelii la intersecŃii de 
drumuri, făcându-i pe trecători să cugete mai 
adânc la moarte şi la viaŃă prin înviere, la rostul 
vieŃii pământeşti. Când vezi un preot, mergând 
pe jos ca trecător, te gândeşti la slujitorul lui 
Dumnezeu. 

Orice cortegiu funebru era în sine o 
mare lecŃie de religie, care prin integrarea 
europeană va dispare cu desăvârşire. 

Cu acest început de integrare europeană 
noi cei care am rămas vom fi mai de plâns decât 
cei morŃi.  
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Cap. VIII FAMILIA ŞI EUROPA 
 
 

Familia şi legislaŃia europeană 
 

area familie a Ńărilor Uniunii 
Europene este caracterizată de o nouă tranziŃie 
profundă, o adevărată revoluŃie cultural-
morală către valorile post-moderne ale 
liberalismului şi ale universalismului, cuprin-
zând şi o reevaluare a rolului credinŃelor 
religioase în abordarea problemelor sociale. 

Celula de bază a unei societăŃi, Ńări, 
continent etc., este familia, care, în momentul 
de faŃă, este foarte vulnerabilă.  

Puterea unui stat creşte prin consolida-
rea familiei. Când familia nu-şi mai păstrează 
valorile moral-tradiŃionale şi-şi creează o nouă 
cale spre libertinaj apare un mare pericol social 
pentru întreaga omenire. 

Familia trebuie să fie o temă prioritară 
pe agenda de lucru a Uniunii Europene. 

LegislaŃia europeană privind familia s-a 
născut şi dezvoltat pe baza credinŃei că 
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solidaritatea familială sau filantropia nu sunt 
suficiente pentru tratarea sărăciei, care a 
devenit o problemă ce priveşte responsabili-
tatea întregii societăŃi şi, mai ales, pe noua 
dimensiune ce s-a acordat drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale omului în general 
şi ale copiilor în special.  

Sistemele de protecŃie a familiilor, parte 
integrantă a sistemelor de securitate socială, 
sunt tot mai asemănătoare în Ńările europene. 
Integrarea europeană şi-a spus cuvântul şi în 
acest domeniu, nu doar în cel economic. 
InstanŃele care sunt implicate în sistemele de 
protecŃie a familiei sunt diferite dar este 
comună implicarea statului prin resurse şi 
control, chiar dacă gradele sunt diferite de la 
Ńară la Ńară. 

În elaborarea politicilor sociale pentru 
sprijinirea familiei, toate statele din Uniunea 
Europeană au înŃeles rolul major al ambilor 
părinŃi în creşterea şi educarea copiilor şi că 
este mare nevoie de susŃinerea financiară a 
unui sistem complex de servicii sociale pentru 
întărirea familiei. 

Fenomenul „copiii străzii” constituie în 
viziunea statelor europene o „bombă cu ceas” 
care pune în pericol viitorul Europei 
democratice. Numărul foarte mare de divorŃuri 
la nivel european, care l-a întrecut pe cel al 
căsătoriilor legale, copiii rămaşi la un singur 
părinte sau care trebuie să se adapteze la familii 
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înfiripate prin concubinaj, care sunt imprecise 
şi fluctuante, reclamă impetuos implicarea 
formelor organizate ale societăŃii civile, şi în 
mod cu totul special a Bisericii. Adoptarea legii 
cu privire la căsătoriile de probă a provocat un 
mare scandal în viaŃa Bisericii, care pune mare 
accent pe sacralitatea familiei. 

UşurinŃa juridică cu care se desface o 
familie dă mult de gândit atât Bisericii 
Ortodoxe, cât şi Bisericii Catolice. 

DivorŃul este admis de Biserică acolo 
unde sunt probe de adulter. Numai ocrotind 
familia şi respectând viaŃa prin alegerea cu grijă 
a soluŃiilor juridice din întreaga legislaŃie, nu 
doar din cea specific socială, vom putea asigura 
prosperitatea şi bunul mers al Uniunii 
Europene. 

Am convingerea că tot mai mulŃi factori 
de răspundere şi de decizie la nivel european 
vor înŃelege cât de importantă este familia care 
nu poate fi înlocuită cu nici o instituŃie din 
această lume. 

Dumnezeu să binecuvânteze pe toŃi cei 
care ocrotesc familia europeană. 
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SituaŃia demografică 
în Europa 

 

opulaŃia Europei, victimă a ”culturii 
morŃii”, este într-o scădere alarmantă. 
Natalitatea s-a diminuat în toate statele 
europene. Îmbătrânirea populaŃiei din Europa 
se accentuează. Peste 17% din numărul 
cetăŃenilor europeni au vârsta de 65 de ani. 

Enumerăm câteva cauze ale acestui 
fenomen îngrijorător de scădere a populaŃiei 
din Europa: 1) căsătoria se face la o vârstă din 
ce în ce mai înaintată ; 2) tot mai puŃine persoa-
ne se gândesc la întemeierea unei familii ;         
3) multe femei lucrează în afara căminului şi nu 
mai au timp pentru naşterea, creşterea şi 
educarea copiilor ; 4) schimbarea stilului de 
viaŃă rurală cu cel urban, care oferă alte pers-
pective tinerilor, îndemnându-i spre o viaŃă de 
libertinaj; 5) absenŃa unei legislaŃii care să 
consolideze familia ; 6) rolul dezastruos al 
televiziunii, care distruge imaginea sacră a 
familiei ; 7) influenŃa negativă a principiilor lui 
Marx şi Engels cu privire la familie ; 8) mediati-
zarea excesivă a malthusianismului; 9) finanŃa-
rea programelor anticoncepŃionale la scară 
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europeană şi susŃinerea planingului familial. 
Toate aceste cauze dezastruoase vor 

avea drept consecinŃă distrugerea, cu timpul, a 
populaŃiei în Europa.  

În anul 2000, populaŃia Europei era 
estimată la 729 milioane locuitori. După 
calculele demografice ale sociologilor europeni, 
populaŃia în 2050 va scădea la 628 milioane, iar 
peste 100 de ani se va înjumătăŃi. 

În prezent, în Europa se află 3,7 
muncitori pentru un pensionar iar în anul 2050 
se prevede a fi 1,5 muncitori pentru un 
pensionar, peste 100 de ani – 0,7 muncitori la 
un pensionar. 

Toate aceste consecinŃe duc şi la 
creşterea numărului de imigranŃi. În anul 2000, 
am fost invitat la un congres internaŃional în 
Olanda. După ce am aterizat la aeroportul din 
Amsterdam şi am intrat în oraş am avut 
senzaŃia, peste tot, că am intrat într-o Ńară 
africană, deoarece am descoperit că numărul 
cetăŃenilor de culoare era aproape egal cu acela 
al olandezilor adevăraŃi.  

Acest fenomen îl întâlnim în toate Ńările 
occidentale. În ultima vreme, imigranŃii au 
creat mari probleme în multe capitale 
europene, dând foc la maşini şi magazine etc. 

Toate Ńările din Uniunea Europeană 
trebuie să facă imediat un front comun în 
sprijinirea familiei şi să înlocuiască prin legi 
clare „cultura morŃii” cu „cultura vieŃii”. Cu 
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privire la revalorizarea familiei, a fost efectuat 
un studiu economic şi demografic de Gary 
Becker din Chicago, care a luat premiul Nobel 
în anul 1992. Capitalul uman al unei Ńări 
reprezintă 80% din bogăŃia naŃională. 

Printr-o bună politică crucială a familiei 
se pot preveni multe probleme sociale care pun 
în pericol viitorul omenirii. O familie 
numeroasă, bine ancorată în tradiŃiile 
spirituale, constituie forŃa vie de dezvoltare şi 
de menŃinere a Uniunii Europene. 

Biserica încurajează şi binecuvântează 
creşterea demografică în Europa. 
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Cap. IX ASPECTE INEDITE 
 
 

Paradoxul românesc  
în spaŃiul european 

   

oporul român este un miracol, din 
toate punctele de vedere: aşezare, formare, 
continuitate, creaŃie şi mărturisire a credinŃei. 
Dumnezeu ne-a aşezat pe o „gură de rai“, într-
un spaŃiu mioritic numit pe bună dreptate 
„Grădina Maicii Domnului“. 

Ne-am născut ca popor deodată cu 
naşterea Mântuitorului Iisus Hristos-Fiul lui 
Dumnezeu. Am rezistat ca popor şi biserică 
timp de două milenii în acelaşi spaŃiu blagos-
lovit de Cel de Sus şi râvnit şi atacat de mii de 
ori de cei din jur, care, vorba poetului: „cum 
veniră se făcură toŃi o apă şi-un pământ“.  

Poporul român a creat valori care au 
intrat în patrimoniul universal. Este, deaseme-
nea, un miracol trăirea şi mărturisirea credinŃei 
ortodoxe într-un spaŃiu înconjurat de alte religii 
şi culturi, care n-au putut să ne altereze 
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identitatea noastră naŃională şi spirituală.  
Intrarea poporului român în Uniunea 

Europeană trebuie văzută ca fiind ceva pozitiv 
din partea lui Dumnezeu, asemenea unui „cal 
troian“, care să recucerească spiritual Europa 
pentru Hristos. Occidentul european trece 
printr-o mare criză spirituală; cunoaşte o acută 
secularizare a valorilor tradiŃionale şi o mare 
stare de dezamăgire. 

Românii, cu toată sărăcia lor, sunt foarte 
optimişti. Recent, experŃii unei FundaŃii a 
Uniunii Europene cu sediul în Irlanda au 
prezentat la Bucureşti rezultatele unui studiu 
care i-a uimit în adevăratul sens al cuvântului. 
Studiul, realizat profesionist, cu toate 
instrumentele psiho-sociologice care se impun, 
a demonstrat un lucru arhicunoscut de cei care 
trăiesc pe aceste meleaguri: românii 
beneficiază de condiŃii precare de viaŃă, dar 
sunt optimişti. 

„Paradoxul românesc“, aşa au numit 
experŃii FundaŃiei Europene pentru Îmbună-
tăŃirea CondiŃiilor de viaŃă şi muncă 
inexplicabilele concluzii ale cercetării.  

Conform studiului, românii sunt foarte 
optimişti în legătură cu viitorul şi sunt 
caracterizaŃi prin niveluri ridicate de fericire şi 
de satisfacŃie generală faŃă de propria viaŃă, în 
ciuda condiŃiilor materiale modeste, a calităŃii 
slabe a locuinŃelor şi a programelor de muncă 
neobişnuit de lungi. 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 104

FundaŃia Europeană pentru Îmbună-
tăŃirea CondiŃiilor de viaŃă a realizat acest 
studiu în 23 de Ńări europene, iar România a 
reprezentat un caz atipic. Studiul arată că „doi 
din cinci oameni nu se descurcă din punct de 
vedere financiar, trei din patru români nu-şi 
permit o săptămână de concediu într-un an, 
iar una din trei gospodării au restanŃe la plata 
facturilor de electricitate, gaze, telefon etc.“.  

De unde acest optimism şi nădejde de 
viaŃă, se întreabă experŃii europeni. Noi le 
răspundem: credinŃa vie în Dumnezeu şi 
rugăciunile sfinŃilor români nu ne vor lăsa în 
nici un moment greu al istoriei noastre.  

