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comunitatea islamică. 

 

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA TEZEI DE 

DOCTORAT. 

 

Amenințările la adresa identității duc la o creștere 

a inflexibilității, a rigidității, precum și a răspunsurilor 

defensive. Radicalizarea mesajului implică și utilizarea 

violenței ca reacție la frustrări. Recursul la liderii 

religioși s-a dorit a exprima supra identificarea cu 

propriul grup religios, cu propriul grup etnic. Influența 

fundamentalismului  religios este covârșitoare ( am 

asistat pe parcursul anului 2015 la evenimentele 

fundamentalismului islamic din Franța, de la revista 

Charlie Hebdo). Intoleranța religioasă dobândește efecte 

nedorite asupra societății mondiale. Discursul universal, 

umanitar, secular al societății occidentale nu și-a atins 

obiectivul propus. Cunoașterea înseamnă putere, iar 

informația este cea care  aduce plus valoare iar 

supremația informațională derivă din necesitatea de a 

polariza factorii de putere. În noile abordări strategice se 

folosește intens sintagma: „need to share”, adică  

cunoașterea nemijlocită pusă în valoare alături de 
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celelalte structuri: planificare-execuție; conducere 

acțiune; decizii eficiente. 

Radicalizarea mesajului în societatea 

contemporană este intensă. Structurile încearcă să se 

impună prin orice formă de manifestare pentru a deține 

puterea sau controlul asupra persoanelor, ideilor sau 

fenomenelor. Acest mod de abordare nu este specific 

doar societății în care azi ne desfășurăm activitatea,  

dimpotrivă aparține lumii ancestrale, ca o trans - migrare 

peste timp. În ceea ce privește ideea de securitate 

strategică, este necesară  o adaptare continuă la progresul 

tehnologic, deoarece apar riscuri și amenințări la adresa 

securității colective; de asemenea apărarea cibernetică 

este domeniul central în diferitele evaluări constatate, 

practic protejarea informațiilor și interoperabilitatea sunt 

componentele de bază în aceste noi tendințe și provocări. 

Mesajul reprezintă o formă de manifestare și 

aprofundare. Modul în care este transmis se deosebește 

de la situație la situație. De-a lungul timpului, „eroarea 

de mesaj” din nefericire a provocat grave insuficiențe în 

interiorul societății. În structura mondenă, omul este cel 

care permanent transmite și recepționează mesaje. 

Astfel, informația se întrepătrunde în mod firesc cu 

mesajul fiind practic doi vectori consistenți care 

guvernează lumea de azi. Dacă informația în sine deține 

o putere, atunci modul în care ea este propulsată prin 

mesaj, asigură o corespondență înaltă de cunoaștere și 

aplicare. Componentele societății contemporane 

reacționează imediat la mesaj. Pe parcursul existenței 

cotidiene suntem exponenții și receptorii mesajelor de 

natură politică, economică, socială, cibernetică și 

religioasă. Omul modern în structura contemporană a 
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societății ambivalente în care își desfășoară activitatea, 

nu poate exista în afara acestor domenii de cunoaștere,  

dezvoltare și  aprofundări specifice. Studiile de impact 

cu privire la rolul mesajelor în societate, au subliniat 

faptul că acestea au influență consistentă asupra 

indiviziilor, a comunităților locale și naționale. Mesajul 

poartă o informație deci o valoare profundă, el se poate 

adresa în mod general unei mase largi de indivizi sau 

poate avea o structură precisă asupra unui mediu social 

ambivalent. Indiferent care este ara specifică de 

acoperire, el devine o structură și o abordare integrată 

importantă a societății.  

Prin mesaj are loc gestionarea mediului strategic de 

securitate, de prevenire și  control, în spațiul 

conflictualității, având consecință descurajarea  oricărui 

tip de conflict și consolidarea democrației. Cunoașterea 

situației în detaliu impune așadar crearea unei structuri 

de intelligence. Produsele informative sunt relevante în 

acest domeniu de cunoaștere, tehnologia informației și 

structurile integrate de comunicații ajută implicit la 

gestionarea riscurilor și amenințărilor la adresa 

securității naționale. În aceeași ordine de idei, se 

cristalizează câteva linii de acțiune consistentă pentru 

întărirea securității naționale: 

1) Economie bugetară; 

2) Interoperabilitate; 

3) Informații comune și analize de riscuri pertinente; 

4) Pregătire și acțiuni comune. 

