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Preliminarii 
Creştinismul însuşi şi civilizaţia umană, în general, se 

confruntă în acest timp istoric pe care îl trăieşte cu o provocare de 
proporţii şi fără precedent atât prin dimensiuni, cât şi prin 
implicaţii: fenomenul mondializării sau al globalizării.  

Ca fenomen social, globalizarea nu are analogie cu nici un 
alt fenomen din trecutul istoriei, reprezentând o realitate care 
sfidează toate paradigmele sociale şi mentale cunoscute până 
acum, o gigantică mutaţie civilizaţională care traumatizează 
societatea şi intimidează inteligenţele, manifestându-se printr-o 
ruptură tot mai evidentă atât cu ierarhiile de valori ale culturilor 
tradiţionale, cât şi cu valorile „modernităţii” occidentale clasice, 
faţă de care apare ca o neliniştitoare şi inclasabilă „post-
modernitate”.3

Aşadar, este vorba nu doar de un proces prin care 
informaţiile trec frontierele comunităţii de origine şi se 
internaţionalizează, ci de unul încă şi mai complicat, cel al 
extinderii continue a pieţei pe care se valorifică valorile, inclusiv 
cele ideatice şi spirituale. Se pare că ne găsim într-o lume nu numai 

                                                 
1 Referat susţinut la simpozionul „Spiritualitatea creştină şi postmodernismul”, 
organizat la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti în luna martie 2007. 
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
3 Cf. Ioan I. Ică jr., Globalizarea – mutaţii şi provocări, în vol. „Gândirea socială a 
Bisericii”, realizat de Ioan Ică jr. şi Germano Marani, Sibiu 2002, 481. 
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a comunicaţiilor globalizate, a comerţului globalizat, ci şi a ştiinţei 
globalizate, proces în care se vorbeşte tot mai mult, şi chiar se fac 
eforturi în acest sens, şi de o globalizare la nivelul spiritualităţii 
creştine europene. 

Totuşi, concepţii potrivit cărora religia s-a globalizat cea 
dintâi, în sensul că reprezentări şi viziuni religioase se află de multă 
vreme în competiţie globală,4 cred că sunt prea curajoase şi prea 
de timpuriu exprimate.  

Într-adevăr, spre religie se îndreaptă încrederea şi 
speranţele atât imanente, cât şi transcendente a majorităţii 
oamenilor, ea rămânând resursa de motivare, dar şi de acţiune 
pentru orice atitudine şi comportament uman, atât în plan 
individual cât şi colectiv. De aceea, este mai mult decât evident, că 
în procesul globalizării şi al integrării europene, religia are, dar mai 
ales va avea, rolul unui factor esenţial şi definitoriu în realizarea 
unificării europene şi a desfăşurării procesului de globalizare. 

Caracteristicile spiritualităţii fiecărei Biserici creştine şi a 
fiecărui popor în parte, pe fondul în care, în Europa în care trăim, 
există popoare sau grupuri etnice necreştine, greu vor putea fi 
unificate sau globalizate.  

Aşadar, în civilizaţia europeană, de la tradiţia iudeo-creştină 
se aşteaptă din nou soluţii, mai complexe, şi mai adecvate unor noi 
situaţii şi interogaţii cu care ea a început, deja, demult să se 
confrunte. Din acest punct de vedere, întrebări  de genul : Ce 
înseamnă de fapt şi ce pretinde globalizarea? Care este ponderea şi impactul 
religiei şi a Bisericilor creştine şi necreştine în situaţia politică a lumii de azi şi 
în evoluţia spre unificare din Europa? Ce schimbări se produc în etică şi în 
spiritualitatea creştină în era globalizării ? etc. sunt mai mult decât 
justificate, iar răspunsul la ele, mai mult decât necesar. 
                                                 
4 A se vedea Andrei Marga, Religia în era globalizării, Ed. Efes, Cluj-Napoca 
2003, 9. 



Bisericile creştine şi globalizarea 7 

 

 
1. Globalizarea – fenomen paradoxal sau o 

mixtură complexă de procese  
 

Se discută îndelung dacă avangarda umanităţii actuale a 
trecut într-o societate „postmodernă”, într-una „postindustrială” sau 
într-una „postcapitalistă”. Sociologi, umanişti, politicieni, filosofi, 
cred că răspunsul mai sigur ar fi că umanitatea a intrat într-o 
societate globală sau pe cale de globalizare.5  

La această concluzie se poate ajunge dacă observăm, de 
pildă, cel puţin faptul că în cercetarea ştiinţifică, de multă vreme, 
standardele de performanţă s-au internaţionalizat, devenind unice 
pentru comunitatea ştiinţifică mondială şi dincolo de universităţi 
sau simple centre de cercetare, provinciale.  