Mare este Dumnezeu, să nu ne lăsăm de 
Biserica neamului nostru ! 
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Puncte comune şi specifice 
în cadrul Uniunii Europene 

 

niunea Europeană a fost concepută 
pe baza unor puncte comune mai multor state 
europene dar care au dorit să păstreze şi 
punctele specifice ale fiecărui popor în parte. 

Astfel înŃeleasă, Uniunea Europeană are 
sorŃi de izbândă şi de menŃinere în istorie . 

Uniunea Europeană trebuie să ia în 
calcul, în primul rând, ceea ce au în comun 
toate popoarele şi să Ńină cont şi de 
particularităŃile fiecărei etnii în parte. 
Integrarea europeană trebuie să fie o aspiraŃie, 
o dorinŃă benevolă şi nu o impunere politică, cu 
preŃul sacrificării unor valori spirituale dar şi 
economice naŃionale. Integrarea europeană 
trebuie înŃeleasă ca un proces îndelungat, cu 
deschidere sinceră , de o parte şi de alta. 
Uniunea europeană trebuie să aibă ca model 
Statele Unite ale Americii, unde fiecare stat şi-a 
păstrat tradiŃiile şi cultura specifice. 

Aprofundarea diferenŃelor culturale şi 
spirituale ale tuturor popoarelor europene 
trebuie să fie o temă prioritară pe agenda de 
lucru a Uniunii Europene. 
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Problema unei posibile integrări a 
acestor diferenŃe locale, regionale, naŃionale, 
din punct de vedere social, cultural dar şi 
politic devine crucială la nivelul Uniunii 
Europene, care de multe ori forŃeză nota, 
apăsând pe pedala politicii şi a frânării unor 
valori pozitive. 

Uniunea Europeană trebuie să stopeze 
fenomenul migraŃiei, dând fonduri egale de 
dezvoltare fiecărui stat în domeniul în care are 
mai multă experienŃă şi resurse naturale. 

La ora actuală, imigranŃii în marile state 
europene constituie o problemă îngrijorătoare, 
căreia trebuie să i se găsească o rezolvare prin 
căutarea unor soluŃii rapide şi eficiente. 

Este nevoie de o nouă regândire socială 
şi economică a Europei. 

Fenomenul imigraŃiei din interiorul 
Europei, est/vest şi nord/sud, este asemănător 
cu cel din America, cu o sută de ani în urmă. 
Numai nişte politici sociale europene bine puse 
la punct pot soluŃiona acest fenomen care poate 
schimba în rău drumul Europei de mâine. 

 În inima acestei Europe, cu multe 
probleme şi diferenŃe socio-culturale dar şi 
economice-politice, Biserica este chemată mai 
mult ca oricând să joace un rol misionar mai 
activ, prin modelarea oamenilor şi a celor 
implicaŃi în politica europeană. Biserica găseşte 
multe puncte comune ale oamenilor, indiferent 
de religia lor, pentru a-i activa pe drumul cel 
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bun al integrării europene, însă fără ca ei să-şi 
piardă identitatea spirituală şi culturală. Acest 
lucru se face numai împreună cu Hristos, în 
Hristos şi pentru Hristos, care este Salvatorul 
omenirii şi al Europei. 
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Frontiere care ne despart  
şi puncte care ne unesc în Europa 

 

e continentul european se află 27 de 
state independente. Dumnezeu respectă 
teritoriul fiecărui stat în parte, deoarece toate 
statele fac parte din pământul Lui. O legendă 
spune că, la împărŃirea continentului european, 
după ce Dumnezeu a împărŃit pământul la 
toate popoarele din Europa, la sfârşit a venit şi 
poporul român şi a cerut şi el o Ńară. 
Dumnezeu, care nu poate refuza rugămintea 
unui popor cuminte şi credincios, i-a oferit 
grădina Sa, căreia i-a pus numele de România. 
De la această legendă îşi trage Ńara noastră 
numele de „Grădina Maicii Domnului” .  

În ziua Învierii Sale din morŃi, 
Mântuitorul Hristos a trimis pe Apostoli, 
spunându-le: „Mergând, învăŃaŃi toate po-
poarele, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19 - 20). 

Din cele relatate mai sus reiese clar că 
Dumnezeu este de acord atât cu existenŃa 
etniilor, cât şi a frontierelor. De-a lungul 
istoriei, însă, frontierele multor state au suferit 
mari schimbări în urma războaielor de cucerire. 
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Frontierele dintre Ńările europene 
servesc la identitatea naŃională şi la păstrarea 
resurselor naturale, dar şi la menŃinerea unei 
politici economice-sociale. 

În cadrul Uniunii Europene, frontierele 
dintre state dispar, lăsând liberă circulaŃia 
dintr-o parte în alta iar cu timpul va dispare 
iubirea de patria natală. Oamenii nu vor mai fi 
legaŃi de o anume Ńară, ci ei vor avea cetăŃenie 
europeană. 

La ora actuală, harta Europei este 
delimitată de o linie care separă statele din UE 
faŃă de celelalte care nu fac încă parte din 
această instituŃie europeană. Punctele comune 
care ne leagă pe unii de alŃii sunt deocamdată 
de ordin geografic, deoarece cu toŃii locuim pe 
acelaşi continent. De asemenea, moştenirea 
creştină este un tezaur care aparŃine deopotrivă 
tuturor popoarelor din Europa. 

Un punct comun care trebuie să ne lege 
mereu unii de alŃii este IUBIREA, care este de 
origine divină, pentru că definiŃia lui 
Dumnezeu în Biblie este: „Dumnezeu este 
iubire” (1 Ioan 4, 8). 
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Cap. X AGRICULTURĂ  
ŞI ECONOMIE ÎN U. E. 

 
 

Satul european 
 

dată cu integrarea României în 
Uniunea Europeană, vom fi martorii mai 
multor mutaŃii culturale şi sociale; economice şi 
politice. Se caută noi modele şi moduri de viaŃă. 
Privirile noastre vor fi atrase spre noi valori 
europene. Integrarea europeană este mai mult 
decât o politică ; ea este un alt fel de a trăi şi 
lucra. 

Aproape jumătate din populaŃia 
României trăieşte în mediul rural, unde 
deasemenea vor apare multe schimbări care 
deja au început să-i îngrijoreze pe mulŃi Ńărani.  

Satele româneşti nu vor dispare în 
cadrul Uniunii Europene, dar vor suferi multe 
transformări. În agricultură se va pune mare 
accent pe constituirea grupurilor de 
producători pe baza Legii 277 din 2004 cu 
minimum 5 persoane. Produsele agricole nu 
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vor mai putea fi vândute la negru, ci cu acte de 
calitate în regulă, iar cei ce lucrează în grupul 
de producători agricoli vor trebui să aibă carte 
de muncă. Prin SAPARD se vor investi foarte 
multe fonduri pentru dezvoltarea agriculturii. 
În cadrul U.E. se vor întocmi planuri clare 
pentru produsele agricole în fiecare Ńară 
europeană. Nu poŃi vinde pe piaŃa europeană 
produse agricole fără să ai acordul U.E.  

România este o Ńară viticolă, membră a 
Oficiului InternaŃional al Viei şi Vinului şi un 
bun exportator de vinuri recunoscute şi 
apreciate pe pieŃele europene. Prin mărimea 
suprafeŃelor viticole şi a producŃiilor realizate, 
România se situează printre primele 10 Ńări 
viticole din lume. Începând cu anul 2003, 
patrimoniul viticol al României a scăzut foarte 
mult, deoarece în cadrul U.E. sunt interzise 
vinurile hibrid. Până în 2014, prin programele 
de restructurare şi reconversiune, multe 
suprafeŃe de vie vor fi înlocuite cu soiuri nobile 
recomandate de U.E., însă pe suprafeŃe limitate.  

Creşterea şi sacrificarea animalelor în 
satele europene vor cunoaşte multe 
transformări potrivit legislaŃiei europene. 
Pentru a vinde carne sau animale, atât în 
România, cât şi în Europa, toate animalele 
trebuie să aibă „certificat de naştere” 
sau „buletin de identitate ”, aşa cum spune şi 
Biblia (Apoc. 13,17). 
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Sacrificarea animalelor se va face prin 
asomare, care înseamnă pierderea imediată a 
cunoştinŃei. DeŃinătorii de animale au obligaŃia 
de a avea asupra lor pentru bovine « paşaport » 
şi « cartea de exploataŃie » ; formularul de 
mişcare şi certificatul de sănătate. 

O reglementare foarte importantă în 
U.E. este cea legată de amplasarea platformei 
pentru gunoiul de grajd, în incinta fermelor 
zootehnice sau la marginea terenurilor agricole 
care urmează a fi fertilizate. 

Dezvoltarea turismului rural va da 
României în cadrul U.E. o nouă perspectivă. 
Multe sate româneşti au un mare potenŃial 
turistic care trebuie identificat şi dezvoltat 
pentru a atrage cât mai mulŃi turişti din 
Europa. 

Veşnicia s-a născut la sat iar viitorul se 
leagă de soarta satelor noastre româneşti. 
Fiecare sat românesc va deveni un sat 
european, însă este foarte important să nu ne 
înstrăinăm de credinŃă şi tradiŃiile noastre 
creştine. 
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Indexul agriculturii europene  
 

dată cu integrarea României în 
Uniunea Europeană trebuie să ne familiarizăm 
şi cu terminologia agrară europeană. În urma 
lecturării ultimului raport de Ńară dat publicităŃii 
s-au putut consta unele progrese dar şi stagnări 
în anumite domenii ale agriculturii româneşti. 

În raport se arată că „o serie de manuale 
de proceduri“ au fost pregătite şi finisate. În 
domeniile specifice, progresele principale care 
trebuie menŃionate sunt: certificarea oficială a 
128 de centre de intervenŃii pentru cereale; 
certificarea oficială a 288 de unităŃi care achizi-
Ńionează laptele ; stabilirea de către Guvern a 
metodologiei pentru acordarea cotei de lapte şi 
pentru constituirea rezervei naŃionale. În 
sectorul cărnii se subliniază finalizarea cadrului 
legal privind clasificarea carcaselor, sistemul 
clasificării carcaselor de porc începând chiar să 
fie operaŃional. De asemenea, „Registrul viilor“ 
este acum compatibil cu Sistemul de Control şi 
Administrare Integrată (Integrated Adminis-
tration and Control System–IACS), se arată în 
raport. 

În ceea ce priveşte Sistemul de Control şi 
Administrare Integrată (IACS), a fost înregistrat 
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un oarecare progres, însă se subliniază 
existenŃa riscului ca IACS să nu funcŃioneze 
bine la data aderării României în UE. 

Un plan de lucru detaliat a fost stabilit şi 
a fost dezvoltat în ceea ce priveşte modulul 
pentru Registru Fermelor. Acest Registru conŃi-
ne informaŃii asupra majorităŃii fermierilor şi 
progresului ulterior realizat cu privire la stabili-
rea unei legături între Registrul Fermelor şi 
Sistemul de Identificare a Parcelelor de Pământ 
/Sistemul de InformaŃii Geografice (LPIS/GIS). 

Cu toate acestea, anumite îngrijorări 
persistă şi ne dau mult de gândit nouă 
românilor, care am aşteptat „cu sufletul la 
gură“ să intrăm în „raiul“ Uniunii Europene.  