Cunoașterea este o sursă de putere democratică. Mesajul 

este vectorul de imagine al puterii și transmițătorul 

acestei informații de impact. Pentru ca un mesaj să aibă 

efectul scontat, trebuie să fie precis, în puține cuvinte să 
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exprime o situație concretă, să se adreseze unui grup 

țintă, deci să fie percutant și plin de consistență. O 

categorie importantă de mesaje sociale nu au efectul 

scontat. Analiza mesajelor sociale este făcută pe grupuri 

de indivizi, iar efectul acestei analize se poate constata 

imediat sau într-o structură îndelungată de timp.  

Eficientizarea mesajelor reprezintă o bază 

aprofundată de cunoaștere imediată, pertinentă, non 

formală a  realităților mediilor sociale, a mediilor  

economice, a situației politice, a progresului 

informațional,  a provocărilor cibernetice și a diversității 

culturale, etnice, religioase. Datorită informației pe 

suport digital, mesajele se  transmit extrem de rapid  și 

de asemenea timpul  receptării este redus. Nu se mai 

regăsește în această structură, un segment de timp mort 

între transmitere și preluare a  mesajului de grupurile de 

indivizi ale societății. Specialiștii din acest domeniu de 

activitate, studiază din punct de vedere sociologic și 

analitic, identificând bazele de cunoaștere, aprofundare 

și transmitere a mesajelor, precum și zona de impact pe 

care acestea o realizează la nivelul societății. De ce se 

constată în interiorul comunităților o radicalizare a 

mesajelor și apropierea unor situații de conflict? 

Putem constata acest fapt din orientarea  generală 

a societății, tendință în care radicalismul, intoleranța 

socială și religioasă au atins cote înalte. Deși este bine 

cunoscut faptul că toate organizațiile, alături de liderii 

religioși sunt vectori de stabilitate în interiorul 

comunităților, se observă în mod sistematic o tendință 

permanentă spre radicalism, spre excludere, spre 

impunere forțată a ideilor în mediile sociale. Fiecare 

structură din cadrul societății caută să se impună prin 
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atitudine susținută, prin mesaje pivot, diluând ideea de 

omogenitate, de conviețuire, de conlucrare și cooperare. 

Mesajul trebuie să fie dincolo de aceste tendințe 

constructiv, nediscriminatoriu, fiind necesar  să asigure 

un climat obișnuit  pentru  viața comunităților locale. În 

aceeași ordine de idei, mesajul trebuie să cuprindă în 

propria structură fundamente ideatice de promovare a 

vieții și valorilor umane și comunitare. Prin mesaj este 

necesar să se evite situațiile conflictuale ce contribuie la 

degradarea vieții în societate. 

În al treilea rând, în studiul de față constatăm o 

exacerbare a „dorinței de supremație”. Concurența este  

forma de exprimare loială în societate. În postulatele mai 

vechi sau mai noi, se afirmă permanent faptul că 

societatea în ambivalența ei nu mai este la fel de 

puternică  deoarece indivizii, componenți ai societății, nu 

mai sunt promovați pe competențele proprii. Indiferent 

de domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, 

pregătirea profesională alături de  probitatea morală, 

trebuie să rămână și pentru societatea viitoare, valori 

reale care să fie aprofundate, consolidate și aplicate. O 

societate în afara valorilor morale și profesionale 

autentice, nu poate ajunge la nivelul de dezvoltate etică, 

socială și religioasă. Dorința de supremație o putem 

identifica, constata și evalua din punct de vedere social. 