Ştiinţele, cele experimentale mai ales, sunt de multă vreme 
întreprinderea comună a multor oameni aflaţi la distanţă mare unii 
de alţii, legaţi prin interogaţii similare, specializare comună, criterii 
de profesionalism generalizate, posibilităţi de publicare a 
rezultatelor cercetării lor accesibile în funcţie de performanţe etc. 
În domeniul comunicaţiilor, posturile mari de televiziune acoperă 
astăzi practic întreg mapamondul, culegând, prelucrând şi 
difuzând informaţii pentru orice om de pe pământ. Economia a 
intrat şi ea, la rândul ei, în procesul globalizării. Protecţionismul şi-a 
pierdut baza, dovedindu-se  că este contraproductiv; produsele 
străine penetrează oricum, fie şi pe căi indirecte, propriile 
frontiere. Aşadar, internaţionalizarea, înţeleasă ca dependenţă a 
rezultatelor cercetării şi a validării lor de travaliul unor oameni 
aparţinând mai multor naţiuni, s-a transformat în globalizare.6

                                                 
5 Ibidem, 13. 
6 Ibidem. 
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Fenomenul globalizării nu este, se pare, doar o 
caracteristică a timpului nostru cu un impact relativ, ci este un 
fenomen mult mai profund, care afectează poziţionarea noastră în 
lume, cunoaşterea şi dimensiunea religioasă a vieţii noastre, 
antrenând schimbări istorice care obligă adesea, dacă nu imediat la 
reconsiderări ale propriei spiritualităţi şi tradiţii, în procesul 
convieţuirii lor cu altele, în aceeaşi societate pluralistă, cel puţin la  
reflecţii care antrenează luări de poziţii vizavi de acest fenomen, 
care implică, oricum în sine, dacă nu pierderi, cel puţin diluări ale 
specificităţii proprii. 

Analizat în esenţa sa, fenomenul globalizării comportă în 
sine două distincţii care implică o modificare a elementelor înseşi 
care interacţionează: similitudini între state – de organizare 
statală, organizări ale producţiei de bunuri şi ale consumului 
acestora etc. - şi diversităţi ireductibile între state şi naţiuni, sub 
aspectul tradiţiilor culturale sau religioase, al nivelului de 
dezvoltare şi promovare a intereselor etc. Aceasta din urmă poate 
conduce la fragmentarea şi scindarea patrimoniului de valori 
proprii prin interpretări pliate la diferite interese şi contexte 
istorice. 

Din perspectiva primei distincţii – cea a similitudinii – 
globalizarea apare ca un fenomen realizabil, aducător de progres în 
viaţa naţiunilor şi statelor lumii. Din perspectiva celei de a doua – 
a diversităţii ireductibile – globalizarea, chiar la nivelul la care ea astăzi 
este realizată sau se încearcă a fi realizată, determină prin 
complexele ei implicaţii şi provocări, accentuarea unor fenomene 
opuse, de fragmentare şi particularizare. Aşadar, globalizarea nu 
este un proces simplu, ci o mixtură complexă de procese care duc 
adesea pe căi contradictorii, producând uneori conflicte, disjuncţii 
şi noi forme de stratificare. Astfel, de pildă, renaşterea 
naţionalismelor locale şi accentuarea identităţilor locale etnice şi 
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religioase sunt legate direct de influenţele globalizante faţă de care 
se află în opoziţie.7