 Potrivit raportului de monitorizare, 
România are răgaz până în martie 2007 pentru 
a-şi rezolva problemele din agricultură. Astfel, 
dacă problemele referitoare la înfiinŃarea 
agenŃilor de plăŃi în agricultură şi la sistemul de 
înregistrare a terenurilor nu vor fi rezolvate 
până la acea dată, Comisia Europeană pentru 
Agricultură va scădea fondurile alocate pentru 
agricultură cu peste 25% . 

 Cu zi ce trece, euforia românilor de a 
intra în Uniunea Europeană se transformă în 
frică şi îngrijorare pentru ziua de mâine, pe care 
o dorim să fie cel puŃin ca ziua de astăzi, când 
fiecare român are o pâine pe masă. 

Doamne Dumnezeule, ocroteşte acest 
colŃ de rai – România ! 
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Grija faŃă de natură,  
o prioritate europeană 

 

ragostea omului faŃă de natură ca 
operă a lui Dumnezeu s-a manifestat 
dintotdeauna, sub diverse forme, cu atât mai 
pregnant cu cât impactul activităŃilor omeneşti 
a căpătat aspecte tot mai agresive, conducând 
la modificări din ce în ce mai profunde ale 
mediului natural.  

 Dumnezeu l-a aşezat pe om în mijlocul 
naturii ca iconom, să supravegheze şi să 
ocrotească natura fără de care nu poate să 
supravieŃuiască. Se află o strânsă legătură între 
om şi mediul înconjurător care, în ultima 
vreme, s-a deteriorat foarte mult datorită 
poluării excesive sau a exploatării iraŃionale a 
rezervaŃiilor şi resurselor naturale , conducând 
la dispariŃia ireversibilă a sute de mii de specii 
de animale, păsări, plante etc. 

Biserica are o mare responsabilitate 
morală faŃă de această relaŃie divină om– natură 
şi în acest sens ea are ca menire sacră să conşti-
entizeze şi să facă toate demersurile pentru 
protejarea naturii. În secolul XX s-au produs 
modificări spectaculoase mai ales în ceea ce 
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priveşte cadrul legislativ european, dar şi sub 
raportul numărului de organisme internaŃionale 
care se ocupă de protecŃia naturii, dintre care 
amintim doar câteva: UICN (Uniunea 
InternaŃională pentru Conservarea Naturii şi 
Resurselor – apărută la 5 octombrie 1948, sub 
auspicii UNESCO) ; WWF (World Wildlife 
Found, înfiinŃată în 1961, cu sediul la Morges – 
ElveŃia) ; CIPO (Consiliul InternaŃional pentru 
Ocrotirea Păsărilor) sau FederaŃia InternaŃională 
a Tineretului pentru Studiul şi Conservarea 
Mediului Înconjurător. 

În 1975, s-a organizat la Haga primul 
Congres InternaŃional de Ecologie, problema 
ocrotirii şi conservării naturii devenind o 
prioritate politică europeană. La 5 iunie 1972, la 
Stockholm, în cadrul ConferinŃei Mondiale de 
analiză a mediului, s-a declarat ziua de 5 iunie 
ca fiind Ziua InternaŃională a Mediului. 

 România a aderat foarte repede la pro-
movarea acestor măsuri europene de protejare a 
naturii printr-o legislaŃie referitoare la protecŃia 
naturii: Decretul 237/1950 pentru ocrotirea 
monumentelor naturii ; HCM 518/ 1954 privind 
luarea unor măsuri pentru împiedicarea actelor 
de distrugere a florei şi faunei. Legea 5/2000 a 
adus noi reglementări de protejare a naturii iar 
H.G. 230/4 martie 2003 face diferenŃierea dintre 
parcuri naŃionale şi parcuri naturale. În 
România, există 17 parcuri naŃionale şi 827 
rezervaŃii naturale protejate prin lege.  
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 Grija deosebită faŃă de natură este o 
condiŃie sine qua non de aderare a României în 
Uniunea Europeană. Natura este opera lui 
Dumnezeu şi noi trebuie să o iubim din toată 
inima. 
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SperanŃa pentru  
satul românesc european 

  

ommet-ul Francofoniei Ńinut în 
România la Bucureşti a transmis poporului 
român vestea intrării Ńării noastre în Uniunea 
Europeană. Această integrare europeană, mult 
pregătită dinainte şi aşteptată cu interes, nu va 
produce schimbări miraculoase în România. 
Procesul de tranziŃie de la un sistem naŃional la 
unul european va fi de lungă durată şi va 
implica şi costuri foarte mari din partea 
poporului nostru. 

Şeful DelegaŃiei Uniunii Europene în 
România, Jonathan Scheele, a afirmat că 
primele semne vizibile ale integrării noastre 
europene se vor simŃi în mediul rural. În 
această direcŃie, vor fi acordate imediat fonduri 
mari europene pentru retehnologizarea 
agriculturii. Stabilitatea şi bunăstarea unui 
popor se sprijină în primul rând pe asigurarea 
„pâinii cea de toate zilele“, care hrăneşte 
deodată şi sufletul şi trupul omului. Pâinea 
înseamnă şi credinŃă şi hrană. La Ńară, oamenii 
încă mai au „frică de Dumnezeu“ şi încă mai 
există „cultul pământului“. 
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Atunci când Ńăranul înŃelege că 
pământul pe care îl are în proprietate trebuie să 
fie „o gură de rai“ nu-l va lăsa niciodată plin de 
bălării. Cuvântul „pământ“ vine din latinescul 
pavimentum, care în traducere românească 
înseamnă: vatră sau locul bătătorit şi locuit. 
Deci, este cu adevărat pământul – solul locuit, 
lucrat şi sfinŃit. „Omul sfinŃeşte locul“ zice un 
proverb român. Cuvântul „pământean“ are 
semnificaŃia de „locuitor al pământului“, dar şi 
„om al locului“, „om care a sfinŃit locul“.  

Agricultura în satul românesc european 
trebuie regândită şi actualizată într-un spirit 
creştin, care are în vedere ecologizarea naturii 
şi întărirea relaŃiei sacre dintre om şi natură, pe 
care Dumnezeu a lăsat-o încă de la creaŃia 
Universului.  

La punerea în practică a marilor proiecte 
agricole europene în Ńara noastră trebuie să 
avem mereu în vedere nu numai profitul 
material imediat, ci şi câştigul spiritual pe 
termen lung. Profitul material pe termen scurt 
prin chimizare poate fi mare, dar consecinŃele 
pe termen lung sunt negative. 

Odată cu industrializarea comunistă a 
agriculturii, natura şi resursele naturale au fost 
distruse, iar efectele poluării foarte mari astăzi 
sunt consecinŃa acestui proces orientat numai 
către câştigul imediat.  

De aceea, o întrebare trebuie să ne 
frământe pe fiecare din noi. Ce transmitem 
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generaŃiilor viitoare? Binecuvântare sau 
poluare? Pământ lucrat şi sfinŃit sau pământ 
profanat şi pustiit? 

Să nu vindem pământul românesc 
străinilor pentru că el este moştenirea moşilor şi 
a strămoşilor noştri, de care vom răspunde în 
faŃa lui Dumnezeu, care ni l-a dăruit cu atâta 
dragoste şi încredere ca noi românii să-l 
transformăm în „Grădina Maicii Domnului“. 
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Europa şi globalizarea  
economică a României 

 

rimul pas spre care se îndreaptă 
România este integrarea în Uniunea 
Europeană, iar al doilea pas va fi globalizarea. 
Sunt două momente istorice, la care se lucrează 
cu mare viteză din interior, dar mai ales din 
exteriorul Ńării noastre. În clipa de faŃă, este 
mare nevoie de o informaŃie corectă şi continuă 
despre avantajele dar şi dezavantajele acestor 
două direcŃii spre care este chemat poporul 
român.  

Fluxul de capital şi iniŃiativele de 
atragere a investitorilor din întreaga lume în 
Ńara noastră sunt caracteristicile esenŃiale ale 
pieŃelor monetare de azi. Sprijinirea cu fonduri 
de către Comunitatea Europeană în scopul 
dezvoltării acestor activităŃi spre atingerea 
obiectivelor formulate de ConvenŃia de la 
Maastricht (2 februarie 1992) este principalul 
instrument al globalizării în Europa. 
Obiectivele majore ale ComunităŃii Europene, 
aşa cum apar în fazele integrării noastre 
europene, sunt următoarele: 1. zonă liberă de 
tranzacŃie şi comerŃ; 2. unificare vamală;           
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3. piaŃă comună; 4. unificare economică par-
Ńială; 5. unificare economică şi monetară totală. 

Globalizarea politică trebuie direcŃionată 
în scopul obŃinerii în societatea de azi a unor 
interferenŃe spirituale. Chiar şi situaŃia de a 
avea un spaŃiu de mişcare mai vast în lume 
constituie în sine un mare avantaj în această 
direcŃie. Dacă răul aşteaptă cu nerăbdare să 
distrugă umanitatea prin măsuri politice 
malefice, care pun un mare accent pe 
materialism şi pe tot felul de plăceri, globa-
lizarea trebuie convertită spre ceva pozitiv: 
unirea tuturor oamenilor din lume prin Iisus 
Hristos, fără de care nu se poate temeinici nici 
Uniunea Europeană şi nici globalizarea lumii. 

Biserica ne cheamă la unitate în 
diversitate, la această armonie şi conciliere 
internaŃională în duhul credinŃei şi al dragostei 
divine. Să ne rugăm mai mult la Dumnezeu 
pentru Ńara noastră înainte de a avea loc 
integrarea europeană şi globalizarea.  
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Europa şi globalizarea economică 
 

conomia are trei compartimente 
distincte: producŃia, venitul şi cheltuielile. 
Aşadar, în cadrul sistemului economic trebuie 
să producem bunuri şi servicii pentru a 
dobândi în schimb plăŃi (venituri), cu scopul de 
a cheltui acest venit pentru obŃinerea de bunuri 
precum şi a serviciilor de care noi înşine avem 
nevoie. Fiecare dintre noi participăm în toate 
aceste trei direcŃii. Acest circuit economic se 
repetă mereu, pe tot parcursul vieŃii noastre. 

ConvenŃia de la Roma din 25 martie 
1957 pentru Comunitatea Europeană a precizat, 
în articolul 2: ,,Comunitatea Europeană are ca 
sarcină, prin stabilirea unei pieŃe comune şi a 
unei unificări economice şi monetare şi prin 
punerea în aplicare a unor metode şi activităŃi 
comune, să promoveze în cadrul comunităŃii o 
dezvoltare armonioasă, echilibrată şi susŃi-
nută a activităŃilor economice, la nivel 
superior al ofertei de muncă şi al protecŃiei 
sociale, egalitatea între sexe, creşterea 
nivelului de trai şi al calităŃii vieŃii, coeziunea 
socială, economică şi solidaritatea între statele 
membre. Globalizarea derivă din stabilirea 
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unor politici globale într-un teritoriu mai 
extins, în locul celor naŃionale dintre graniŃele 
Ńărilor”. 

Fluxul de capital şi iniŃiativele de 
atragere a investitorilor din întreaga lume sunt 
caracteristicile esenŃiale ale pieŃelor monetare 
de azi. Sprijinirea cu fonduri de către 
Comunitatea Europeană, cu scopul dezvoltării 
acestor activităŃi spre atingerea obiectivelor 
formulate, este principalul instrument al 
globalizării în Europa. Obiectivele majore ale 
ComunităŃii Europene, aşa cum apar ele în 
fazele integrării europene, sunt următoarele:    
1. zonă de libere tranzacŃii şi comerŃ; 2. unifi-
carea vamală; 3. piaŃă comună; 4. unificarea 
economică parŃială; 5. unificarea economică şi 
monetară totală. 

