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REZUMAT 

 

 

Cuvinte cheie: Europa, secularizare, globalizare, ecumenism, Biserică, unitate, 

misiune, criză, teologie, ortodoxie, sinod, antropologie, fialntropie, activitate socială 

 

 

Harta politică a Europei a suferit numeroase modificări şi continuă să fie într-o 

continuă schimbare. 

În prezent creştinismul nu (mai) stă la baza legii pozitive iar în numeroasele 

Constituţii  îi este mai degrabă indiferentă. Dar aceasta nu înseamnă – şi nu ar trebui să 

însemne – din punctul nostru de vedere, că în ansamblu convingerile religioase şi 

respectiv formele lor de exprsie instituţionalizată ar trebui evacuate din spaţiul public. 

Importanţa subiectului propus rezidă pe realitatea ei, în spaţiul mundan actual, 

când tendinţa generală este de a ignora sau chiar de atacare a valorilor Bisericii, 

transmiterea credinţei religioase constituie o imensă preocupare culturală. Misiunea 

Bisericii presupune o implicare sine qua non a întregii comunităţi eclesiale. 

Ce înseamnă „integrare europeană” din punctul de vedere al unui creştinism 

pluriconfesional? Ce memorie are el de recuperat, ce criză de înfruntat, ce coerenţă are 

de obţinut pentru că suflul său, care  făcut unitatea primei Europe, să participe la 

însufleţirea noului proiect european? În ce raport stă din punctul de vedere al 

spiritualităţii răsăritene, ecumenismul şi „misterul unităţii” Bisericii? Care ar fi datele 

unui model european al religiei? Sunt întrebări la care Biserica şi oamenii ei trebui să 

aducă un răspuns, şi mai mult decât atât, să caute soluţii viabile. 

În al treilea mileniu, într-o societate profund secularizată, care ar fi destinaţia şi 

rolul milioanelor de creştini care alcătuiesc Biserica lui Hristos, în care îşi află rădăcinile 

spirituale „cealaltă Europă”? De la criza civilizaţiei noastre la evoluţia tehnologiilor, de 

la noile războie şi emigraţia distrugătoare până la Europa secularizată şi a trezirii 

integralismului, încercăm să abordăm actualitatea, aducându-i clarificare mesajului 

esenţial al Bisericii, un creştinism al lumii şi al libertăţii. Suntem în faza descoperirii 
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unei Biserici strivite de istorie, dar care, privită cu inima ştie să dea învierii o extensiune 

nelimitată. Aceasta înseamnă a regăsi etica şi sfinţenia transfigurării, proprie 

creştinismului originar: Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se facă dumnezeu. 

  Dialogul intercultural în spaţiul european înseamnă nu omogenizarea sau 

aplatizarea culturilor respectivelor state, ci cunoaşterea lor din partea ţărilor membre şi 

găsirea unor puncte comune de dialog între cetăţenii acestui spaţiu geografic ce se 

întinde de la Atlantic până la Urali. Consolidarea acestei Uniuni este destul de anevoiasă 

şi va necesita parcurgerea unui drum lung şi cu multe necunoascute. De multe ori se 

vorbeşte despre ecumenism şi din perspectiva unei forme de recunoaşteri a diversităţii 

şi mai mult decât atât ca o atitudine de deschidere faţă de culturi şi persoane, 

considerate o lungă vreme ca fiind ostile, străine şi de ce nu inferioare. Numeroşi teologi 

şi oameni politici au afirmat că  nici mai mult şi nici mai puţin nu poate exista pace între 

naţiuni fără pace între religii. Nu poate exista pace între religii fără un dialog între 

religii”. Din păcate acest deziderat, acum la început de mileniu III, arată că această 

coexistenţă paşnică a religiilor nu există. La o întâlnire ce a avut loc în Piaţa San Pietro 

din Roma în 28 octombrie 1999 cu prilejul unei întâlniri interreligioase, mesajul a fost 

limpede că dialogul dintre religii va fi problema esenţială a secolului XXI. 

 Este consolator faptul arătat de noi că în ultima vreme exploatarea adevărului 

persoanei se găseşte în centrul interesului teologic, mai ales în cercurile teologiei 

ortodoxe. 

 Europa trăieşte, în prezent, schimbări profunde, constând în principal într-o 

serioasă criză teologică şi religioasă. Mulţi teologi şi sociologi prezintă Europa de azi ca 

pe cel mai secularizat continent al lumii. Decăderea în plan religios se corelează între 

altele, cu diminuarea  sporului demografic înr-o Europa tot mai îmbătrânită şi asaltată 

de numeroase crize peste care vine şi o problematică relaţiei a Bisericii cu Statul. 

  Dacă tema teologică dominantă a secolului trecut a fost cea eclesiologică, pentru 

mulţi teologi interesul cercetării teologice va cunoaşte o deplasare în secolul XXI, 

antropologia trecând pe primul plan. Mitropolitul Kallistos Ware avansează patru 

motive pentru care fiinţa umană va fi centrul cercetării teologice:  

a) Globalizarea în care individul riscă să fie înghiţit; 

b) Tendinţa „maşinistă” dezumanizată; 
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c) Mizele etice ridicate o dată cu dezoltarea tehnicii şi a geneticii; 

d) Criza teologică. 

  La acestea se pot adauga şi alte motive, precum mişcările feministe, emigraţia şi 

problema musulmanilor, criza familiei ş.a., care sapă la însuşi fundamentul demnităţii 

umane. La baza acestor probleme se găseşte de cela mai multe ori denaturarea sensului 

conceptului de libertate, care nu se mai realizează în Dumnezeu şi cu Dumnezeu, care 

nu se mai realizează cu ceilalţi şi împreună cu ceilalţi, ci prin sine însuşi, prin afirmarea 

eu-lui egoist şi autosuficient. De fapt, asistă, la emergenţa unui model societar care 

încearcă înlăturarea a orice referinţă la Dumnezeu şi creaţie prin proclamarea fiinţei 

umane ca autonomă şi autosuficientă. 

  Din aceste motive, consierăm util că începem această lucrare cu familiarizarea 

continentului european, al prezenţei religiei şi a problemelor actuale pe care le 

întâmpină. 

  Omenirea este încă chinuită de sărăcie, opresiuni, presecuţii, războaie, şi de alte 

obstacole puse în calea progresului politic, economic şi  social – nu în ultimul rând în 

societăţile musulmane autocratice. Odată cu extinderea Uniunii Europene spre Europa 

de Est tocmai şi acest câmp conflictual se apropie de Europa. Acest lucru nu poate să 

lase confesiunile să nu ia atitudine. De asemenea, este necesar eforul continuu tocmai al 

confesiunilor care să lupte împotriva atitudinii de indiferenţă faţă de problemele 

religioase existente în multe ţări din Europa şi să ofere cetăţenilor, în special după 

căderea comunismului, care într-adevăr a pretins a fi instanţă plină de înţeles par 

excellence, puncte de orientare într-o epocă în care există provocări sociale noi. 