Faptul că globalizarea nu este un proces liniar şi nivelator 
este atestat de situaţia lumii din zilele noastre, caracterizată de o 
evidentă fragmentare şi localizare, de o accentuare excesivă a 
particularismelor. Confruntarea forţelor economice globale cu 
interesele politice şi chiar religioase naţionale şi regionale este 
posibil să ofere una dintre cele mai profunde şi vitale provocări la 
adresa relaţiilor de securitate în deceniile care vin. Iată de unde 
reticenţa şi rezerva cu care întâmpină şi tratează bisericile creştine 
fenomenul globalizării şi al unificării europene marcate de acest 
proces. Problema pe care Bisericile trebuie să şi-o pună este aceea 
a faptului cum poate persista diversitatea şi particularitatea culturală şi 
religioasă a unei naţiuni în faţa globalizării şi care este posibila reţetă de 
relaţii şi interacţiuni care leagă culturile şi tradiţiile una de alta în sensul 
interconectării globale ?   

 
2. Globalizarea şi  mutaţiile ei în plan uman şi 

spiritual 
 
În noua lume globalizată, economicul şi tehnologicul par a 

se impune autoritar în faţa tuturor celorlalte domenii: politic, 
social, cultural, religios, toate în declin. Cucerită de piaţă, lumea 
globalizată trăieşte în acelaşi timp, pe fondul unei crize generale a 
sensurilor vieţii, un dezastru educaţional, cultural şi religios fără 
egal: 

                                                 
7 A se vedea o dezvoltare a viziunii asupra fenomenului globalizării, din 
această perspectivă a fragmentării identităţii colective a unui grup sau naţiuni, 
Anthony Giddens, Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Stanford 
University Press, 1994, 4-5.  
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- cultura tradiţională ( antropologică) a societăţilor 
dispare sau se preface în spectacolul unui comerţ 
iraţional 

- cultura umanistă e eliminată tot mai mult de tehno-
ştiinţa invadatoare şi transformată într-o pseudo-ştiinţă 

- în locul unei transmiteri formative, cultura ştiinţifică se 
ultraspecializează, şi toate fac locul mediocrităţii 
absolute a culturii de masă şi de consum vehiculate de 
mediile electronice contemporane etc. 

Globalizarea riscă astfel să devină agentul „sfârşitului 
istoriei” şi bascularea civilizaţiei umane prin crearea „ultimului om” 
( omul mondial) a lui „homo economicus”8 – omul automatizat, 
care trăieşte doar pentru producţie şi consum, golit de cultură, 
religie, sensibilitate umană, conştiinţă, şi orice urmă de 
transcendenţă, adică de o legătură cu divinitatea. 

Rezultatul final al unui astfel de proces nu poate fi altul 
decât anihilarea diversităţii personale a indivizilor, nivelarea 
culturilor tradiţionale, a particularităţii spiritualităţii creştine şi 
îndepărtarea oricărei urme de responsabilitate eshatologică, în plan 
individual sau comunitar. Capitalismul financiar global dintr-o 
astfel de societate nu mai are nevoie de individualismul omului 
modern clasic, nici de serviciile statului naţional modern, 
centralizat şi unitar. Asistăm, aşadar, pe de o parte la decesul 
identităţii religios-culturale şi a figurii social – ierarhice a omului 
tradiţional, iar, pe de altă parte, la subversiunea identităţii naţional-
politice şi a figurii democratice a omului modern.9

                                                 
8 Vezi Ioan Ică jr., art. cit., 485. 
9 Amănunte în acest sens, vezi Horia R. Patapievici, Note despre omul recent, 
în „Orizont”, nr. 1-2-3, 2000, texte reluate în:  Omul recent. O critică a 
modernităţii din perspectiva întrebării „ce se pierde atunci când se câştigă ?”, 
Ed. Humanitas, Bucureşti 2002. 
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Redus total la imediat şi necesitate, omul recent globalizat e 
singur, fără apărare atât împotriva manipulărilor tehno-economice, 
cât şi împotriva forţei propriilor lui instincte, generate de păcat, 
din moment ce nu mai are nici o legătură cu transcendentul. 
Munca şi timpul îi sunt total confiscate omului globalizat, care de 
dragul lui a avea, a consuma, a vedea, a se distra, uită să mai conjuge 
verbele esenţiale ale destinului său: a fi, a gândi, a se ruga etc. 
Mutaţia este însă mult mai profundă şi se petrece în plan ontologic 
prin reducerea nihilistă a fiinţelor, la obiecte, şi a fiinţei (être) 
înseşi la bunăstare (bien – être ) sau la simpla valoare de schimb.10