Globalizarea în afaceri o reprezintă acea 
tendinŃă a companiilor de a produce şi a vinde 
bunuri şi servicii în întreaga lume, cu ajutorul 
noilor tehnici, îndeosebi cele legate de 
comunicaŃii. Dezvoltarea tehnologiei contribuie 
atât la stocarea şi difuzarea informaŃiilor, cât şi 
la fluxul de capital şi la tranzacŃiile bursiere. 

În articolul 158, ConvenŃia ComunităŃii 
Europene afirmă că: ,, pentru promovarea unei 
dezvoltări globale armonioase, comunitatea va 
căuta să acŃioneze pentru întărirea coeziunii 
sale economice şi sociale”, prin atingerea 
următoarelor obiective: extinderea autorităŃii 
economice; politica externă comună şi politica 
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securităŃii; rolul centrelor urbane şi rurale în 
procesul de dezvoltare; dezvoltarea regională 
globală, care reprezintă dezvoltarea reală a 
tuturor activităŃilor economice prin utilizarea 
resurselor existente şi a tuturor nivelelor 
administrative urmând un plan strategic global 
etc. Un alt program pe care-l derulează 
Uniunea Europeană este globalizarea societăŃii, 
având următoarele puncte: dezvoltarea şi 
coeziunea socială; probleme şi oportunităŃi 
sociale; relaŃii interumane; sporirea bunăstării 
sociale; civilizaŃie, educaŃie şi instruire. 

Biserica Ortodoxă este chemată să joace 
un rol foarte important în spiritualizarea 
globalizării economice a societăŃii contem-
porane foarte materialistă, care este lipsită de 
Duhul lui Hristos. 
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Cap. XI  
PROVOCĂRI EUROPENE:  
QUO VADIS, U. E. ? 

 
 

De la integrarea europeană,  
la globalizare 

 

ntegrarea europeană îşi are temeiul în 
raŃiuni politice şi economice ale unui grup de 
interese care urmăreşte pas cu pas globalizarea 
lumii. Acest demers de mondializare a 
societăŃii umane figurează şi pe agenda de 
lucru a masoneriei. 

Atât integrarea cât şi globalizarea sunt 
ca două tăvăluguri pornite la vale, care strivesc 
totul în cale. 

Nu ne putem opune şi nici să le oprim 
pe loc. Însă un lucru putem face: să găsim 
metode şi mijloace de supravieŃuire şi de 
revenire în forŃă, pentru a ne păstra identitatea 
spirituală şi culturală. În istorie, nimic nu se 
întâmplă fără îngăduinŃa lui Dumnezeu, care 
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pe toate le stăpâneşte şi le judecă. 
În măsura în care ne vom apropia mai 

mult de Dumnezeu, vom fi călăuziŃi de Duhul 
Sfânt care ne va spune ce să facem şi cum să 
lucrăm în această perioadă istorică 
contemporană, aflată în rapidă transformare. 

Sfântul Apostol Pavel a făcut misiune 
creştină în vastul imperiu roman, care poate fi 
asociat cu Uniunea Europeană, dar acest lucru 
nu l-a împiedicat cu nimic să predice cu putere, 
prin cuvânt şi faptă, Evanghelia lui Hristos. 

În nici o epistolă paulină nu luptă 
împotriva sistemului politic de conducere al 
imperiului roman, însă, în toate scrierile sale, 
combate păcatele societăŃii de atunci, cât şi cele 
din vremea noastră. 

Apostolul neamurilor s-a folosit de toate 
mijloacele de comunicare de atunci şi a făcut uz 
de dreptul de cetăŃean roman pentru a-şi apăra 
demnitatea şi credinŃa. La fel şi noi astăzi, să 
beneficiem de statutul de cetăŃean european şi 
să utilizăm toate domeniile şi mijloacele de a ne 
manifesta spiritualitatea şi identitatea naŃio-
nală. Iubirea şi credinŃa nu pot fi încătuşate de 
nici un sistem politic. Integrarea europeană şi 
globalizarea nu pot distruge Biserica Ortodoxă 
deoarece Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos a 
spus cu tărie că: ,,nici porŃile iadului nu pot 
birui Biserica Mea”. (Matei 16,18).  

Integrarea europeană şi globalizarea 
reprezintă unele din provocările cele mai 
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stridente cu care se confruntă societatea noastră 
contemporană şi ele se manifestă într-un 
extrem de vast şi de complex proces de 
unificare a umanităŃii, plecându-se de la pre-
mise politice şi economice, dar manifestându-se 
pregnant în toate aspectele vieŃii: social, politic, 
cultural şi religios. 

Biserica Ortodoxă nu poate sta pasivă în 
faŃa acestor două realităŃii curente: integrarea şi 
globalizarea. 

Doamne Dumnezeule, apără-ne de tot 
răul ce se porneşte asupra noastră!  
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Globalizarea Europei – o mare 
provocare pentru Biserica Ortodoxă 

 

umea în care trăim noi astăzi caută 
fără încetare unificarea şi omogenizarea 
spaŃiului politic, economic şi cultural în care 
trăieşte. 

Vasile Băncilă scria, la mijlocul 
secolului trecut: ,,Dacă direcŃia actuală a 
omenirii va continua multă vreme şi nu va fi 
întreruptă de ceea ce din punctul ei de vedere 
s-ar numi catastrofe, e de presupus că în viitor 
globul pământesc va avea o structură cel puŃin 
în mare parte identică. Cu toată dihonia 
voinŃelor care uneori merge până la satanism, 
oamenii vor continua să se identifice ca 
structură, în sensul că vor continua să anuleze 
aromele regionale”. 

Problema unităŃii europene şi mondiale 
nu este o noutate a politicii contemporane. 
Dimpotrivă, este o constanŃă a umanităŃii de-a 
lungul istoriei. De-a lungul timpului această 
unitate a fost căutată în mai multe feluri: 

1. unitatea după un principiu; 
2. unitatea în diversitate; 
3. unitatea prin forŃă; 
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4. unitatea prin acord reciproc. 
Unitatea aceasta este dorită şi 

promovată de Ńările mari, cu economie 
puternică, ce îşi doresc extinderea pieŃei de 
desfacere şi facilitarea schimburilor comerciale, 
dar şi de Ńările mici, care văd în unificarea 
sistemelor şi legislaŃiei economice o bunăstare 
de râvnit pentru cetăŃenii lor. Deosebit de 
aceste poziŃii există şi opoziŃii, mai ales din 
partea acelora ce privesc globalizarea mai mult 
ca impunere a unui model mic, un fel de 
americanizare la scară mondială, precum şi de 
cei care consideră că unicul scop al globalizării 
este: ,,profitul mare cu costuri mici”.  

Globalizarea Europei şi a omenirii 
întregi va duce într-un timp foarte scurt la 
reacŃii xenofobe extremiste, deoarece orice 
investitor îşi poate transfera capitalul oriunde 
în Europa şi în lume, unde mâna de lucru este 
mai ieftină. Multe fabrici, uzine din Occident se 
vor închide şi vor fi mutate în Ńări sărace, care 
vor munci pe nimica toată, iar muncitorii din 
Ńările mari industrializate vor fi disponibilizaŃi, 
făcându-i să iasă în stradă cu toată violenŃa. 
Scopul declarat al globalizării este simplificarea 
vieŃii şi o libertate mai mare, prin aplicarea 
unui sistem unic. Dacă din punct de vedere 
politico-economic acest deziderat este 
realizabil, din punct de vedere tehnic 
globalizarea aduce o complicare excesivă. 
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Globalizarea promovează un individua-
lism imitativ. Lumea globalizată în care deja am 
început să trăim este o lume anostă, uniformă şi 
fără de chip. Omul modern tinde să-şi acopere 
chipul în turmă, preferă să nu aibă chip şi 
personalitate, pentru a nu fi responsabil de 
faptele sale. Omului globalizat i se ia puterea 
de a mai privi spre ceruri şi a nădăjdui în rai. El 
crede că totul este aici şi că, dacă ai bani, poŃi 
cumpăra totul, chiar şi paradisul. Este o mare 
înşelare în care ne împinge diavolul. 

Într-o lume globalizată dispare iubirea 
sufletească şi compasiunea. 

Ajutorul societăŃii secularizate este un 
ajutor formal, fără priviri, fără dialog şi fără de 
suflet. 

În faŃa acestor triste dar adevărate 
realităŃi, fără de precedent în istorie, Biserica 
este provocată să reacŃioneze imediat şi eficient, 
pentru readucerea oamenilor la o stare de 
normalizare. Ca slujitor al Bisericii, preotul 
Ioan Bitău, în lucrarea sa ViaŃa în Hristos şi 
maladia secularizării, afirma cu tărie că: ,,dacă 
Europa nu-şi va regăsi rădăcinile creştine, 
dacă nu va reuşi, măcar în parte, să-şi refacă 
unitatea spirituală şi dacă mulŃimea de 
curente rezultate din sfâşierile veacurilor 
trecute vor continua să se înfrunte în zadar 
sau să se ignore unele pe altele, atunci 
unificarea economică şi politică nu va putea 
rezolva criza spirituală pe care o traversează şi 
care-i epuizează resursele spirituale şi 
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biologice. Dimpotrivă, Europa riscă să intre 
într-un declin fără de leac”. 

Uniunea Europeană are mare nevoie de 
,,un suflet creştin”, pe care numai Biserica îl 
poate oferi spre veşnicie.  
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Europa are mare nevoie  
de sfinŃenie 

 

uropa se afla, până la apariŃia religiei 
creştine, într-o stare de decădere spirituală – 
morală, deoarece europenii erau influenŃaŃi de 
învăŃături religioase păgâne. Întruparea 
Mântuitorului Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, 
în istoria omenirii a fost cel mai important 
eveniment şi pentru Europa, care a fost 
încreştinată prin Sfântul Apostol Pavel, invitat 
să propovăduiască Evanghelia pentru prima 
dată în Macedonia. 

Mesajul Evangheliei Mântuitorului 
Hristos era sfinŃenia oamenilor, care se 
dobândeşte prin lupta împotriva păcatelor. 
SfinŃenia este un atribut, o însuşire a lui 
Dumnezeu Cel în Treime, din care El 
împărtăşeşte şi pe credincioşi ; în acest caz, 
sfinŃenia dată nouă este un dar, venit prin Iisus 
Hristos. În sensul acesta, Dumnezeu face toate 
„spre folosul nostru ca să ne împărtăşim de 
sfinŃenia lui“ (Evrei 12, 10). Există „Duhul 
sfinŃeniei“ pe care l-a avut Fiul lui Dumnezeu 
întru putere şi pe care, după înviere, El l-a 
transmis prin suflarea apostolilor, 
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„hirotonindu-i“ şi transmiŃându-le harul 
apostolic. Creştinii capătă această sfinŃenie 
odată cu harul Tainei Sfântului Botez, care 
curăŃă de toate întinăciunile sufleteşti şi 
trupeşti, prin care se iartă păcatele şi se acordă 
sfinŃenia sau starea de înfiere sau de „fii ai lui 
Dumnezeu“. 