Conform strategiei conceptuale putem exemplifica 

următoarele domenii de activitate: 

1) Apărarea colectivă; 

2) Securitatea prin cooperare – relațiile cu statele 

strategice; 

3) Gestionarea crizelor sau operațiile de pace. 
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4) Instabilitatea regională care impune evaluări mai 

sensibile într-un format mai restrâns. 

OBIECTUL prezentei cercetări academice, 

vizează cunoașterea modului în care preotul paroh prin 

activitatea de transmitere a mesajului biblic și prin 

consilierea religioasă realizată în instituția Bisericii 

Ortodoxe, poate contribui la consolidarea stării de ordine 

și siguranță publică în comunitatea locală. În aceeași 

ordine de idei, obiectul aceste cercetări reprezintă 

identificarea tuturor mijloacelor efective prin care 

preotul poate institui între cetățeni ordinea și liniștea 

publică, având ca scop final respectarea demnității 

umane și religioase în societate. 

MOTIVAȚIA TEMEI ALESE: 

Tema de cercetare vizează contribuția pe care Biserica 

Ortodoxă prin activitatea slujitorilor o are la stabilitatea 

socială, la ordinea și liniștea publică din cadrul 

comunității locale. Preotul paroh în calitatea pe care o 

deține și cu autoritatea religioasă pe care o are în 

mijlocul enoriașilor săi, poate aduce o contribuție 

importantă în implementarea conceptului de ordine 

publică în cadrul comunității eclesiale și sociale. Am 

considerat această temă de cercetare ca fiind de maximă 

actualitate și am exprimat pe parcursul tezei de doctorat 

complexitatea abordărilor ce vizează domeniul de ordine 

și siguranță publică. 

OBIECTIVE: 

 Identificarea mijloacelor prin care preotul paroh 

poate institui o stare de ordine și liniște publică în 

cadrul comunității locale; 

 Stabilirea unor forme noi de comunicare în 

interiorul comunității ce vizează cunoașterea 
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diferitelor riscuri și amenințări la adresa 

siguranței publice; 

 Cunoașterea fenomenului desacralizării, 

secularismului și globalizării și stabilirea 

modului concret prin care acestea pot fi 

combătute; 

 Evaluarea religios - morală a credincioșilor prin 

metode ce vizează asistența și consilierea 

religioasă permanentă; 

 Întărirea rolului pe care instituția Bisericii 

Ortodoxe îl deține în societatea românească; 

 Conștientizarea pericolului fundamentalismului 

religios în societatea românească precum și în 

spațiul de gândire și libertate al Uniunii 

Europene. 

METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE: 

În ceea ce privește metodele și tehnicile de 

cercetare am folosit analiza documentară a diferitelor 

aspecte ce vizează relațiile inter umane și modul în care 

aceste sunt valorificate în perimetrul și în afara vieții 

bisericești. O altă metodă folosită în cadrul prezentei 

cercetări academice este observația sociologică prin 

analiza reacțiilor sociale cu privire la rolul pe care 

instituția Bisericii Ortodoxe îl are în cadrul societății 

românești. Analiza cadrului instituțional a facilitat 

modalități de aplicare diferite, în concordanță cu noile 

provocări ce vizează Biserica Ortodoxă dar și 

comunitatea locală. Metoda chestionarului mi-a facilitat 

interpretarea rezultatelor și evaluarea modului în care 

preotul paroh poate contribuii la starea de ordine și 

siguranță publică. 
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INOVAȚIA ȘTIINȚIFICĂ A LUCRĂRII: 

Inovația științifică a lucrării reiese din modul în 

care am realizat interacțiunea dintre cele două domenii 

importante din societate: domeniul religios manifestat în 

cadrul instituțional al Bisericii Ortodoxe și domeniul de 

ordine și siguranță publică. Deși preotul paroh este 

exponentul mesajului creștin prin activitatea sa de 

propovăduire și de realizare a misiunii religioase și 

sociale, contribuie la instituirea stării de ordine și 

siguranță publică din cadrul comunității locale. 