 
a. Descompunerea religiosului în lumea globalizată 
 
În lumea globalizată destinul tradiţiilor şi al religiilor este 

simptomatic. Tradiţiile populare riscă să devină fie temă de 
speculaţii eseiste etnocentriste, fie simplu folclor, fie obiect al 
ştiinţei etnografice, fie marfă şi spectacol, degradându-se sub 
formă de obiecte artizanale destinate consumului privat sau unei 
comunităţi care vede în ele un garant al consensului ei 
etnoistoric.11 Religiile,  la rândul lor, fie se repliază colectivist în 
mişcări extreme de tip integrist, fie se dizolvă într-o religiozitate 
individuală difuză, eclectică, anonimă, dezangajată eclezial. Putem 
asista astfel, actualmente, la o dizolvare a religiosului în sentimente 
fie colective, instrumentate politic şi economic, fie private şi 
centrate pietist şi egocentric pe fericirea individuală.  
                                                 
10 O dezvoltare a acestei viziuni vezi G. Vattimo, La fine della modernita, 
Garzanti 1985; tradus în româneşte de Ş. Mincu, Sfârşitul modernităţii. Nihilism şi 
hermeneutică în cultura post-modernă, Ed. Pontica,  Constanţa 1993. 
11 Cf. Cl. Karnoouh, L’invention du peuple. Chronique de Roumanie. Essai, 
Arcantere, Paris 1990; trad. în rom. C. Stean, Claude  Karnoouh, Românii. 
Tipologie şi mentalităţi. Ed. Humanitas, Bucureşti 1994, după Ioan Ică jr., art. cit. 
489. 
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Aşadar, odată cu pierderea unei speranţe şi a unei percepţii 
a timpului orientat evolutiv şi eshatologic, creştinismul, Biserica, 
teologia vor degenera într-o religiozitate şi înţelepciune 
atemporală, cosmopolită şi individualizată. Acestea nu mai sunt 
orientate pe axa verticală transcendent-imanent sau temporală trecut-
viitor, ci strict individualist şi imanent pe axa orizontală sens-
nonsens, viaţă-moarte, eu-noneu etc., noile practici religioase 
marcând, de fapt, decesul comun al creştinismului şi al 
spiritualităţii sale oglindit în specificitatea fiecărei Biserici şi 
naţiuni. Într-un astfel de creştinism Dumnezeu nu mai înseamnă 
neapărat „Sf. Treime”, ci la fel de bine o „energie” cosmică; 
Hristos nu mai este neapărat „Fiul lui Dumnezeu” întrupat, jertfit 
şi înviat, ci un „iniţiat”, un „iluminat” etc.12

În acest context, Bisericile sunt chemate să participe critic 
la viaţa lumii, nu numai denunţând profetic derivele ei, ci, mai cu 
seamă, realizând constructiv în propriul ei statut social şi spiritual 
posibilităţile de creştere personală şi comunitară a mutaţiei 
autentice a umanului în comuniune cu Dumnezeu.   

Pentru ca începutul de mileniu trei să nu însemne colapsul 
nihilist al „ultimului om”, ci mileniul unei catolicităţi şi 
ecumenicităţi pan-umane autentice – alternativă la globalizarea 
nihilistă - imperativele Bisericilor creştine s-ar putea rezuma la 
următoarele: 

- asimilarea şi depăşirea din interior a modernităţii printr-o 
creştere şi înrădăcinare mai autentică în spiritualitatea 
proprie 

- asumarea teologică şi spirituală a unităţii planetei şi a 
umanităţii, dincolo de coloratura confesională 

                                                 
12 Vezi J. Delumeau, Le fait religieux, Fayard 1993, trad. rom. Religiile lumii, Ed. 
Humanitas, 1996, p. 676-699, după Ioan Ică jr, art. cit., 490. 
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- elaborarea unui nou stil de trăire spirituală a propriei 
identităţi ontologic ecleziale. 