SfinŃenia este deopotrivă şi o virtute. 
Sfântul Apostol Pavel spune corintenilor cu 
privire la virtutea sfinŃeniei: „Lauda noastră 
aceasta este: mărturia conştiinŃei noastre că am 
umblat în lume, şi mai ales la voi, în sfinŃenie 
şi în curăŃenie dumnezeiască şi în harul lui 
Dumnezeu“. 

Astăzi, Europa trebuie reîncreştinată, 
adică chemată să se ridice din mocirla păcatelor 
şi a fărădelegilor, cum ar fi homosexualitatea, 
care, culmea, este aprobată de parlamentul 
european. 

Fără sfinŃenie, Europa dispare ca unitate 
spirituală. Cu toŃii trebuie să facem demersuri 
ca să-i facem loc lui Iisus în ConstituŃia 
Europeană şi în inimile tuturor europenilor. 
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Pericole la poarta Europei 
 

ocuitorii bătrânului nostru continent 
se confruntă pe zi ce trece cu tot mai multe 
probleme care pun în pericol Uniunea 
Europeană. Dintre toate aceste pericole 
amintim: necredinŃa, incultura şi dez-
naŃionalizarea sau globalizarea.  

NecredinŃa. Creştinismul în Europa are 
o istorie de aproape două mii de ani. Cu forŃa ei 
spirituală, Evanghelia lui Hristos a transformat 
păgâna Europă într-un continent al civilizaŃiei 
şi culturii duhovniceşti. 

Noi, românii, am fost încreştinaŃi de 
Sfântul Andrei la începutul secolului întâi. 
CredinŃa creştină ne-a format ca popor român 
şi creştin în acelaşi timp. Toate sondajele şi 
recensămintele realizate până acum ne arată că 
poporul român este credincios. TristeŃea este că 
o mare parte din populaŃia Ńării noastre 
manifestă doar o credinŃă formală. Ni se oferă 
zi de zi o credinŃă superficială, care nu-Ńi cere să 
fii gata a muri pentru Hristos. Cei ce lucrează 
cu vicleşug la distrugerea poporului nostru 
român ştiu bine că nu trebuie repetată politica 
lui Nero, Lenin sau Stalin. Nu trebuie dărâmate 
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bisericile şi închise mănăstirile ; deasemenea, 
închisorile nu trebuie să mai încarcereze pe 
creştini. Alta este tactica: să se ofere un 
creştinism fără creştini, o biserică fără 
credincioşi. 

Pe zi ce trece, tot mai puŃini oameni 
merg la biserică săptămânal, tot mai puŃini 
postesc, se roagă şi se spovedesc. Secularizarea 
religioasă este cel mai mare pericol pentru 
Europa contemporană. 

Incultura. Cultura a fost forŃa spirituală 
a Europei. Astăzi, nu mai există motivaŃie şi 
educaŃie pentru o cultură temeinică. În şcoli, 
elevii nu mai au obligaŃia de a citi cărŃi din 
literatura naŃională şi universală. Incultura ne 
cuprinde pe toŃi ca un flagel, ca un microb lent 
şi fără cale de vindecare. Cel care nu are măcar 
nişte noŃiuni elementare de cultură generală, 
acela va putea fi manevrat cu mare uşurinŃă, 
ceea ce se şi urmăreşte. Acest lucru urmăreşte 
realizarea unei Europe de maimuŃe care să fie 
bine dresate, gata să primească orbeşte ordine, 
o Europă incultă până la prostie şi supusă unor 
patimi animalice. Să asculŃi doar muzica care Ńi 
se oferă, să bei doar ce ai văzut că i s-a făcut 
publicitate, să mănânci doar ce mănâncă 
americanii, să gândeşti ca televizorul, să accepŃi 
un vocabular decadent, să te complaci într-o 
imbecilitate vecină cu oaia Dolly etc.  

Globalizarea. Tot mai mult se vorbeşte 
la nivel european de globalizare, de un guvern 
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mondial care va anihila guvernele naŃionale. 
Încet, încet, dispar eroii naŃionali şi în locul lor 
sunt puse modele care nu mai au legătură cu 
identitatea noastră naŃională şi spirituală. 

Acestea sunt doar câteva dintre 
pericolele ce bat la poarta Europei.  
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Pericole înainte de integrarea noastră 
europeană  

 

venimentele din Decembrie ’89 au 
scos la iveală o nouă Românie, care parcurge o 
perioadă de tranziŃie sine die fără de precedent, 
care, în loc să ofere o stare de linişte şi de 
bucurie interioară, a transmis o stare de haos şi 
de nesiguranŃă în ziua de mâine. Până la aceste 
Evenimente, poporul nostru român, lăsat de 
Dumnezeu în acest spaŃiu european numit 
,,Grădina Maicii Domnului”, a fost pătruns de 
multe trăsături spirituale; creator de valori 
culturale, stăpânit de iubirea de neam şi de 
credinŃă, cu frica de Dumnezeu şi foarte 
ospitalier şi tolerant cu toŃi oamenii, indiferent 
de etnie, religie sau stare socială, un popor 
muncitor şi răbdător. 

George Călinescu, în monumentala sa 
lucrare ,,Istoria Literaturii Române de la 
origini până în prezent”, ne dă o frumoasă 
descriere a românului: ,,Românul crede în 
Dumnezeu, în îngeri, în sine şi a fost botezat 
de preot la Biserică, unde duminica îşi face 
cruce şi se roagă. El nu e păgân, căci vede 
deasupra lui, pe cer, soarele, luna şi stelele, şi 
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nici sălbatic. E domn, om vechi de cetate şi 
Ńăran, având o Ńară, o lege, ascultând de un 
împărat. Având pământ, lucrează, face arătură, 
semănătură, mânuieşte sapa, seceră, împinge 
boii. Are casă cu scoarŃă pe pereŃi, cu uşă, o 
curte, un staul, un câine, vacă cu lapte, scroafă, 
oi, găini. De la fântână aduce apa cu ulciorul 
sau cu găleata. De-i e foame stă la masă pe 
scaun, prânzeşte ori cinează, mâncând pâine, 
ceapă cu sare, caş, carne fiartă în oală sau 
friptură pe tăciune ...”. 

Ce este trist e că multe lucruri frumoase, 
tradiŃii minunate, obiceiuri creştineşti şi multe 
preocupări casnice vor dispare cu totul datorită 
spiritului de secularizare pe care ni-l oferă 
Uniunea Europeană. 

Asistăm cu neputinŃă la desacralizarea 
ontosului românesc prin vulgarizarea limba-
jului. Societatea românească oscilează verbal 
astăzi între o balcanizare şi o coca-colizare a 
limbii române, cu flexiuni în lumea expresiilor 
sau a textelor unor poezii, piese de teatru, filme 
etc. Dialogul dintre oameni, pe care orice teolog 
îl consideră ca fiind exponentul personalităŃii 
umane şi reflecŃia Logosului Hristos asupra 
umanităŃii, a devenit vulgar. Expresia,,a da 
Ńeapă” sau ,,a da tun” sunt cunoscute doar de 
câŃiva ani, ca nişte sintagme ce acoperă un mod 
de viaŃă a unei mari pături a românilor: cei care 
trăiesc din putrefacŃia socială şi se alimentează 
de pe urma victimelor credulităŃii. 

 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 140

Multe emisiuni de televiziune distrugă-
toare de suflete au transformat femeia româncă, 
frumoasă prin fire, într-o disperată căutătoare 
de operaŃii estetice, cât şi într-o devoratoare de 
produse cosmetice. Pierderea valorii femeii şi 
vulgarizarea ei de către societatea de consum 
cu pretenŃii de globalizare se pot recupera doar 
prin întoarcerea la cultul Sfintei Fecioare Maria, 
pe care ni-l oferă Biserica Ortodoxă. 

După Evenimentele din Decembrie 1989, 
a slăbit foarte mult la noi românii cultul 
familiei. În toiul Evenimentelor, printre gloanŃe 
şi tot felul de distrugeri, oamenii au cerut ca 
prima revendicare: liberalizarea avorturilor, 
apoi pas cu pas s-a cerut şi legalizarea concu-
binajului, a prostituŃiei şi homosexualităŃii, 
precum şi multe alte lucruri care lovesc în 
familie, care este celula de bază a societăŃii. 

Poporul român, timp de două mii de 
ani, şi-a păstrat credinŃa, chiar şi pe timpul 
regimului comunist, pentru că exista o familie 
puternică, creştină, ancorată în viaŃa Bisericii 
Ortodoxe. 

Multe tradiŃii creştineşti legate de marile 
sărbători încep să fie înlocuite cu practici 
păgâne, străine de spiritul nostru românesc. 
Am început să importăm chiar şi sărbători 
străine, cum ar fi Valentin’s Day etc. 

Iubirea de patrie şi de neam începe uşor 
să dispară din simŃămintele noastre fireşti. 
MulŃi dintre noi avem această tendinŃă de a ne 
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îmbogăŃi cu orice preŃ, de a ne stabili în 
străinătate, crezând că acolo ,,câinii aleargă cu 
covrigii în coadă”.  

Iată doar câteva aspecte ale societăŃii 
noastre româneşti, care se pregăteşte să intre 
în Uniunea Europeană cu mari speranŃe, 
speranŃe care se vor transforma cu timpul în 
iluzii amare. Doar Dumnezeu mai poate salva 
printr-o minune identitatea naŃională şi 
spirituală a poporului român.  
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Întrebări şi răspunsuri la provocările 
integrării României în Uniunea 
Europeană  

 

ntrarea în Comunitatea Europeană, 
din punct de vedere politic, şi într-o societate 
globalizată, din punct de vedere economic, 
poate avea multe urmări pozitive, pe care le 
aşteptăm cu toŃii. Dar, din nefericire, apar şi 
urmări negative. 

Apar tot mai multe întrebări care-şi 
aşteaptă cu nerăbdare răspunsul acum, în prag 
de aderare la Uniunea Europeană. 

Ce aşteaptă UE de la noi, românii? 
Ce aşteaptă românii de la Uniunea 

Europeană? 
Cum vor trăi românii în UE? 
Încotro se îndreaptă Uniunea 

Europeană? 
După integrarea Europeană, ce va urma? 
• Uniunea Europeană are la bază o 

doctrină politică şi economică. Ea este 
rezultatul demersului unor persoane care au 
interes să îşi lărgească piaŃa de desfacere a 
produselor şi să creeze o forŃă capabilă să se 
apere de orice pericol. 
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Comunitatea Europeană aşteaptă de la 
noi, românii, să-i primim cu braŃele deschise, să 
fim cooperanŃi, competitivi, transparenŃi şi buni 
de muncă în marile proiecte europene. 

Uniunea Europeană aşteaptă de la noi, 
românii, mai multă flexibilitate şi toleranŃă în 
normele de moralitate. Ea vrea să controleze 
totul în Ńara noastră.  

• Românii, dezamăgiŃi de toate 
guvernele postdecembriste, şi-au pus mari 
speranŃe în aderarea României la Uniunea 
Europeană. 

Comunitatea Europeană este văzută ca o 
gură de rai, unde se vor găsi de toate, chiar şi 
locuri de muncă la alegere. 

Prin integrarea europeană, românii sunt 
convinşi că birocraŃia va înceta, că legile 
europene vor crea o mai mare disciplină în 
toate domeniile de activitate şi că fiecare 
cetăŃean român are o şansă în plus de afirmare 
în spaŃiul european. 