  Şi în mileniu III, Bisericile creştine încă reprezintă în toate ţările europene, 

comunitatea religioasă cea mai numeroasă. În majoritatea ţărilor membrii Bisericilor de 

o confesiune sau de mai multe confesiuni alcătuiesc majoritatea populaţiei, chiar dacă 

sunt înregistraţi ca atare numai formal sau se declară că aparţin confesiunilor respective 

doar atunci când sunt întrebaţi. Însă majoritatea membrilor au contacte cu Biserica de 

care aparţin numai sporadic sau cu ocazia unor evenimente speciale. 

 Dezideratul lui Iisus Hristos „Ca ţoti să fie una”  (IN 17, 21) constituie o urgenţă şi 

o provocare ce stă în faţa creştinilor de pretutindeni, dar şi cel dintâi şi cel mai 

indispensabil efort misionar al Bisericii. 
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 O convertire autentică la nivel personal şi comunitar este calea de întreprins în 

drumul spre unitate, căci fără convertire constantă şi continuă, identitatea creştină nu se 

poate constitui, nici persevera, nici pe plan personal, nici pe plan eclezial 

  Trebuie să subliniem faptul că Bisericile Ortodoxe din Estul Europei au şansa de 

a învăţa din trecutul Bisericilor din Vestul Europei mai ales în ceea ce înseamnă 

provocările societăţii europene secularizate. Trecutul lor este viitorul nostru! Pentru 

prima dată Bisericile din Occident au dat piept cu indiferentismul religios, ostilitatea 

presei, cu mişcări şi proteste împotriva ierarhiei, cu probeme de gestionare a situaţilor 

dificile, etc., din păcate aceste au ajuns şi la noi şi cu regret, deşi avem în memorie 

faptele trecute întâmplate în Occident nu ştim să le facem faţă gestionându-le după 

bunul nostru plac, individual, acţionând în mod egoist şi distructic, sau mai bine spus 

autodistructiv. 

 Obiectivele lucrării sunt: 

- Analiza contextului contemporan, al postmodernității dimpreună cu 

fenomenele contemporane: globalizarea şi secularizarea 

  - Identificarea rolului religiei în spaţiul European actual.  

 -Identificarea răspunsurilor misionare la crizele lumii moderne cu care se con-

fruntă societatea contemporană. 

 - Importanţa procesului de evanghelizare - re-evanghelizare a Occidentului 

contemporan. 

 -  Analiză raţională şi obiectivă a procesului de reconstrucţie a identităţii publice 

a Bisericilor din Europa, mai cu seamă cea Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, începând 

din anul 2000 şi până în prezent. 

 -    Evidenţierea importanţei dialogului ecumenic şi a realizării unităţii. 

 -  Identificarea urgenţelor pastoral-catehetice şi misiunea Bisericii într-o 

societate abundent capitalizată. 

-   Identificarea exigențelor misionare pentru depășirea problemelor apărute în 

contextul transformării societății contemporane într-o societate în continua schimare. 

-   Identificarea perspectivei de dezvoltare/continuare a cercetării în contextul 

propus de prezenta lucrare.  
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-   Descifrarea condiţiilor şi modurile în care Biserica Ortodoxă îşi restructurează 

rolul de actor semnificativ al spaţiului european, cât şi a celorlalte Biserici creştine, cu 

precădere cea Romano-Catolică. 

-   Realizarea unei legături interdisciplinare pentru a avea o viziunea 

cuprinzătoare şi clară, obiectivă şi lămuritoare, a ceea ce se petrece astăzi în Europa şi 

impactul asupra Bisericii şi a credincioşilor ei 

           -   Lipsa unităţii Ortodoxiei la suprafaţa istoriei este o temă pe cît de gravă, pe atât 

de frecvent trecută cu vederea. Ne-am propus să oferim o radiografe a vechilor şi 

actualelor probleme şi conflicte care cauţionează mărturia credibilă a Ortodoxiei în 

lumea de azi şi de mâine. 

Elaborarea acestei teze a fost o îndrăzneală de a realiza o legătură 

interdisciplinară pentru a avea o viziunea cuprinzătoare şi clară, obiectivă şi 

lămuritoare, a ceea ce se petrece astăzi în Europa şi impactul asupra Bisericii şi a 

credincioşilor ei. 

Lucrarea doreşte să aducă o contribuţie la acest efort de articulare prezentând 

Biserica lui Hristos în mijlocul lumii europene de azi. 

Lucrarea de faţă propune să ofere o analiză raţională şi obiectivă a procesului de 

reconstrucţie a identităţii publice a Bisericilor din Europa, mai cu seamă cea Ortodoxă şi 

cea Romano-Catolică, începând din anul 2000 şi până în prezent. 

Vom căuta să descifrăm aici condiţiile şi modurile în care Biserica Ortodoxă îşi 

restructurează rolul de de actor semnificativ al spaţiului european, cât şi a celorlalte 

Biserici creştine, cu precădere cea Romano-Catolică. Studiul nostru va oferi o mai bună 

înţelegere a relaţiilor între acestea şi alte instituţii prezentate în cercetarea de faţă. 

O astfel de cercetare ne va permite să urmărim atât profunzimea implicării 

Biserici în diferite structuri sociale şi politice, cât şi – un aspect adesea neglijat – 

limitele acesteia. 

Pentru a reconstitui acest tablou, am considerat utilă studierea modului în care 

Bisericile europene înţeleg ele însele să îşi restructureze, reorganizeze şi renegocieze 

propria identitate publică în raport cu alţi actori din acest spaţiu.  
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Lucrarea este structurată în şapte capitole având cincizeci şi trei de subcapitole. 

 

I. EUROPA CHRISTIANA ÎN SECOLUL XXI  

Dacă urmărim elementele bune ale civilizaţiei europene, vom vedea că acestea 

provin în cea mai mare parte din Bizanţul Ortodox, care a fost apărătorul tradiţiei şi 

literaturii vechi greceşti, încreştinătorul acestora şi transmiţătorului tezaurului creştin 

în Occident, astfel încât, în final, la temeliile civilizaţiei europene se află Bizanţul, adică 

expresia dominantă a Bisericii Ortodoxe Răsăritene.  