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII TEMEI 

DE CERCETARE: 

În ceea ce privește stadiul actual al cunoașterii 

temei de cercetare, acesta  este unul incipient pentru că 

de obicei exista doar o vedere unilaterală a diferitelor 

probleme din societate. Diversificarea fenomenului 

religios pe toate palierele societății, impune o abordare 

trans disciplinară pentru o abordare temeinică, profundă, 

complexă a temei ce vizează ordinea și siguranța publică 

ce trebuie instaurată în cadrul comunităților locale. 

CONȚINUTUL TEZEI DE DOCTORAT 

 Teza de doctorat cuprinde cinci capitole, după 

cum urmează: 

CAPITOLUL I: „Rolul Bisericii Ortodoxe în 

promovarea ordinii și liniștii în comunitățile locale”. În 

acest capitol am evidențiat rolul deosebit de important la 

Bisericii Ortodoxe în promovarea ordinii și liniștii în 

comunitățile locale. În această prezentare, se regăsesc 

elemente teologice împletite cu elemente ce definesc 

ordinea și siguranța publică, integrarea europeană și 

identitate religioasă, precum și Statutul de Organizare și 

Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române. 
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CAPITOLUL II: „ Cooperarea Bisericii Ortodoxe cu 

instituțiile statului și cu cetățenii în realizarea 

conceptului de ordine publică”. Acest capitol se referă la 

relația de cooperare, conlucrare și dialog social dintre 

Biserica Ortodoxă, pe de-o parte și Instituțiile Statului pe 

de altă parte. Scopul acestei cooperări este instaurarea în 

mijlocul cetățeniilor a stării de ordine și siguranță 

publică. 

CAPITOLUL III: „Autoritatea Bisericii Ortodoxe în 

promovarea valorilor creștine pentru întărirea ordinei și 

siguranței publice în comunitățile locale”. În acest 

capitol am evidențiat importanța valorilor creștine pentru 

societate în general și pentru comunitatea locală în 

special. Termenul de autoritate reprezintă modalitatea 

eficientă prin care Biserica își exercită activitatea 

misionară în mijlocul credincioșilor pe care îi păstorește. 

CAPITOLUL IV: „O abordare diferită a securității în 

spațiul Uniunii europene: informația creștină și 

extremismul religios”. Abordarea din acest capitol 

vizează ideea de securitate religioasă și mai ales expune 

pe larg riscurile și amenințările la adresa securității 

colective. Extremismul religios reprezintă în aceste 

condiții ale societății contemporane, un punct de plecare 

ce trebuie definit în spațiul de libertate și de gândire al 

Uniunii Europene. 

CAPITOLUL V: „Studiu privind rolul Bisericii 

Ortodoxe Române în societatea românească din prisma 

implicării sociale și a modului în care biserica  poate fi 

un partener activ în ceea ce privește ordinea și siguranța  

publică în comunitățile locale”. Acest studiu și-a propus 

următoarele obiective: 
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 Stabilirea gradului de încredere al comunităţii 

locale și parohiale în Biserică. 

 Evaluarea percepţiei cetăţenilor asupra eficienţei 

Bisericii Ortodoxe în comunitate din perspectiva 

ordinii şi siguranţei publice. Stabilirea limitării în 

activitate şi participare. 

 Identificarea rolului instituțional și social al 

Bisericii Ortodoxe în cadrul comunităţii locale 

precum şi evaluarea importanţei mesajului 

transmis de  Biserică enoriaşilor în cadrul 

cultului propriu zis și în perimetrul vizitelor 

pastorale. 

 Valorizarea mesajul pivot al Bisericii, mesaj ce 

vizează starea  morală a enoriașilor precum şi a 

modului în care ordinea şi siguranţa publică este 

menținută în cadrul comunităţilor locale. Poziţia 

preotului paroh în eficientizarea rolului Bisericii 

în cadrul comunităţii. 

 Determinarea activităţilor şi metodelor de 

promovare a valorilor creştine în societate pentru 

întărirea ordinei şi siguranţei publice în 

comunităţile locale cât şi realizarea unui program 

de intervenţie instituţionalizat  în scopul 

ameliorării simptomelor identificate. 