Românii aşteaptă fonduri mari de la 
Uniunea Europeană, pentru a le rezolva toate 
problemele sociale, economice şi casnice, lucru 
care nu poate fi realizat în totalitate. 

• La întrebarea: cum vor trăi românii în 
Uniunea Europeană?, răspunsul este foarte 
pesimist. Deşi nu am intrat încă în Comunitatea 
Europeană, primim veşti pe toate canalele de 
informaŃie că românii nu o vor duce atât de 
bine în noua structură europeană. 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 144

În toate domeniile de activitate, vom fi la 
îndemâna instituŃiilor europene. Nu vom putea 
produce în industrie, cât şi în agricultură, decât 
la comandă, ce ne va porunci Uniunea 
Europeană. 

La nivel european, există o planificare 
economică riguroasă care nu va face nici un 
rabat de la directivele propuse. 

Românii nu vor fi angajaŃi cu carte de 
muncă în orice Ńară doresc; vor fi multe 
restricŃii în această direcŃie. 

Salariile şi pensiile vor fi foarte mici în 
comparaŃie cu cele din Ńările ComunităŃii 
Europene, în schimb preŃurile se vor alinia la 
nivel european.  

Dacă românii au trecut printr-o lungă 
perioadă de 16 ani de tranziŃie şi încă nu s-au 
normalizat lucrurile, la fel vor trece şi mai mulŃi 
ani până când românii o vor duce bine din 
punct de vedere economic în Uniunea 
Europeană. 

Românul are o calitate din fire: este 
foarte răbdător, până într-o zi. 

La ultimele două întrebări putem da un 
singur răspuns convingător: Uniunea 
Europeană merge rapid spre globalizare şi, 
după integrarea europeană, aşteptăm cu mare 
teamă New Age, o nouă eră mondială de 
dimensiuni apocaliptice, aşa cum ne prezintă 
Biblia vremurile de pe urmă. 
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Cu toate acestea, să rămânem optimişti. 
Lumea nu dispare pentru cei credincioşi, ci se 
va transforma în ,,cer nou şi pământ nou”. 
(Apocalipsă 21,1). În această direcŃie, să ne 
pregătim de pe acum, până nu este prea târziu. 
(Matei 25, 12).  
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Cap. XII  
REALIZĂRI EUROPENE  
PE MELEAGURI BUZOIENE 

 
 

O nouă capelă europeană 
 

rmata şi Biserica sunt două instituŃii 
de bază ale societăŃii româneşti contemporane. 
Această realitate este confirmată şi de ultimele 
sondaje sociale. Biserica şi Armata formează 
împreună un front comun de slujire şi de 
apărare a poporului român. După evenimentele 
din Decembrie 1989, Biserica a devenit din ce în 
ce mai activă în cadrul armatei române, datorită 
unui parteneriat încheiat între aceste străvechi 
instituŃii.  

Biserica insuflă oştenilor mult curaj şi 
încredere, dragoste şi eroism în apărarea 
valorilor naŃionale şi spirituale. Armata noastră 
veghează la apărarea pământului românesc 
împodobit cu atâtea sanctuare şi troiŃe, care-i 
conferă atâta sfinŃenie.  

În ziua de 29 iunie 2006, când Biserica 
prăznuieşte pe SfinŃii Apostoli Petru şi Pavel, 
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s-a sfinŃit de către Prea SfinŃitul Părinte 
Episcop Epifanie Norocel o nouă capelă 
militară în cadrul Şcolii de AplicaŃie a forŃelor 
pentru operaŃii speciale din Buzău, cu prilejul 
sărbătoririi a 20 de ani de la crearea primei 
structuri de învăŃământ în cadrul paraşutis-
mului militar şi a 65 de ani de la înfiinŃarea 
primei structuri de paraşutişti în Armata 
României. 

IniŃiativa construirii acestei capele 
militare aparŃine comandantului şcolii, Moraru 
Mircea, care este şi inspector al forŃelor pentru 
operaŃiuni speciale. 

La punerea în practică a acestui obiectiv 
spiritual au contribuit toŃi ofiŃerii, subofiŃerii şi 
personalul civil angajat pe bază de contract, dar 
şi alŃi binefăcători de la toate unităŃile militare 
învecinate cu această prestigioasă şcoală 
militară de paraşutism. 

Pictura religioasă a fost realizată de 
Dinu RădiŃa, pictoriŃa FundaŃiei “Sfântul Sava 
de la Buzău”. Preotul militar Tudose 
Alexandru de la Corpul II OperaŃional din 
Buzău a monitorizat lucrările, iar părintele 
protoiereu Vişan Ştefan s-a ocupat de ritualul 
de sfinŃire a capelei militare.  

 SfinŃirea unei biserici este o mare 
sărbătoare dumnezeiască. Ea a produs clipe de 
neuitat şi în inimile tuturor celor care au 
participat la acest măreŃ eveniment istoric din 
cadrul Şcolii de paraşutism din Buzău. 
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Ca unul care am efectuat serviciul 
militar, dar şi în calitate de preot, m-am bucurat 
nespus de mult de această minunată realizare 
din cadrul armatei buzoiene, care astfel a făcut 
proba unei mari încrederi în Dumnezeu. 
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Sacralizarea unei capele europene  
pentru pompierii buzoieni 

 

ompierii formează o instituŃie de 
bază şi foarte necesară în orice societate. 
PrezenŃa şi activitatea lor profesională şi 
jertfelnică ne dă multă siguranŃă, într-o lume 
atât de incendiară, la toate nivelurile.  

Dragostea şi respectul deosebit faŃă de 
munca lor plină de pericole la tot pasul mi s-au 
insuflat din copilărie, deoarece tatăl meu a fost 
pompier. Unui pompier profesionist i se cer 
multe calităŃi, cum ar fi: curajul în orice situaŃie; 
încredere mare în puterea lui Dumnezeu la 
orice intervenŃie; altruismul, pompierul fiind 
gata oricând să se jertfească pentru alŃii; 
pregătire fizică şi intelectuală, pentru a evalua 
şi a rezolva rapid şi eficient orice urgenŃă.  

Buzăul, care este patronat de Sfântul 
Mucenic Sava, a avut parte de mulŃi 
comandanŃi destoinici, care au condus această 
instituŃie a pompierilor cu mult devotament, 
insuflându-le o exemplară stare de spirit şi de 
muncă în echipă. De pe timpul comandantului 
Bocu Filiaş şi apoi de pe vremea 
comandantului Ştefan Stroe s-a pus în discuŃie 
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necesitatea construirii unei capele bisericeşti în 
unitatea pompierilor. Ideea a fost îmbrăŃişată 
foarte repede şi de toŃi ofiŃerii cu funcŃii de 
conducere din cadrul Inspectoratului pentru 
SituaŃii de UrgenŃă „Neron Lupaşcu“: lt. col. 
Gheorghe Zaplaic, şeful de resurse umane; col. 
Marian Bercan, şeful serviciului juridic; lt. col. 
Viorel Ciobotariu, adjunct al comandantului; 
mr. DănuŃ Nicolae, locŃiitor de comandant, 
precum şi mulŃi alŃi ofiŃeri şi subofiŃeri care au 
contribuit alături de militari la finalizarea 
acestui paraclis religios.  

FundaŃia Sf. Sava a avut un rol 
important în a pune în practică proiectul. O 
echipă condusă de Mocanu Nicu a realizat 
bolta şi montarea rigipsului, o altă echipă de 
tâmplari condusă de Petras Matei a realizat 
catapeteasma şi mobilierul necesar cultului 
religios, iar echipa de pictori condusă de Dinu 
RădiŃa a realizat coloristica pereŃilor şi 
aranjarea icoanelor. Aceste echipe ale FundaŃiei 
Sf. Sava au înscris prin munca lor o nouă 
pagină de ctitorie.  

SfinŃirea capelei s-a făcut de către Prea 
SfinŃitul Părinte Episcop Epifanie, înconjurat 
de un sobor de slujitori de la centru eparhial şi 
de protopopul Vişan Ştefan. Cei doi capelani – 
preotul Tudose, care a vizitat des şantierul de 
lucru al capelei, şi preotul Neagu Costel, de la 
aviaŃia militară Bobocu – vor oficia prin rotaŃie 
slujbele religioase necesare pompierilor.  
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Hramul acestei capele europene este 
„Sfântul Teodosie de la Brazi“, prăznuit pe 22 
septembrie, iar ocrotitorul pompierilor 
buzoieni este „Sfântul Iosif cel nou de la 
Partoş“, a cărui pomenire se face pe 15 
septembrie. 

 De ziua pompierilor, gândurile noastre 
de bine, urări de sănătate şi cât mai puŃine 
evenimente în munca lor de strajă pentru binele 
nostru! 

Binecuvântare şi la mulŃi ani 
pompierilor! Mare este Dumnezeu! 
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Festivalul bisocean 
în spirit european 

 

n de an, în prima duminică după 
postul Adormirii Maicii Domnului, în preajma 
lacurilor de la Bisoca se organizează de către 
primăria din localitate un festival popular care 
prezintă portul, jocul şi cântecele specifice 
acestei străvechi zone montane, situată la 
aproape o mie de metri altitudine.  
 Localnicii, din străvechi timpuri, s-au 
ocupat până-n vremea noastră cu oieritul, 
creşterea vacilor, prelucrarea lemnului şi 
meşteşugul Ńesutului artizanal. 

Bisoca este o zonă etnografică foarte 
interesantă, care a atras atenŃia multor 
specialişti în domeniu, dar şi a multor vizitatori 
veniŃi din toate colŃurile Ńării, în ultima vreme şi 
din Ńările europene. Mai mulŃi tineri belgieni 
din zona Flandra, veniŃi într-un şantier de lucru 
în calitate de voluntari la Aşezământul pentru 
vârstnici „Sf. Sava“ din satul Câmpeni, judeŃul 
Buzău, au Ńinut la rândul lor să participe la 
acest spectacol popular în aer liber. Domnul 
primar al comunei Bisoca, ca bun manager de 
la evenimentele din Decembrie 1989 şi până în 
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prezent, ştie să organizeze la înălŃime acest 
minunat festival popular de mare rezonanŃă 
europeană. 

În vara anului 2006, la Campusul pentru 
copii „Sf. Sava“ din Bisoca s-a aflat şi un grup 
de elevi din Basarabia, zona Soroca, alături de 
câteva cadre didactice care s-au întors dintr-un 
turneu european în mod special pentru a lua 
parte la această sărbătoare bisoceancă a 
întâlnirii fiilor cu satul natal.  

În cadrul Uniunii Europene, noi, 
românii, trebuie să păstrăm, cu mult curaj şi 
perseverenŃă, tot tezaurul folcloric prin care ne 
identificăm ca popor în lume. Atunci când va 
înceta trăirea credinŃei şi a tradiŃiilor noastre 
spirituale şi româneşti, nu va mai fi nicio 
nădejde de supravieŃuire a poporului nostru. 
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Macedonia, poarta  
creştinismului european 

 

eligia creştină a pătruns în Europa 
pentru prima dată în Macedonia, prin Sfântul 
Apostol Pavel, în a doua sa călătorie 
misionară, între anii 50-51 după Hristos. În 
timp ce Apostolul Pavel se afla în Asia, la 
hotarele provinciei Misia, a avut o vedenie: 
„Un bărbat macedonean sta rugându-se şi 
zicând: Treci în Macedonia şi ne ajută. Când 
a avut el această vedenie, am căutat să plecăm 
îndată în Macedonia, înŃelegând că 
Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia" 
(Faptele Apostolilor, 16, 8-10).  