Creştinismul se confruntă astăzi cu situaţii noi, paradoxale, care necesită un efort 

permanent de adaptare şi evoluţie în spiritul continuităţii apostolice legitime. Biserica 

este în criză, ori această criză constă în recunoaşterea dispariţiei unor activităţi 

(participarea la liturghie, rugăciunea, spovedania, căsătoria religioasă, botezul copiilor 

etc.), în fond, asistăm la distrugerea unui patrimoniu religios comun Europei, transmis 

în familie sau prin catehism. Apropierea de Uniunea Europeană şi evoluţia culturală a 

omenirii contemporane, ne obligă să prevedem o serie de modificări ce vor atinge în 

mod radical inerţia la schimbare a instituţiilor, de aceea este bine să observăm 

evenimente din alte ţări care au trecut prin schimbări culturale, un exemplu ar fi aici 

Franţa. Se ajunge la situaţia că apartenenţa confesională pierde din pertinenţa sa, 

pierzându-şi marcanţa asupra comportamentului colectiv. În prezent ne confruntăm cu 

diferite tipuri de migraţii; pe măsură ce lumea devine tot mai mult un „sat global”, 

mobilitatea oamenilor creşte.  Migraţia este o trăsăstură a speciei umane. Ea a jucat un 

rol important în geografia globului, în istoria şi economia multor state, a contribuit la 

creşterea economiei mondiale, la evoluţia statelor şi societăţilor, a îmbogăţit culturile şi 

civilizaţia. În contextul globalizării, migraţia internaţională a devenit unul din factorii – 

cheie care modelează lumea în care trăim.  Reversul prezenţei musulmanilor în Europa 

este prezenţa creştinilor în Orient. Conducătorii unor Biserici au atras atenţia asupra 

faptului că situaţia creştinilor din ţările musulmane trebuie mai bine monitorizate. 

Musulmanii din Europa nu pot pretinde libertate religioasă deplină, spun ei, atâta 

vreme cât creştinii din ţările musulmane nu se bucură de aceleaşi drepturi ca 

musulmanii. Nici măcar în ţările cu un regi oarecare liberal, creştinii nu pot face 

misiune în favoarea proriei lor religii. 
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Secularizarea şi globalizarea este un risc asumat, un preţ ce va trebui plătit 

ultramodernităţi europene. Depinde de inteligenţa şi înţelepciunea clerului şi a Bisericii 

în general să dea un răspuns inteligent provocării. 

 

II. EXISTENŢA, SENSUL ŞI IMPORTANŢA CONLUCRĂRII 

RELIGIILOR ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE 

 

 Fără a înţelege istoria relaţiilor între modernitate şi religie, nu putem spune cu 

exactitate unde ne situăm în prezent. Radicalizarea modernităţii constituie premisa 

pentru apariţia ultramodernităţii. Ne aflăm într-un moment de inflexiune, în care cele 

două curente coexistă în mod paradoxal. În realitate, atunci când vorbim despre 

modernitate trebuie să avem în vedere existenţa suprapusă a mai multor modele de 

modernitate, ataşate experienţelor diferite la nivel naţional. 

 Ca să putem înţelege rolul religiei în vremea noastră, posibilităţile, provocările şi 

capcanele cu care se confruntă omul religios şi Biserica contemporană, nu trebuie să ne 

oprim doar la teorii sociale referitoare la modernitate şi la modernitatea târzie sau 

postmodernitate. Pentru a avea o mai responsabilă înţelegere şi apropiere a faptului 

religios, trebuie să avem în vedere în primul rând studiul marilor tradiţii religioase ale 

umanităţii. 

 Rolul esenţial al religiei este indiscutabil. Nu este permisă o contribuţie care să 

reducă la o simplă încercare de înţelegere intelectuală, la câteva remedieri neînsemnate 

şi la o explicaţie de suprafaţă a fenomenelor. În multe cazuri, cugetarea religioasă este 

datoare să renunţe la rolul de simplu exeget. Are datoria de a se exprima cu îndrăzneală, 

cu o viziune şi o acuitate profetică, în legătură cu marile probleme care solicită 

contemporaneitatea. Aceasta înseamnă ca religia să-şi ia în serios dimensiunea ei 

profetico-eshatologică, contribuind cu toate mijloacele sale specifice la îmbunătăţirea 

vieţii credincioşilor. Este chemată să se implice în problemele reale ale vieţii. 

În opinia noastră, religia în Europa poate fi analizată la nivelul a trei paliere. Pe 

de o parte, religia nu poate fi separată de nici una dintre sferele publice naţionale, chiar 

dacă actorilor religioşi nu li se recunoaşte în aceeaşi măsură, din punct de vedere 

normativ, legitimitatea intervenţiilor publice. Totodată, religia contribuie la crearea 
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unui spaţiu public european. Aceste două caracteristici nu intră în contradicţie, ci 

completează ideea potrivit căreia religia  rămâne în acelaşi timp şi o opţiune privată. 

Gândurile şi sentimentele dezvoltate în sfera privată a omului conduc inevitabil la 

acţiuni şi urmări practice în sfera publică. Astfel spus „o veritabilă religie, chiar dacă 

este exercitată numai privat, nu poate fi doar privată. 

Vorbind despre mutaţiile profunde în cadrul modernităţii, nu avem de –a face cu 

sfârşitul acestui proces, ci mai degrabă cu radicalizarea sa şi chiar, în viziunea unor 

autori, ca de pildă Jean-Paul Willaime, cu naşterea unei ultramodernităţi. Dacă 

modernitatea s-a caracterizat şi se caracterizează în continuare printr-o demitologizare a 

tradiţiei (în care convingerile religioase au avut un rol de prim rang), ultramodernizarea 

descrie procesul de demitologizare a însăşi modernităţii. Nu doar religia se află într-un 

permanent proces de secularizare şi desacralizare, căpătând noi valenţe în cadrul 

statului modern a cărui suveranitate este în continuă reconfigurare, ci şi politicul. 

Ultramodernitatea reprezintă spaţiul public în care tradiţiile religioase se află în 

imposibilitatea de a mai fi deplin relevante pentru cetăţeni, însă acelaşi fenomen are loc 

în ceea ce priveşte ideologiile politice în numele cărora se pretinde ataşamentul 

aceloraşi cetăţeni. Dacă acceptăm această paradigmă de interpretare, rolul religiilor în 

sfera publică pierde componenţa sacră şi ideologică, fiind însă din ce în ce mai mai mult 

supus normativizării, ceea ce explică de altfel apariţia unor noi norme privind religia 

acceptate la nivel european. Acest proces nu este desigur linear: normativizarea nu 

priveşte practicile individuale, ci doar manifestările publice ale religiilor, constatare ce 

pare uneori ignorată şi care explică dezbaterile actuale în legătură cu acest subiect ce 

tind să se radicalizeze. 

Religia trebuie să încerce să facă ceea ce ştiinţa economică sau statul sunt 

aşteptate să facă. Ea trebuie degrabă să afle un serviciu care să suporte şi să întărească 

credinţa religioasă a aderenţilor săi; ar trebui totodată să aibă implicaţii mult în afara 

domeniului său religios. Religia poate fi o sursă de inspiraţie şi împuternicire pentru 

mişcările de transformare socială şi politică. Asemenea mişcări pot comunica un 

serviciu religios necesar care nu este similar cu aceea ce oferă, de pildă, sub-sistemul 

economic sau ştiinţific. Religia furnizează adepţilor săi o naraţiune unică care dă sens 

ultim vieţilor lor, o grijă altruistă şi dragoste pentru celălalt, o compensaţie pentru 



 

14 

 

recompensele nedisponibile şi puterea transformatoare care împuterniceşte vieţile lor în 

istorie. Religia reprezintă un factor determinant, prezent în toate relaţiile de viaţă. 