În acest colorat spectru de probleme ridicate, în faţa 
Bisericilor creştine, de fenomenul globalizării este de observat că 
mulţi teologi au luat în seamă în mod realist globalizarea şi au 
reflectat asupra nevoilor de re-elaborare a teologiei şi de înnoire religioasă 
apărute în consecinţa globalizării. Teologul Hans Küng, 
preocupat în mod special de această înnoire, a observat, în 
lucrarea sa „Projekt Weltethos”,13că globalizarea intervine pe un 
fond civilizaţional el însuşi deja încărcat de probleme. Astfel, în 
fiecare minut se cheltuiesc în lume 1,8 milioane dolari pentru 
înarmare; în fiecare oră mor de foame sau din cauza acesteia 1.500 
de copii; în fiecare zi dispare o specie de plante sau de animale; în 
fiecare an de distruge definitiv o pădure echivalentă cu suprafaţa 
Coreei etc.14

Soluţia propusă de Hans Küng începe cu recunoaşterea a 
ceea ce lipseşte în civilizaţia modernităţii târzii sau a slăbit şi mai 
mult odată cu trecerea în „societatea postmodernă”: se dezvoltă 
ştiinţa – constată el - dar se extinde prea puţin „înţelepciunea”;  
înregistrează progrese „tehnologia”, dar „energiile spirituale” 
rămân în deficit; „industria” a cunoscut o expansiune, dar 
„ecologie” se face prea puţin;  „democraţia” cucereşte teren, dar 
„morala” a slăbit. Soluţia efectivă a lui Hans Küng sună astfel: „ 
fără morală, fără norme etice generale care îndatorează, în fapt, fără 
„global standards” naţiunile sunt în pericol ca , prin acumularea de 
probleme de-a lungul deceniilor, să fie manevrate spre o criză ce poate conduce 
în cele din urmă la colaps naţional, adică la ruină economică, la demontaj 
social…Altfel spus, avem nevoie de reflecţie asupra ethos-ului, asupra 
atitudinii morale fundamentale a omului,, avem nevoie de învăţături teologice 
                                                 
13 Hans Küng, Projekt Weltethos, Piper Verlag, München 2002, 20 
14 Cf. Andrei Marga, op. cit., 28. 
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cu privire la valorile şi normele ce trebuie să conducă deciziile şi acţiunile 
noastre. Criza trebuie înţeleasă ca şansă de a afla un „response” la 
„challenge”…”.15

Acelaşi teolog rezuma într-o altă lucrare a sa, în câteva teze, 
vederile sale, cu privire la răspunsul religiei în situaţia de 
globalizare, astfel: „democraţia nu va supravieţui fără o coaliţie a 
credincioşilor şi a necredincioşilor în respect mutual”; „nu va fi pace între 
naţiuni şi civilizaţii fără o pace între religii”; „nu va fi pace între religii, fără 
un dialog între religii”; „nu va fi o nouă ordine mondială fără un ethos 
global”. Un astfel de ethos al umanităţii  nu este o nouă ideologie sau 
suprastructură; acest ethos nu face superfluu ethos-ul specific diferitelor religii 
şi filosofii, nefiind substitut pentru Thora, pentru Predica de pe Munte, 
pentru Coran, pentru vorbirile lui Buddha sau pentru maximele lui 
Confucius. Acest ethos mondial nu înseamnă o cultură mondială unică şi nici 
o religie mondială unică. Exprimat pozitiv: ethos-ul global, un ethos mondial, 
este minimul necesar de valori, de criterii şi de atitudini 
fundamentale umane de care este nevoie pentru ca umanitatea să poată 
supravieţui”.16

Aşadar, un ethos cu impact destul de larg, în fapt mondial, 
nu poate proveni astăzi din altă parte decât din religie. Evoluţia 
lumii civilizate şi, înainte ce aceasta, a lumii în sens cuprinzător a 
fost şi a rămas, în această eră a globalizării, în direcţia sporirii 
ponderii religiei în viaţa oamenilor şi în evoluţia societăţilor. 
 

b. « Atotputernicia » ştiinţei şi a tehnicii şi “spiritualitatea a-
religioasă” 
 