Nu de mult, la invitaŃia preotului 
macedonean Oliver, care a obŃinut recent 
doctoratul în teologie în cadrul UniversităŃii 
din Bucureşti, am însoŃit în Macedonia corul 
Seminarului Teologic Liceal „Kesarie 
Episcopul” din Buzău. 

Între Macedonia şi România au existat 
de-a lungul vremii multe legături spirituale, 
culturale şi comerciale. În secolul XIV, de acolo 
a venit la noi vestitul călugăr macedonean pe 
nume Nicodim, care a întemeiat şi organizat 
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monahismul de obşte în łara Românescă. 
Mănăstirile VodiŃa şi Tismana sunt legate de 
numele Cuviosului Nicodim, trecut în rândul 
sfinŃilor pentru viaŃa sa evlavioasă şi 
jertfelnică pentru neamul românesc. Astăzi, 
mănăstirile ortodoxe din Macedonia duc mare 
lipsă de personal monahal, fapt care l-a 
determinat pe episcopul român Calinic de la 
Argeş să trimită în misiune şase călugăriŃe la 
mănăstirile din Macedonia. 

Deplasarea grupului de elevi 
seminarişti însoŃiŃi de câteva cadre didactice 
avându-l în frunte pe părintele director Sava 
Popa Gheorghe a fost bine primită pe tot 
teritoriul Macedoniei, lăsând o frumoasă 
impresie prin concertele susŃinute în mai 
multe oraşe. Asemenea legături spirituale şi 
culturale între Ńări duc la consolidarea şi la 
stabilitatea Uniunii Europene. Acolo unde este 
spiritualitate intensă, acolo există şi 
prosperitate economică. 

Macedonia şi România au multe resurse 
spirituale şi culturale care trebuie evaluate şi 
dinamizate.  

Deplasarea delegaŃii buzoiene în 
Macedonia a dat multă speranŃă aromânilor de 
acolo, ca să-şi păstreze cu sfinŃenie limba şi 
tradiŃiile populare moştenite de la strămoşii 
noştri daci din sudul Dunării. Bulgaria, care 
aşteaptă şi ea alături de Ńara noastră intrarea în 
U.E., s-a dovedit a fi o bună gazdă pentru noi, 
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buzoienii, aflaŃi în tranzit spre Macedonia. 
Dumnezeu să binecuvânteze toate Ńările 

Europei !  
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Bucureştiul European 
înrudit cu Bisoca 

 

 ne cunoaşte originile şi contextul 
genetic este problema fundamentală pentru 
oricare şi în orice domeniu. Nu poŃi progresa în 
cunoaştere fără a te întoarce de unde ai plecat. 
Atunci când cunoaştem trecutul şi trăim 
prezentul cu gândul la viitor, ne simŃim 
împliniŃi sufleteşte.  

Tot ce există în Univers face parte din 
istoria universală. Istoria României va fi 
cunoscută doar atunci când se va cunoaşte 
istoria fiecărei localităŃi.  

Capitala României îşi leagă originea de 
meleagurile buzoiene şi anume de localitatea 
Bisoca, o veche şi istorică aşezare. Din Bisoca a 
plecat ciobanul Bucur, un om foarte înstărit; el 
şi alŃi oieri s-au stabilit pe aşezarea actuală a 
Bucureştiului. 

Aici, la Bisoca, în satul Pleşi, se află ca 
mărturie până astăzi „masa lui Bucur”, un 
platou stâncos unde lua masa Bucur cu toŃi 
ciobanii care păzeau turmele lui de oi. În aceste 
zile, o echipă de cercetaşi, care, spre uimirea şi 
admiraŃia noastră, provin de la Liceul pentru 
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persoane cu DeficienŃe de Vedere din Buzău, 
conduşi de inimoasa profesoară Doina 
Cucuteanu, au marcat drumul de la Campusul 
Sf. Sava din Bisoca până la „masa lui Bucur”, 
aflată într-o zonă alpină. Din această echipă de 
cercetaşi au mai făcut parte şi elevi din 
Basarabia şi din judeŃul DâmboviŃa. 

Domnul Eana Marin, directorul 
amintitei instituŃii, ne-a declarat că este gata să 
meargă pe jos până la muntele Athos pentru a 
admira daniile voievozilor noştri români. 

Ne-am bucura tare mult dacă 
Bucureştiul, capitală europeană, prin edilii săi, 
ar lua în calcul promovarea unui turism rural 
în comuna Bisoca, zonă plină de frumuseŃi 
naturale şi de sanctuare. 
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Un nou centru de zi european 
la Bisoca 

 

sistenŃa socială a persoanelor 
defavorizate este o problemă vitală, care se 
conturează tot mai mult în politicile sociale 
europene. Stabilitatea şi bunăstarea Uniunii 
Europene depind foarte mult şi de rezolvarea 
problemelor sociale cu care se confruntă statele 
europene.  

 După evenimentele din decembrie 
1989, în România s-au promovat multe 
proiecte sociale finanŃate din fonduri ale 
Uniunii Europene. La Buzău, FundaŃia „Sf. 
Sava", printr-un parteneriat cu Primăria 
municipiului Buzău, a realizat, în perioada 
2004-2005, un centru de zi destinat elevilor 
defavorizaŃi. FinanŃarea s-a făcut printr-un 
program Phare de către AgenŃia Regională de 
Dezvoltare Sud-Est cu sediul la Brăila, 
condusă de domnişoara LuminiŃa Mihailov. 
Acest proiect social a avut un mare impact 
social, deoarece a stopat fenomenul „copiii 
străzi” şi a redus „abandonul şcolar”. 

Recent, la Bisoca, a fost inaugurat un 
nou centru de zi, ca urmare a parteneriatului 
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dintre Primăria din Bisoca, reprezentată de 
primarul Gheorghe Beşliu, şi FundaŃia pentru 
copii „Sf. Sava”. FinanŃarea acestui centru a 
costat 156.000 RON (1.560.000.000 lei vechi), 
Ministerul Integrării Europene contribuind cu 
126.000 RON. Acest centru de zi corespunde 
tuturor cerinŃelor europene, având o 
capacitate de 30 de locuri şi dotări constând în 
bucătărie şi sală de mese. 

Centrul are o triplă funcŃionalitate. 
În primul rând, este destinat elevilor 

defavorizaŃi din cele opt sate care formează 
împreună comuna Bisoca, extinsă pe o 
suprafaŃă de peste 40 kmp. (La Bisoca 
funcŃionează şi o Şcoală de Arte şi Meserii, 
unde elevii pot învăŃa croitoria şi tâmplăria). 

În al doilea rând, acest aşezământ social 
este destinat şi rezolvării cazurilor de 
„violenŃă în familie”. În ultima vreme, atât în 
mediul urban, cât şi în cel rural, apar tot mai 
multe cazuri sociale legate în special de 
consumul exagerat de alcool. Aici, în acest 
centru social, personalul specializat are ca 
menire să consilieze aceste cazuri şi să 
consolideze familiile cu probleme sociale. 

În al treilea rând, aici, pe timpul 
vacanŃelor şcolare, vor putea fi găzduite 
pentru câteva zile grupurile de elevi aflaŃi în 
excursie pe aceste frumoase meleaguri 
paradiziace. 
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Centrul social din Bisoca este o oglindă 
în care se reflectă grija instituŃiilor europene 
faŃă de persoanele defavorizate. 

Dumnezeu să binecuvânteze această 
locaŃie europeană, pe cei care au contribuit la 
execuŃia acestui centru, cât şi pe cei care vor 
beneficia de serviciile sociale. 
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VocaŃia europeană a FundaŃiei  
„Sfântul Sava de la Buzău” 

 

undaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” 
a luat fiinŃă imediat după evenimentele din 
decembrie 1989, când valorile libertăŃii şi ale 
democraŃiei europene au pătruns şi în Ńara 
noastră. Această instituŃie buzoiană cu 
deschidere europeană a apărut ca o necesitate 
în cadrul Bisericii Ortodoxe din România care, 
în vechiul regim comunist, a fost îngrădită de a 
desfăşura cu toată puterea ei spirituală un 
apostolat social la nivel naŃional. 

În calitate de organizaŃie nonguverna-
mentală (ONG), FundaŃia „Sfântul Sava de la 
Buzău”nu are platformă politică şi nici socială, 
ea fiind un aşezământ bisericesc de binefacere 
faŃă de cei nevoiaşi, indiferent de religie, stare 
naŃională, socială, etnie, profesie sau sex – aşa 
cum este stipulat şi în ConstituŃia europeană. 

FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” se 
deosebeşte de celelalte ONG – uri umanitare 
din Ńară şi din Uniunea Europeană prin aceea 
că este patronată de Biserica Ortodoxă şi este 
închinată unui sfânt buzoian, Sfântul Sava, prin 
care noi am fost cunoscuŃi în Europa încă din 
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secolul IV. La Vatican se păstrează o veche 
corespondenŃă şi multe alte documente legate 
de viaŃa şi personalitatea acestui sfât român de 
pe meleagurile Buzăului. 

FundaŃia „Sfântul Sava” activează 
simultan în trei direcŃii diferite: social, cultural 
şi misionar. Între altele, fundaŃia noastră a 
organizat multe tabere în „Campusul pentru 
copii” din Bisoca, unde, an de an, s-au perindat 
la odihnă şi recreere tineri din multe Ńări 
europene. De asemenea, FundaŃia „Sfântul 
Sava” a organizat în cadrul locaŃiilor pe care le 
are şantiere de lucru cu tineri din diferite Ńări 
europene, veniŃi să lucreze alături de tineri din 
România la amenajarea şi extinderea 
aşezămintelor de bătrâni din Câmpeni şi 
Pietroasele, cât şi la Şcoala de Arte şi Meserii 
„Sfântul Sava” din Buzău. 

Sediul FundaŃiei „Sfântul Sava” a fost 
vizitat de ambasadorul Uniunii Europene, 
Jonathan Scheele, precum şi de alŃi funcŃionari 
din multe Ńări europene. În toate activităŃile sale 
sociale, culturale şi misionare, FundaŃia 
„Sfântul Sava de la Buzău” a scos în relief 
valorile spirituale ale poporului român şi 
dorinŃa acestui neam de a-şi păstra credinŃa vie 
în cadrul Uniunii Europene.  
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Cap. XIII CONCLUZII 
 
 

Avantajele integrării europene  
a României 

 

iaŃa ne oferă împliniri dar şi eşecuri; 
bucurii dar şi încercări. De altfel, orice lucru are 
şi avantaje dar şi dezavantaje.  

În viaŃă nu trebuie privit totul pesimist şi 
nu trebuie văzut răul peste tot.  

La Dumnezeu, întunericul poate deveni 
lumină, moartea se transformă în înviere, boala 
se schimbă în sănătate, răul în bine. Totul este 
posibil cu ajutorul lui Dumnezeu, care este 
mare şi care poate face minuni şi-n vremea 
noastră. 