Statele europene au afirmat apartenenţa lor la credinţa în Dumnezeu în textul din 

Constituţiile lor. Moştenirea religioasă este precizată chiar în Constituţiile unor state 

care se numesc laice. Misiunea ad intra, ceea ce în cazul unor Biserici este numită 

reevanghelizarea propriilor naţiuni/popoare, redescoperirea ethosului misionar 

constituie provocare majoră pentru Bisericile creştine.  

Este foarte important pentru teologia Bisericii în vederea misiunii ei să 

regăsească relaţia dintre planul doctrinei şi cel al vieţii cotidiene. Această misiune nu 

este deloc uşoară dar nici inaccesibilă. Este salvatoare! 

 

III. DIALOG ŞI COMUNIUNE ÎN „LUMINA LUI HRISTOS” – 

ECUMENICITATEA EUROPEI CHRISTIANA. MODELUL ŞI ETOSUL 

CONVIEŢUIRII 

În mileniu al III lea rolul identităţii europene a culturii vechiului continent, dar şi 

necesitatea implicării statelor membre înrt-un dialog constructiv, va genera noi punţi de 

legătură între spiritualităţile comunităţilor existente. 

În acest demers, accentul cade pe „problema identităţii şi a dialogului privit din 

prisma cetăţeanului european de a cărui origine spiritual – creştină se vorbeşte tot mai 

puţin, pe primul loc fiind aşezate interesele individului şi a drepturilor pe care i le 

conferă noul context european secularizat. Comunitatea europeană de astăzi are ca şi 

principal obiectiv apărarea concepţiei de individ şi de societate fondată pe valorile 

acestuia, iar piatra unghiulară a identităţii europene rămâne din nefericire, direcţionată 

doar pe respectul faţă de drepturile omului individualizat şi faţă de Convenţia 

europeană a drepturilor acestuia. 

Astăzi în Europa le este cunoscut multora, chiar şi celor necredincioşi, că 

creştinismul este o puternică sursă de sprijin pentru civilizaţia europeană. Această 

apreciere a venit în Europa după ce a interacţionat cu provocările globale ale altor 

civilizaţii. Pentru a supravieţui în lumea de astăzi, Europa trebuie să rămână pe mai 

departe un continent creştin. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că aici nu există loc 

pentru reprezentanţii altor religii sau ai altor concepţii despre lume. Aceasta înseamnă 
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doar recunoaşterea înaltului rol al creştinismului în trecut, dar şi în prezentul şi viitorul 

continentului nostru. O astfel de recunoaştere este din mai multe puncte de vedere 

dependentă de măsura în care creştinii înşişi sunt capabili să-şi apere propria lor 

identitate creştină în această lume multiculturală şi atât de rapid schimbătoare, precum 

şi de măsura în care sunt în stare să rămână credincioşi lui Hristos. Dialogul reprezintă, 

în fapt, o parte integrantă a relaţiei dintre oameni de diferite credinţe şi ideologii care 

participă la viaţa comunităţii. Creştinii din diferite ţări ale lumii sunt deja angajaţi în 

dialog cu oamenii de alte credinţe şi ideologii. Situaţia istorică actuală, ca şi imperativele 

credinţei creştine în sine însăşi, de altfel fac necesară preocuparea creştinismului pentru 

cultivarea şi continuarea dialogului. De aceea, una din sarcinile esenţiale pe care le 

avem, în acest sens, în calitate de creştini este tocmai recunoaşterea acestui fapt, 

tratarea cu multă atenţie a posibilităţilor pe care le incumbă acest dialog asupra vieţii şi 

mesajului Bisericii, într-o lume pluralistă din multe puncte de vedere, inclusiv cel 

religios. 

Dialogul trebuie acceptat ca un mod de relaţie între oameni de credinţe diferite 

care-şi au integritatea lor proprie. El are valori intriseci şi nu doar o uzanţă 

instrumentală. Mărturia creştină cu privire la Împărăţie nu trebuie să reprezinte un 

pericol în cadrul dialogului.  

Imperativul mărturiei creştine prin dialog implică şi o altă îndatorire 

fundamentală, atât pentru creştini, cât şi pentru adepţii altor religii actuale. Dacă 

creştinii vorbesc despre „misiune”, nu e mai puţin adevărat că ei trebuie să recunoască, 

de asemenea, faptul că şi semenii lor de alte religii îşi au propriile lor „misiuni” în 

această lume pluralistă.  Teologia mărturisitoare şi spiritualitatea filocalică ne arată că 

numai adâncind legătura noastră cu Dumnezeu pentru o teologie şi spiritualitate adâncă 

se poate întări unitatea Ortodoxiei, ajungându-se la o convergenţă între creştinii de 

confesiuni diferite.  Lipsa de relevanţă a mesajului nostru pentru o lume din ce în ce mai 

bulversată şi mai divizată se datorează lipsei de unitate a Bisericilor Ortodoxe între ele. 

 Bisericile trebuie să acţioneze astfel încât toţi oamenii să fie capabili să 

construiască o lume concretă şi să o îndrepte spre Dumnezeu. Laicul nu trebuie înţeles 

într-o optică negativă sau inferior clericului. 
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IV. DÂND SUFLET EUROPEI: BISERICA ŞI EUROPA ÎN BISERICĂ 

 

Biserica, care sfinţeşte şi este sfinţită de către Duhul lui Dumnezeu, este 

purtătoarea sfinţeniei călăuzitoare a lumii. Sfinţenia este puterea şi realitatea Bisericii, 

în ea se exprimă adevărata îndumnezeire a omenirii, preluarea elementelor 

dumnezeieşti în viaţa naturală – firească. Biserica conduce lumea spre plinirea 

împărăţiei lui Dumnezeu, din împărăţia harului în împărăţia slavei, în mijlocul istoriei şi 

dincolo de hotarele acesteia. 

Dincolo de a fi o instituţie concretă în această lume, cu un aspect văzut 

incontestabil, Biserica este spre deosebire de Consiliul Europei sau Uniunea Europeană, 

o instituţie tainică, divino – umană, theanthropică, având fundamentul ei dincolo de 

aspectul văzut al existenţei, însă cuprinzând în sine şi această lume văzută. Deşi Biserica 

întruchipează imaginea sensibilă a eternităţii în timp, urmărind scopuri de natură pur 

spirituală, ea se confruntă în orice tip de societate cu necesitatea afirmării propriei 

identităţi şi valorilor ei, cu lupta pentru o viaţă moral – spirituală a membrilor ei, în 

scopul depăşirii tuturor obstacolelor care ar putea periclita firescul vieţii creştine şi 

perspectiva unei veşnicii fericite. 