                                                 
15 Hans Küng, op. cit., 46 
16 Hans Küng, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, Piper, München, 2000, 
218. 
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Un calificativ cu totul îngrijorător, dat societăţii moderne în 
care trăim, de mulţi oameni de cultură, este acela de « post-
creştină ». Din această perspectivă, actuala epocă în care trăim ar 
fi era absenţei lui Dumnezeu din viaţa oamenilor, eră care a 
depăşit faza ateismului militant şi agresiv pentru a ajunge la o fază 
în care problema existenţei lui Dumnezeu nu se mai pune. De 
fapt, avem de-a face cu un « ateism modern » a cărui principală 
preferinţă este pentru o « indiferenţă » nepolemică, care se 
situează în regimul ignorării lui Dumnezeu şi al împotrivirii făţişe 
faţă de El.17 Dar, factorul care pare să determine cel mai mult 
indiferenţa religioasă a Europei contemporane şi să creeze în 
interiorul ei o spiritualitate de tip a-religios este aparenta capacitate a 
ştiinţei şi a tehnicii de a oferi o soluţie la toate problemele omului şi de a 
satisface toate dorinţele fizice şi spirituale ale umanităţii. Din 
păcate o buna parte dintre oameni cred în acest surogat de adevăr, 
adică în capacitatea omului de a-şi rezolva singur orice fel de 
probleme, ceea ce pare să facă, pentru mulţi, inutil discursul 
despre Dumnezeu şi cu Dumnezeu, iar spiritualitatea, ca mod de 
atitudine şi reflecţie umană, o preocupare dispensabilă.  

Este adevărat că există şi voci printre filosofii moderni, 
sociologi, politicieni care enunţă adevărul că răspunsul la marile 
probleme ale umanităţii trebuie căutat undeva în sfera 
religiosului,18 dar ele sunt adesea destul de singulare. Cea mai mare 
parte a europenilor sunt astăzi încă interesaţi de un model de 
ştiinţă pragmatic şi empiric, ceea ce în mod indirect alimentează 
tensiuni între credinţă şi ştiinţă, între spirit şi raţiune. Este foarte 

                                                 
17 Vezi în acest sens Piersandro Vanzan, Crisi della modernita’ e ambiguo ritorno del 
sacro, in « La Civilta’ Cattolica », 1995, IV, 51 urm. 
18 A se vedea detalii în acest sens, Samuel Huntington, The Clash of Civilisations, 
in „Foreign Affairs”, Summer 1993, 22-49; Hans Küng, Project Weltethos, Piper, 
München-Zürich, 2002, 92-96.  
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adevărat, că ştiinţa şi tehnica au rezolvat enorm de multe 
probleme ale umanităţii. Şi este suficient să ne gândim la progresul 
medicinii ca ştiinţă. Dar, nu-i mai puţin adevărat, că toate aceste 
progrese au adus cu ele şi alte probleme, care nu sunt mai puţin 
grave, sau mai puţin periculoase pentru umanitate şi destinul ei. 
Spre exemplu, progresul în domeniul energiei nucleare a însemnat 
şi înseamnă o etapă fundamentală pentru dezvoltarea tehnico-
ştiinţifică; dar, tocmai în această direcţie, umanitatea a fost pusă în 
faţa perspectivei concrete a distrugerii ei totale şi a sfârşitului 
istoriei ei, de mai multe ori, ca şi cum o data nu ar fi de-ajuns.19   

Ceea ce trebuie însă accentuat e faptul că ştiinţa şi tehnica 
nu au soluţii la problemele existenţiale ale omului şi la care doar 
spiritualitatea şi cuvântul lui Dumnezeu au un răspuns: cele ale 
sensului vieţii şi al morţii, ale destinului omului şi ale finitudinii 
universului etc. În acest sens, este superfluu a întreba ştiinţa şi 
tehnica: „De ce trăieşte sau moare omul ?” Ce sens are viaţa în 
raport cu moartea, care aparent pare a o anula pe prima ?” Ce este, 
în fond, sufletul şi în ce constă nemurirea? etc.  