Prin lucrarea lui Dumnezeu, multe 
lucruri pot fi schimbate din mers, răul fiind 
transformat în bine. Bossuet, un mare orator 
francez, spunea că: ,,omul propune, 
Dumnezeu dispune”. Prin această vorbă înŃe-
leaptă el vrea să ne arate că tot Dumnezeu are 
ultimul cuvânt de spus, în orice eveniment. 
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După Evenimentele din Decembrie 1989, 
tema cea mai mediatizată în toată mass-media 
românească, dar şi în cea europeană, a fost 
integrarea României în Uniunea Europeană. 

A fost un subiect foarte controversat, 
care a produs multe provocări în cadrul 
societăŃii româneşti, al opiniei publice, cât şi în 
viaŃa Bisericii Ortodoxe. Au fost şi sunt încă 
păreri convingătoare pro şi contra aderării 
României la Comunitatea Europeană. 

Dacă privim din perspectiva laturii 
spirituale religioase, care este capitală, 
fundamentală şi veşnică, nu avem avantaje de 
pe urma integrării europene. Această aderare 
nu va produce nici o schimbare în bine a 
spiritualităŃii noastre ortodoxe. 

Nici un român ortodox nu va deveni 
mai ortodox dacă aderă la UE, în schimb mulŃi 
români, dacă va începe o prigoană religioasă 
împotriva ortodoxiei, pot deveni martiri, 
mucenici înaintea lui Dumnezeu, numele lor 
fiind trecute în calendarul veşniciei. 

Aderarea României la Uniunea 
Europeană are în vedere multe avantaje materi-
ale, în dezvoltarea infrastructurii în mod special. 

Vor fi alocate sume foarte mari, 
nerambursabile, pentru construirea de şosele 
bune, lucrate după metode ecologice, până în 
cel mai îndepărtat cătun românesc. 

Vor fi refăcute toate sistemele de 
alimentaŃie cu apă potabilă şi menajeră, în toate 
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localităŃile româneşti. 
Nu vor mai fi sate neelectrificate, cum se 

mai află pe ici, colo. 
Multe clădiri cu pericol seismic vor fi 

reparate din fonduri europene. 
Podurile vor fi consolidate şi multe vor 

fi făcute din nou, pentru a se crea punŃi de 
legături trainice dintr-o parte în alta. 

Multe întreprinderi vor fi retehnolo-
gizate, pentru a nu mai fi o sursă de poluare în 
Europa. Se va crea o disciplină severă de 
muncă, în toate domeniile. 

AsistenŃa socială a persoanelor 
defavorizate va fi bine monitorizată. 

Se va crea libera circulaŃie a tuturor 
persoanelor, în toate Ńările Uniunii Europene, 
cu statutul de turist, având posibilitatea să 
admire frumuseŃile naturale şi realizările 
culturale pe care le-am cunoscut până acum 
doar din cărŃi şi din mass-media românească. 

Orice român se poate stabili cu forme 
legale în orice Ńară din Uniunea Europeană, 
dacă nu are probleme cu cazierul judiciar. 

Diplomele emise de instituŃiile româ-
neşti vor fi recunoscute în tot spaŃiul european. 

Toate aceste avantaje materiale îşi pierd 
valoarea, dacă românul îşi va pierde sufletul în 
Uniunea Europeană, după cum ne spune Însuşi 
Mântuitorul Iisus Hristos: ,,Şi ce foloseşte unui 
om să câştige lumea, dacă îşi pierde sufletul 
său?” (Marcu 8,36). 



 Preot Prof. Dr. Mihail Milea  

  167

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 
AIFTINCĂ, MARIN, Cultură globală şi 

identitate naŃională, Bucureşti, 2001 
BAUMAN, ZYGMUNT, Globalizarea şi 

efectele ei sociale, Bucureşti, Editura Antet, 1999 
BARTOLOMEU I, Patriarh ecumenic, 

L’apport de l’Eglise orthodoxe á la construction de 
l’Europe, în rev. SOP, nr. 190 (Juillet – Aout 1994), 
pp. 25 – 26  

BÎRZEA, CEZAR, Politicile şi InstituŃiile 
Uniunii Europene, Bucureşti, Editura Corint, 2001 

*** Biserica în era globalizării, Alba Iulia, 
Editura Reîntregirea, 2003 

BIZĂU, IOAN, Preot, ViaŃa în Hristos şi 
maladia secularizării, Cluj Napoca, Editura 
Patmos, 2002 

DUłU, ALEXANDRU, Ideea de Europa şi 
evoluŃia conştiinŃei europene, Editura All 
Educational, Bucureşti, 1999 

GIDDENS, ANTHONY, ConsecinŃele 
modernităŃii, Bucureşti, Editura Univers, 2000 

GORDELS, NATHAN, Schimbarea ordinii 
globale văzută de marii lideri ai lumii, Editura 
Antet, Bucureşti, 1998 

HAZARD, PAUL, La crise de la conscience 
européenne, 1680 - 1715, Librairie Arthéme Fayard, 
Paris, 1961  



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 168

HIRST, PAUL, Globalizarea sub semnul 
întrebării, trad. din lb. engleză de Laura Dragomir, 
Editura Trei, Bucureşti, 2002 

ICĂ, IOAN, Lector, Sensul şi specificul 
ortodoxiei româneşti, în rev. ,,Ortodoxia”, XIII 
(1971) 

JURCAN, EMIL, Pr. dr., Duhul Sfânt şi 
provocările lumii contemporane, Editura 
Arhiepiscopiei ortodoxe române, Alba Iulia, 1999 

MANTZARIDIS, GEORGIOS, Globalizare 
şi universalitate, traducere de pr. prof. dr. Vasile 
Răducă, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002 

MILEA, MIHAIL, Pr. prof. dr., Biserica şi 
Societatea, Editura Mad Linotype, Buzău, 2005 

PECICAN, OVIDIU, Europa, o idee în mers, 
Editura FundaŃiei Desire, 2002 

*** Religions et transformation de 
l’Europe, Presses Universitaires de Strasbourg, 1993 

STĂNILOAIE, DUMITRU, Pr. prof. dr., 
ReflecŃii despre spiritualitatea poporului român, 
Editura Elion, Bucureşti, 2001 

VLAICU, PATRICIU – DORIN, Locul şi 
rolul recunoscut al bisericilor în Ńările Uniunii 
Europene, Cluj Napoca, 1993 

ZĂPÂRłAN, PETRU, ConstituŃia 
europeană, Editura Imprimeriei de Vest, 2000  

 



 Preot Prof. Dr. Mihail Milea  

  169

 
 
 
 

CUPRINS 
 
 

Cuvânt înainte ....................................................... 5 
Cap. I EUROPA ŞI BISERICA ............................. 9 

Originile Europei .............................................. 9 
Biserica Ortodoxă Română 
şi Uniunea Europeană...................................... 11 
Conferinţa Bisericilor Europene ...................... 13 
Biserica Ortodoxă Română 
şi valorile Euro-Atlantice ................................ 15 
Bisericile ortodoxe 
în Europa contemporană .................................. 18 

Cap. II EUROPA ŞI RELIGIILE ........................ 22 
Religiile şi transformarea Europei ................... 22 
Religia, etica şi politica în Europa ................... 24 
Impactul Religiei asupra Europei..................... 27 
Strategii religioase europene ........................... 29 

Cap. III ROMÂNIA, UN PARTENER DE 
NĂDEJDE AL U. E. ........................................... 32 

România - un spaţiu strategic 
pentru Europa.................................................. 32 
România - un spaţiu 
al ospitalităţii europene ................................... 34 
România - un spaţiu excelent 
pentru turismul european ................................. 36 
România - solniţa Europei ............................... 38 
România - grânarul Europei ............................ 40 

 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 170

Cap. IV ÎNSEMNE EUROPENE ........................ 42 
Drapelul european ........................................... 42 
Constituţia Europeană ..................................... 45 

Cap. V INSTITUŢII ROMÂNEŞTI 
CU PERSPECTIVE EUROPENE ........................ 47 
Şcoala în contextul Uniunii Europene .............. 47 
Armata europeană ........................................... 49 
Jandarmeria europeană .................................... 52 

Cap. VI MODALITĂŢI 
DE INTEGRARE A ROMÂNIEI........................ 55 

Integrarea europeană prin Duhul Sfânt ............ 55 
Integrarea europeană prin 
Sfânta Liturghie .............................................. 58 
Integrarea europeană prin cultul sfinţilor ......... 61 
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos - piatra 
de temelie a Uniunii Europene ........................ 64 
Biblia – cartea sfântă a integrării europene ...... 67 
Un sfânt român cu vocaţie europeană .............. 70 
Dionisio Romano – un ierarh cărturar cu vocaţie 
europeană ........................................................ 73 
Patericul românesc în spaţiul european ............ 75 
Limba Română - un posibil sprijin real 
al integrării europene ....................................... 78 

Cap. VII OMUL ŞI EUROPA ............................. 81 
Homo Europaeus ............................................. 81 
,,Homo oeconomicus”,  
între integrare şi globalizare ............................ 84 
Normele europene despre siguranţa persoanei 
umane: 666 ..................................................... 87 
Identitatea europeană, marcată   
prin numărul 666 ............................................. 90 
Norme europene pentru serviciile funebre ....... 93 

Cap. VIII FAMILIA ŞI EUROPA ....................... 96 
Familia şi legislaţia europeană ......................... 96 



 Preot Prof. Dr. Mihail Milea  

  171

Situaţia demografică în Europa........................ 99 
Cap. IX ASPECTE INEDITE ........................... 102 

Paradoxul românesc în spaţiul european ........ 102 
Puncte comune şi specifice 
în cadrul Uniunii Europene ........................... 105 
Frontiere care ne despart 
şi puncte care ne unesc în Europa .................. 108 

Cap. X AGRICULTURĂ 
ŞI ECONOMIE ÎN U. E. ................................... 110 

Satul european............................................... 110 
Indexul agriculturii europene ......................... 113 
Grija faţă de natură, o prioritate europeană .... 115 
Speranţa pentru satul românesc european ...... 118 
Europa şi globalizarea 
economică a României .................................. 121 
Europa şi globalizarea economică ................. 123 

Cap. XI PROVOCĂRI EUROPENE:  
QUO VADIS, U. E. ? ........................................ 126 

De la integrarea europeană,  
la globalizare ................................................. 126 
Globalizarea Europei – o mare provocare pentru 
Biserica Ortodoxă ......................................... 129 
Europa are mare nevoie de sfinţenie .............. 133 
Pericole la poarta Europei ............................. 135 
Pericole înainte de integrarea noastră    
europeană ...................................................... 138 
Întrebări şi răspunsuri la provocările integrării 
României în Uniunea Europeană ................... 142 

Cap. XII REALIZĂRI EUROPENE 
PE MELEAGURI BUZOIENE ......................... 146 

O nouă capelă europeană ............................... 146 
Sacralizarea unei capele europene 
pentru pompierii buzoieni.............................. 149 
Festivalul bisocean în spirit european ............ 152 



Glasul Bisericii despre Uniunea Europeană  

 172

Macedonia, poarta creştinismului european ... 154 
Bucureştiul European înrudit cu Bisoca ......... 157 
Un nou centru de zi european la Bisoca ......... 159 
Vocaţia europeană a Fundaţiei 
„Sfântul Sava de la Buzău” ........................... 162 

Cap. XIII CONCLUZII ..................................... 164 
Avantajele integrării europene 
a României .................................................... 164 
BIBLIOGRAFIE ........................................... 167 

 




	Untitled-1.pdf
	Page 1

	Untitled-2.pdf
	Page 1