  În cadrul dialogului ecumenic contemporan se accentuează mai ales caracterul 

social al Bisericii. Iar acest caracter este înţeles de obicei numai în dimensiunea sa 

orizontală. Biserica nu este însă societate omenească, ci comunitate divino - umană. Şi 

calitatea omului de fiinţă sociabilă nu se mişcă numai pe dimensiunea orizontală, ci şi 

pe cea verticală. Religiozitatea este culmea sociabilităţii fiinţei umane şi se leagă 

nemijlocit de dimensiunea orizontală a sociabilităţii sale. În fine, Biserica, în calitate de 

comunitate divino-umană, este şi comuniunea îndumnezeitoare. Aceasta înseamnă că 

unitatea Bisericii, în calitate de comuniune teandrică, este expresia comuniunii şi a 

unirii sale cu Dumnezeu şi că misiunea ei, în calitate de comunitate îndumnezeitoare, 

este în strânsă legătură cu sfinţenia ei. 

Raporturile între Stat şi Biserică, concepute la nivel naţional de o manieră mai 

mult sau mai puţin flexibilă, în funcţie de diversitatea religioasă existentă sunt, în cazul 

statelor membre ale Uniunii Europene, pe cale de a transforma radical pe măsură ce 

modelul de integrare politică ales pentru această organizaţie avansează. Am subliniat 
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faptul că se impune prin urmare o reexaminare a situaţiei religiei prin plasarea la un 

nivel de discuţie european, ceea ce reprezintă o evidenţiere a particularităţilor naţionale, 

prin raportare la  experienţe similare din ţări diferite. Reconfigurarea contemporană a 

religiei şi a politicii nu particularizează doar spaţiul european, ci descrie un proces mai 

amplu. Este cert însă că modelele naţionale alese pentru a descrie relaţiile stat – Biserică 

au o influenţă şi în afara spaţiului Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că religiile 

creştine au o arie de acoperire şi o vocaţie universală care depăşeşte limitele spaţiului 

comunitar.  

Nu putem să ocolim în tratarea de faţă rolul şi activitatea din ultima vreme a 

Bisericii Romano – Catolice. Credincioşii catolici sunt majoritari în populaţia Europei 

iar episcopul Romei are şi în momentul de faţă un rol important în viaţa bătrânului 

continent.  

În perioada de după anul 2000, perioadă de care ne –am ocupat în cercetarea de 

faţă, tronul Vaticanului a avut trei Papi: Ioan Paul al II-lea, Papa Benedict al XVI-lea şi 

actualul pontif Papa Francisc. 

În subcapitolul misiunii Bisericii în Europa contemporană am arătat că este 

greşită ideea conform căreia activitatea pastorală în cadrul Bisericii trebuie lăsată 

exclusiv pe seama ierarhiei. Clerul îşi are un rol fundamental şi de neînlocuit în 

dinamica pastoraţiei şi a misiunii însă cu toate acestea toţi membrii comunităţi eclesiale 

trebuie să participe la activitatea pastoral-misionară a Bisericii, făcându-i să înţeleagă 

rolul preoţiei universale. 

 Prezenţa Bisericilor la Bruxelles trevuie să fie un bun augur, devenind un proces 

de reorganizare şi precizare a domeniilor de lucru şi colaborare. Biserica trebuie să ofere 

tânărului proiecte interesante şi atrăgătoare şi să ofere modele de credincioşi implicaţi 

duhovniceşte, pentru ca el sa se simtă încurajat în demersul său spiritual. 

 Am subliniat şi că prezenţa Facultăţilor de Teologie în cadrul Universităţilor de 

Stat, constituie o şansă şi o necesitate evidentă pentru dialogul dintre ştiinţă şi religie. 

Teologia trebuie să devină mai pastorală şi să se preocupe de problemele spirituale şi 

etice ale creştinilor, care au de înfruntat astăzi o lume marcată de o schimbare rapidă a 

sistemelor de valori. Fiecare Biserică locală trebuie să reflecteze într-o manieră mai 
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critică asupra aceea ce are de făcut, adică să vadă dacă şi în ce măsură teologia elaborată 

şi predată în diferite şcoli de teologie este în legătură cu viaţa Bisericii de astăzi. 

Avem nevoie de o colaborare mai strânsă între teologia academică şi viaţă 

spirituală a mănăstirilor, pentru a cultiva o teologie a discernământului spiritual. 

 

V. ORTODOXIA ŞI DESTINELE EUROPEI CHRISTIANA 

 

Vorbind în sensul genericului introducerii capitolului de faţă şi anume al 

deschiderii Ortodoxiei spre lume, constatăm mai întâi că, din viaţa omenirii de astăzi, 

nu a dispărut orice năzuinţă de înfăptuire a dreptăţii pe pământ. Fapt este că o 

binecuvântare cerească însoţeşte aspiraţiile profund umane de întrajutorare, de 

înţelegere şi bunăvoire dintre persoanele şi popoarele ce trăiesc împreună. E adevărat şi 

aceea că, de aici nu rezultă că Biserica s-ar identifica cu lumea, dar nici aceea că s-ar 

îndepărta de lume, închizându-se în sine. Afirmaea unei responsabilităţi majore a 

Bisericii faţă de lume rezultă dintr-o unitate a ei cu creaţia, care nu exclude nici 

deosebirea dintre Ecclesia şi oikumena. Sfântul Duh îşi descoperă puterea lui 

edificatoare şi sfinţitoare pe pământ în numele Mântuitorului Iisus Hristos, în numele 

Întrupării Lui efective, precum şi a Învierii Lui reale. De aceea, înaintarea în istorie a 

întregii lumi spre o ţintă finală, prin dezvoltare şi înnoire continuă, vine de la Sfântul 

Duh prin Biserică, adică printr-o comunitate distinctă, rânduită de Dumnezeu să ne să 

ne cuprindă în ea pe toţi. Umanitatea lui Hristos este mai întâi de toate umanitatea 

răscumpărată şi sfinţită de Duhul Sfânt, dar în această îpostază a ei, constituind 

Biserica, ea nu poate fi nici identificată cu umanitatea, în general, şi nici deosebită de ea. 

Ecclesia e pomul vieţii în mijlocul lumii (Cf. Apoc. 22, 1-2). Unitatea Ortodoxiei este în 

condiţiile prezente izvor de putere şi nădejde atât pentru depăşirea crizei actuale, cât şi 

pentru ocrotirea identităţii autentice a popoarelor ortodoxe în pluralismul comunităţii 

europene. Însă orice fărămiţare sau slăbire a unităţii Ortodoxiei face să persiste toate 

fenomenele crizei cu urmări imprevizibile pentu viitorul Ortodoxiei. 