Dar, pe lângă aceste fenomene există şi câţiva factori care 
paralizează, efectiv, ideea de spiritualitate. Între aceştia putem 
enumera: relativismul, subiectivismul, agnosticismul, scepticismul, 
individualismul etc. asupra cărora nu mai insistăm acum. 

 
Concluzii 
 
Ca şi concluzii generale referitoare la poziţia Bisericilor 

creştine faţă de fenomenul globalizării şi implicit al integrării 
europene, care se vrea a fi un efect al globalizării, sunt de precizat 
următoarele:  
                                                 
19 Cf. Michael Paul Gallagher, Parlare di Dio nella cultura di oggi, in „La Civilta 
Catholica”, 1994, II, 444. 
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1- Nu este rolul Bisericii creştine să judece şi să condamne 
valorile umane, personale sau sociale, propuse de alte centre 
de autoritate morală şi religioasă. Dar, totuşi, obligaţia ei este 
să ştie pe ce treaptă a valorii morale se găseşte conştiinţa comunităţii, să 
evalueze opţiunile sociale şi politice ale acesteia, să critice 
principiile extreme exercitate în domeniul valorilor, să 
discearnă etosul poporului credincios, toate după preceptele 
Evangheliei lui Iisus Hristos.  

2- Îndeosebi Biserica trebuie să fie sensibilă la exercitarea puterii 
politice în Stat, pentru că în acest domeniu Biserica poate fi 
implicată sau acuzată că a depăşit limitele simfoniei cu 
poporul şi ale autonomiei faţă de puterea politică.  

3- Integrarea europeană nu se va realiza decât atunci când vor fi 
recunoscute şi respectate valorile spirituale şi culturale ale unei naţiuni, 
chiar dacă acestea, aparent, par a se substitui factorului 
economic, dominant, al procesului globalizării şi integrării. 

4- Se vorbeşte adesea de o „morală europeană” pe care procesul 
de globalizare şi integrare europeană o presupune. Bisericile 
creştine trebuie să se întrebe şi să interogheze: Cărui tip de 
morală trebuie să adere ţările creştine, în special din răsăritul Europei, 
când ceea ce a oferit Apusul, în acest domeniu, este o 
„morală“ caracterizată de promiscuitate, legiferarea avortului, 
a homosexualităţii, pornografiei, controlului naşterilor etc.  

5- Cât priveşte Biserica Ortodoxă, modul de manifestare 
paradigmatic al identităţii edificiului ei doctrinar, moral şi 
cultic, acesta pare a se prezenta ca o incompatibilitate în raport 
cu obiectivele economice ale procesului. Dacă din cele 365 
de zile, mai bine de o treime sunt zile de post, timp în care în 
spaţiul ortodox nu se consumă lapte, ouă, carne, etc., 
Biserica Ortodoxă se întreabă dacă pentru societatea de 
consum apuseană ea poate să constituie un factor profitabil 
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şi de luat în calcul pentru obiectivele procesului de integrare 
europeană, întrucât pentru ceea ce înseamnă procesul 
globalizării nici nu poate fi vorba?  

6- Dacă în societatea prezentă şi viitoare procesul globalizării şi 
de integrare europeană vor însuma şi coordonata spirituală a 
devenirii unui popor, cel puţin la nivelul de atenţie acordat 
celorlalţi factori integratori, Biserica Ortodoxă, în special, va 
constitui un element vificator în conturarea „noii case a 
Europei”, în care fiecare popor să se simtă acasă, adică gazdă şi 
nu oaspete. 

Din acest punct de vedere sarcina Bisericilor creştine, în 
special din răsăritul Europei, nu este de a se confrunta cu cultura 
autonomă a Occidentului din perspectiva incompatibilităţii, ci de a 
şi-o asuma selectiv, spiritualizând-o. 

 
Aşadar, din perspectivă creştină, globalizarea, cât şi 

procesul integrării europene se zbat încă între incompatibilităţi, 
provocări şi speranţe. Ele vor deveni realitate constructivă şi 
factor unificator între naţiuni şi popoare, dar şi de emancipare 
individuală pe axa verticală imanenţă - transcendenţă, doar atunci 
când vor fi animate şi coordonate de valorile creştine ale 
Evangheliei Mântuitorului Hristos, ca fundament al edificiului 
existenţei umane. 