Bisericile Ortodoxe au datoria să dovedească cu învăţătura lor că în funcţionarea 

armonioasă a trupului bisericesc sunt îndreptăţite toate acele căutări spirituale care l-au 

târât pe omul contemporan la viziunile himerice ale ideologiei despre egalitate şi 
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dreptate socială. Însă toate viziunile măreţe despre rolul Ortodoxiei în mileniu al treilea 

presupun coeziunea internă şi strălucirea spirituală a unui trup bisericesc înfloritor atât 

în funcţionarea lui internă, cât şi în relaţiile lui cu restul lumii creştine. Din această 

strălucire primitivă a trupului bisericesc pot să rezulte consecinţe cu efecte 

binefăcătoare atât pentru viaţa naţională a popoarelor ortodoxe, cât şi pentru relaţiile 

lor internaţionale. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale au datoria să-şi concentreze 

lupta pentru reunirea trupului lor bisericesc şi să nu se lase târâte  în vârtejul 

confruntările etnice, fiindcă trupul lor bisericesc bine închegat echilibrează şi accesele 

necontrolate ale coştiinţei naţionale a popoarelor ortodoxe. Ortodoxia mărturiseşte că 

fiecare om, indiferent de culoare, religie, rasă, naţionalitate, limbă, este un purtător al 

chipului lui Dumnezeu, fratele sau sora noastră, membru egal al familiei umane.  

Transfigurarea inimii poate şi trebuie să ducă la transformarea societăţii. 

Creştinii au disociat spiritualitatea de responsabilitatea faţă de comuniune. Privirea spre 

cele interioare nu ar trebui să fie într-un contrast atţt de mare cu privirea spre cele 

exterioare. Exprimarea sinodalităţii la nivel global şi întâlnirile în mod regulat a 

Bisericilor autocefale ortodoxe este o condiţie necesară în lumea de astăzi.  Bisericile 

Ortodoxe Europene trebuie să aibe mesaje temeinic alcătuit care să privească şi să 

răspundă nevoilor actuale. 

 

VI. IMAGO DEI. DE LA HOMO OECONOMICUS LA HOMO ADORANS 

Una din principalele preocupări ale teologiei ortodoxe a secolelor XX şi XXI o 

constituie evidenţierea importanţei teologiei persoanei, respectiv a rolului mediator pe 

care acesta îl ocupă în relaţia cu Sfânta Treime şi cu lumea creată, ca factor generator de 

unitate şi progres al omenirii şi al întregii creaţii spre Dumnezeu. Această preocupare a 

constat în truda conlucrării unora dintre cei mai însemnaţi teologi ortodocşi ai secolului 

trecut. Pe lângă părintele Dumitru Stăniloae, pe pr. George Florovsky, pe Vladimir 

Lossky, pe mitropoliţii Ioannis Zizioulas şi Kallistos Ware, pe Christos Yannaras, alături 

de mulţi alţi teologi. 

Societatea de astăzi creşte o generaţie de cumpărători: cumpărători de haine, 

electrice, bunuri de tot felul etc. lucru care reduce omul la calitatea de sclav al economiei 

şi al sistemelor inventate de el. E nevoie de multă atenţie pentru a nu ne transforma 
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într-un robot comercial care cumpără fără discernământ lucruri de care nu are nevoie. 

Dar mai ales trebuie să fim atenţi să nu plătim aceste lucruri de nimic cu propriile 

noastre virtuţi, cu propria, adevărata noastră demnitate. Vrem să aparţinem lui Hristos 

dar în acelaşi timp nu reuşim să renunţăm la nimic din ceea ce este incompatibil cu 

identitatea noastră. Acest lucru care devine un fenomen general, caracterizează pe cei 

mai mulţi dintre noi şi contribuie la slăbirea credinţei.  

Putem concluziona că omul îşi caută de mii de ani o morală fără Dumnezeu. Şi la 

ce a ajuns? La Homo homini lupus. Dincolo de morala de paradă, alcătuită din vorbe, a 

instaurat interesul şi imperativul moral drept normă a moralităţii. Şi de aici porneşte tot 

ce e lipsit de orientare morală, de orice criteriu moral care să justifice altceva decât 

egoismul feroce. Prin om, lumea se deschide spre Dumnezeu şi Dumnezeu întrupându-

Se se coboară în lume. Antropologia creştină este dovada acestei deschideri datorită 

prezenţei chipului lui Dumnezeu în om încă de la creaţie (Fac. 1, 26). 

 Imago Dei este punctul comun al discursurilor interreligioase. Întreaga omenire 

se trage dintr-o singură pereche de oameni. Dacă teologia nu este o speculaţie zadarnică 

asupra existenţei lui Dumnezeu, dar posedă un caracter eminent practic, cum afirmă 

Luther, atunci ea n-ar mai putea da ajutorul în a gândi spre alte realităţi mult mai 

marcante ale vieţii noasre sociale, şi îndeosebi spre aceea de imagine. Omul este 

imaginea lui Dumnezeu, fapt pentru care şi Fiul Său ia acest chip omenesc pentru a-l 

restaura (II Cor. 4, 4). Pentru omul contemporan natura neînsufleţită devine altero ego. 

Tocmai datorită acestei realităţi, Biserica prin misiunea ei se vede îndatorată a deschide 

perspectivele interpersonale de a comunica prin imagine ca chip a lui Dumnezeu 

transcendent, şi nu prin imaginea exclusiv imanentă. Mediul secularizat în care trăim 

poate conduce la un deficit al aterităţii. O natură supusă stricăciunii şi pervertirii devine 

opacă transmiterii şi receptării unui chip sofianizant. Din acest punct de vedere mediul 

nu poate deţine o poziţie neutră, ci influenţează receptarea mesajului: medium is 

message. Mediatizat peste măsură, umanul devine divinizat, aşa încât omul mediatic 

numai este un simplu om, ci devine dumnezeu cu un plus de transcendenţă, plus de 

invizibilitate, plus de mister, dar un minus de credinţă. Mediatizată, imaginea este cert 

demultiplicată într-un număr infinit de semne şi poartă vidul forţei sale simbolice, 

înghiţită fiind la rang de simplu semn, indiferent de realitate, şi totalmente 
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interschimbătoare cu alte semne. Omniprezenţa vizibilului a ucis forţa simbolică a 

mesajului vizual. 

Ideea de demnitate umană este centrală pentru conceptul modern al drepturilor 

omului. Demnitatea umană este principalul motiv care se aduce în vederea justificării 

existenţei drepturilor şi libertăţilor. Anumite drepturi şi libertăţi au fost formulate 

tocmai pentru protecţia demnităţii umane. În dezvoltarea istorică a ţărilor occidentale, 

lista drepturilor şi a libertăţilor a tot crescut, acoperind de fiecare dată arii noi ale vieţii 

sociale. Astfel, drepturile politice, economice, culturale şi sociale s-au dezvoltat. Acest 

proces arată că faţete noi ale demnităţii umane sunt dezvăluite în istorie. În anii 

recenţă, problemele relaţiilor sexuale, statutul vieţii umane şi al bioeticii au devenit din 

ce în ce mai accentuate. Aceasta înseamnă că o nouă generaţie a drepturilor omului a 

apărut, drepturi care s-au dezvoltat din definiţia a ceea ce este omul la nivelul naturii 

sale. Prin urmare, este important astăzi, aşa cum nu a mai fost niciodată înainte, să 

încercăm să claridicăm ce înseamnă demnitatea umană. 

Evanghelia predicată în fapte (Ortopraxia), înseamnă astăzi un limbaj concret şi 

credibil: acela al iubirii faţă de semenul nostru. Trebuie să redescoperim şi să 

intensificăm opera filantropică, de caritate, în orfelinate, spitale, case de bătrâni, unităţi 

militare, închisori, ştiind că iubirea faţă de aproapele este singurul criteriu al judecăţii 

de apoi (cf. Matei 25, 31-46). Biserica şi toţi membri ei trebuie să redescopere „taina 

fratelui”, să redescopere slujirea diaconică tradiţională a Bisericii şi să exercite în 

spiritul şi după exigenţele zilelor noastre. Taina fratelui reprezintă atitudinea practică a 

Bisericii faţă de om, când contemplă şi mărturieşte, trăieşte şi aprofundează taina iubirii 

divine pentru om sau misterul întrupării Domnului. Biserica poate să pună un început 

bun pornind de la o revigorare a comunităţii parohiale. 

  Filantropia trebuie realizată de jos în sus, de ci în romul rând în parohie, unde 

preotul şi preoteasa ajutaţi de comunitate sunt cei dintâi filantropi. Locaşurile de cult 

trebuie să devină mini-centre filantropice, locuri unde se poate aplica o necesară 

strategie naţională de filantropie. 

 

VII. UMBRE ŞI LUMINI ÎNTR-O EUROPĂ SECULARIZATĂ 
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Termenul criză înseamnă în primul rând, se ştie, judecată, discernământ, 

separare a apelor învălmăşite. Crita – atât de importantă, atât de abundent tematizată – 

a modernităţii poate oferi aşadar, alături de inconfort spiritual şi tocmai datorită lui, 

materie pentru un discrenământ ofensiv, creator. În masa de carenţe a condiţiei 

moderne s-ar putea afla şanse neaşteptate, aparte, niciodată întâlnite până acum, 

puncte de sprijin pentru orientarea verticală. Există, ne spus tradiţiile spirituale, 

conversiuni care transformă conştiinţa acută a lipsei în elan anagogic.  

Specifică timpurilor noastre, ca oricărei perioade marcate de chimbări în 

domeniul cultural, le este criza spirituală. Caracterizată mai ales prin căutarea 

experienţei directe în acest domeniu mai degrabă decât a  marilor sisteme religioase. 

Această spiritualitate lipsită de încadrare într-o tradiţie, dar şi de dimeniune 

transcendentă consideră aspectul dogmatic la fel de periculos precum ateismul sau 

agnosticismul. De acea, maeştrii noilor mişcări religioase sau new age nu trasmit 

doctrine, ci favorizează prin iniţierea la anumite tehnici şi trasarea unui drum accesul la 

experienţe personale. Prin aceasta se exclude implicit orice autoritate în afara propriei 

inteligenţe şi experienţe. Dumnezeu poate fi experimentat, dar nu exprimat. În 

contextul actual, în care omul este, conştientizându-o sau nu, însetat de absolut şi de 

sens există incontestabil şi tendinţa îndepărtării de comunităţile religioase tradiţionale, 

a refuzului oricărui dogmatism, a oricărei intoleranţe interreligioase, dar şi a credinţei 

într-un Dumnezeu personal. Se doreşte, dimpotrivă, o deplină contopire cu natura, 

lărgirea conştiinţei, depăşirea propriilor limite, dezvoltarea întregului petenţial etc., iar 

noile mişcări religioase propun tocmai o spiritualitate lipsită de dimensiunea 

transcendentă, ceea ce marchează implicit trecerea de la religiozitate la spiritualitate în 

epoca noastră: omul caută spiritualitate sătul fiind de atmosfera consumistă, dar refuză 

să o trăiască în chip coerent în religiile tradiţionale, adesea criticate datorită 

scandalurilor financiare, homosexualitate etc. 

Astăzi problemele sunt prea multe pentru a fi rezolvate superficial. Trebuie văzut 

în mod realist cu ce poate contribui fiecare din cei chemaţi să le rezolve. Avem o 

mulţime de probleme în plus, din cauza crizei economice şi financiare, care are la 

origine o criză spirituală profundă, a pierderii credibilităţii, a lăcomiei de îmbogăţire 

imediată, fără nicio morală. Lăcomia exagerată a unora creează lipsuri pentru alţii. Deci 
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avem nevoie de o gândire socială în duh de solidaritate. În vreme de criză soluţia cea 

mai benefică este solidaritatea, solidaritatea între instituţii, solidaritatea între oameni, 

solidaritatea între popoare. Criza este o judecată a lui Dumnezeu pentru lucruri care nu 

au fost bine făcute – în limba greacă criza înseamnă judecată. În alte culturi, criza 

înseamnă un nou început, de altfel aşa cum este şi criza adolescenţei. După ce ai trecut 

de ea te mai maturizezi. Pentru noi această criză trebuie să fie şi un element de reflecţie, 

de a vedea unde am exagerat şi mai ales să stabilim priorităţile vieţii spirituale. Valorile 

sunt diferite şi se verifică mai bine în timp de criză. 

Europenii tranversează o criză de identitate. Este nevoie ca dezbaterile despre 

identitate să se situeze într-un cadrul mai puţin marcat de tradiţionalul provincialism 

naţional cu prejudecăţile lui.  Intensificarea vieţii spirituale şi înnoirea ei în Ortodoxie 

nu se face prin împrumuturi şi inovaţii eterodoxe, ci prin punerea în practică a sfaturilor 

marilor duhovnici, şi anume: rugăciunea zilnică, spovedania, împărtăşirea, postul şi 

milostenia, ş.a. 

Biserica va fi prezentă cu adevărat în societate, atunci când va fi prezentă în 

inimi, când va putea să-L readucă pe Hristos în inimile credincioşilor. Atunci Biserica va 

avea credibilitate.  Avem nevoie de o alianţă mobilizatoare a clerului cu mirenii şi cu 

intelectualitatea. O alianţă lucrativă, prezentă, misionară nu una de vitrină. Intelectuali 

creştini nu sunt puţini dar devin, cu timpul tot mai puţini. Aşa cum ei preţuiesc Biserica 

şi Biserica trebuie să-i preţuiască pe ei. Datoria creştinilor, iar atunci când depăşesc 

neîncrederile şi stereotipurile,  ortodocşi o resimt foarte puternic, e aceea de a comunica 

construcţiei europene un suflu înnoitor, în perspectva divino-umanităţii.  

 

Concluzii 

 

Rămâne aşadar deschisă întrebarea: de unde îşi va extrage Europa secolului XXI 

energia de a face istorie, „sufletul” ecumenic, starea de spirit dominantă? Cum îşi vor 

asigura cele 500 de milioane de locuitori ai acestui spaţiu legătura socială – şi proiecţia 

ideală – în absenţa cărora nu se poate vorbi despre o „comunitate” europeană? „Nu din 

decostructivismul post-modern, nu din eclectismul spiritual post-industrial, nu din 

frenezia sociopată a profitului idolatrizat, nu din evaziunea în spaţiul virtual al 
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internetului şi, cu siguranţă, nu din stufos – juridicele tratate de bază ale Uniunii 

Europene. „Sufletul” – metafora vitală legată de metafizica tradiţională – presupune 

„valoarea adăugată”, creaţia de bunuri intangibile, capacitatea de a opera cu simboluri, 

angajamentul unui crdo, pe scurt: contactul cu o transcendenţă care închide istoria, 

deschizând simultan perspectiva eshatologică a unui „după” integrator. 

Dacă europenii îşi revendică o identitate distinctă, dacă mai au orgoliul unei 

diferenţe specifice şi ambianţa de a conta în noile aranjamente geopolitice, atunci vor fi 

nevoiţi să-şi amintească de unde vin şi să reintegreze în canonul lor fundamental ideea 

creştină. Creştinismul depăşeşte cadrul european – atât ca difuzare, cât şi ca stil. Există 

un creştinism în afara Europei. Dar se pune întrebarea poate exista o Europă în afara 

creştinismului? Deşi religia lui Hristos s-a născut în Asia Mică, Europa este creştină 

înaintea oricărui alt continent, iar primatul acesta se impune atenţiei, indiferent de 

unghiul  de abordare fie el demografic, geografic, istoric, cultural, patrimonial, spiritual, 

misionar, filozofic, politic, economic şi ecumenic. În vreme ce se luptă pentru găsirea 

unor norme etice comune, creştinii trebuie să caute relaţii de legătură şi cu adepţii altor 

religii, care au poziţii etice asemănătoare cu cele ale creştinilor. Din dorinţa atingerii 

acestor scopuri, este de dorit să se dezvolte contacte interreligioase în Europa şi în 

întreaga lume. În ciuda tuturor diferenţelor, religiile mondiale au o concepţie comună 

asupra priorităţii valorilor veşnice în faţa celor lumeşti. Aceasta ne ajută la luarea unei 

poziţii comune împotriva ameninţării faţă de orientarea morală.  

Bisericile au jucat un rol considerabil în oferirea de direcţie şi conducere pentru 

numeroase procese care caută să promoveze reconcilierea şi să strângă cooperarea în 

Europa. Acum, mai mult ca oricând, unitatea dintre Bisericile din Europa trebuie să 

producă mărturie pentru un viitor care transcende viziunea unui viitor economic şi 

politic comun, spre a îmbrăţişa un viitor în care viaţa intensă în Hristos dă speranţă 

tuturor oamenilor, de pretutindeni. Mărturia hristocentrică a Bisericii faţă de aceste 

aspiraţii va fi o sursă de reînnoire şi unitate pentru Bisericile din Europa.  Cine neagă 

rădăcinile Europei trebuie invitaţi să facă o excurse de la Gibraltar prin Spania, Franţa, 

Germania, Scandinavia şi Polonia, şi de la Roma prin vechiul Constantinopol, Atena, 

România şi Kiev până în Rusia. Se vor întâlni cu cele mai diferite popoare şi vor auzi 

limbi diferite, dar peste tot vor găsi crucea şi catedrale în centrul tuturor oraşelor vechi. 
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Rădăcinile creştine pot fi contestate doar negând ceea ce este evident. Rădăcinile 

creştine nu s-au uscat între timp. Prin urmare, nu trebuie să ne negăm modernul, ci 

trebuie să îl ferim de autodistrugere. 

  Biserica Ortodoxă doreşte de la Uniunea Europeană să respecte şi să încurajeze 

oe mai departe diversitatea religioasă şi culturală, să respecte specificul Bisericilor şi 

comunităţilor religioase, să încurajeze dialogul între Biserică şi instituţiile europene. 

Chestiunea înţelegerii altor religii din punctul de vedere creştin prezintă nu 

numai un interes teologic, ci are şi multiple consecinţe practice în ceea ce priveşte 

atitudinea creştină faţă de căutările spirituale ale vremurilor noastre şi, în general, în 

ceea ce priveşte mersul umanităţii. 

Trebuie să afirmăm faptul că ortodocşii trebuie să recunoască propria lor 

slăbiciune în tratarea de chestiuni ecumenice şi fragilitatea de ecumenism local din 

ţările lor. Antiecumenismul este, cel puţin în parte, rezultatul unor incertitudini.  

Desigur este de dorit o atitudine unitară a Ortodoxiei faţă de mişcarea ecumenică, 

aşa cum este de dorit o atitudine unitară în toate chestiunile cu care se confruntă 

Ortodoxia,  pentru că aceasta ar reflecta  comuniunea deplină existentă în Ortodoxie în 

chestiuni dogmatice, liturgice, canonice şi în ceea ce priveşte provocările lumii moderne. 

Europa are însă nevoie să-şi regândească originile şi pe sine în faţa lumii. Noi, 

europenii, avem nevoie cu toţii de o regăsire autentică a identităţii la nivel personal, dar 

şi colectiv, supranaţional. Lipseşte un entuziasm european, iar pentru a crea Europa, 

este nevoie să se facă apel la profunzimea originilor sale şi la sentimentele cetăţenilor 

săi. 

Trebuie împreună cu Europa să redescoperim adevărul că iubirea noastră faţă de 

aproapele se naşte din rugăciune (Sf. Isac Sirul), iar rugăciunea este ea însăşi expresie a 

iubirii faţă de Dumnezeu. Rugăciunea nu este o simplă datorie umană, ci un izvor de 

putere spirituală, un izvor de iubire şi de înnoire a vieţii noastre. 

Fără îndoială, Europa are în prezent o dinamică religioasă slabă. Acest lucru este 

vizibil deja prin comparaţie cu Statele Unite ale Americii, unde religia joacă un rol 

semnificativ mai mare ca factor social-politic decât în multe ţinuturi îndepărtate ale 

Europei, unde participarea la slujbă este în medie mai mare, iar scena religioasă este 

de asemenea ceva mai vie. În America Latină câştigă teren în continuare comunităţile 
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asumpţioniste şi evanghelice, în detrimentul Bisericii Catolice cu o lungă tradiţie. În 

Africa Subsahariană, Bisericile creştine clasice de sorginte europeană înregistrează un 

număr de membri în creştere; la acestea se adaugă un număr care nu poate fi decât 

aproximat de Biserici şi comunităţi indigene. În Asia, numărul creştinilor este în 

prezent în creşetere,  special în Republica Populară Chineză. 

O trezire religioasă similară în Europa este puţin probabilă în viitorul apropiat. 

Sunt multe lucruri care indică faptul că, în Europa occidentală în orice caz, erodarea 

Bisericilor creştine va continua prin slăbirea legăturii cu Biserica, precum şi a 

încrederii în tradiţia credinţei; este posibil să se ajungă şi la o anume stabilizare a 

practicii religioase ajunsă între timp la un nivel scăzut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