 Aprofundarea relației dintre preotul paroh și 

credincios prin metoda asistenței religioase în 

perimetrul eclesial și identificarea modului în 

care credinciosul poate deveni un partener activ 

nu doar în structura bisericească ci și în viața 

socială. 
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CONCLUZII FINALE: 

 Societatea informațională este într-o perpetuă 

dezvoltare și ramificare. Omul în componentele sale 

ideologice caută să răspundă permanent la provocările 

actuale și la cele viitoare. În structura sa de cunoaștere, 

evoluția este stadiul permanent al vieții personale. Cu 

toții dorim să evoluăm ca oameni, ca persoane, ca 

indivizi, ca fii ai lui Dumnezeu. Trăim o formă de 

promovare a vieții ambivalentă, cu structuri care includ 

cunoașterea, iar alte componente care exclud evoluția. 

De la vechile civilizații și până la componentele actuale 

ale arhitecturii, viața umană se desfășoară pe cele două 

structuri de dezvoltare: structura socială cu valențele și 

ambivalențele ei și structura religios morală. Pe acest 

segment, omul își desfășoară existența în cadrul 

instituțional și în cel personal. Evaluările cu privire la 

viitorul comunității de mâine sunt incerte și poate 

inexacte. În structura sa interioară, omul trebuie să 

găsească resurse fizice și intelectuale pentru a răspunde 

concret la provocările timpului profan lipsit uneori de 

sacralitate, de dumnezeire. Viața umană este un prolog 

dar și o finalitate. În ea, în structura ei internă se regăsesc 

sensuri, ipoteze, întrebări fără răspuns, întrebări cu 

răspuns, sau pur și simplu doar întrebări. Aceste întrebări 

le putem considera a fi meditații cu privire la sensuri, la 

absolut, la noi înșine, la univers, la creație, la 

desăvârșire, la Dumnezeu. Forța întrebărilor noastre 

generează răspunsuri dar și alte întrebări, alte sensuri 

abstracte, ce se îndreaptă spre timpul metafizic. 

 Puterea unei societăți este dată de puterea 

creatoare a omului și de evoluția personală. Aceasta 

implică efort personal creator și participare activă. Am 
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constatat apoi că am evoluat atât de mult: viteza cu care 

circulă informațiile, suntem uimiți de preocupările lumii 

contemporane, iar dezvoltările tehnologice au atins cote 

înalte. Știința reprimă limitele globale, iar accesul spre 

domeniile de activitate este nelimitat. Privim cu interes 

la  marile corporații financiare și constatăm că omul are 

o forță creativă extraordinară, ca într-un „Turn Babel” 

totul se întâmplă într-o formă maximală, desăvârșită. 

 Preocupările diverse ale societății contemporane 

l-au îndepărtat pe om de el însuși, de structura lui internă 

și viața a primit o orientare strict economică. Nivelul său 

ocupațional a atins o formă maximă, suntem provocați 

permanent ca într-un timp scurt, să evaluăm lucruri 

importante din punct de vedere gradual. Omenirea, se 

confruntă azi cu probleme ce greu vor fi soluționate în 

spațiul european și mondial. Dintre aceste probleme 

gnoseologice și sociale amintim: 

 Consecințele migrației legală și ilegală în spațiul 

național, european și mondial; 

 Desacralizarea spațiului public și creșterea 

formelor de globalizare, au produs un impact 

deosebit pentru societate; 

 Societatea informațională a provocat dezvoltarea 

fenomenului individualismului; 

 Acțiunile fundamentaliste în cadrul comunităților 

locale au crescut; 

 Conflictele etnice și „revendicările istorice” au 

atins cote înalte; 

 Acțiunile extremiste din comunitatea socială se 

manifestă și reprezintă o provocare la ordinea și 

siguranța publică; 
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 Criza instituțională a cuprins spațiul european și 

mondial; 

Am expus câteva puncte vulnerabile ale societății  

în care ne desfășurăm activitățile zilnice. Suntem 

preocupați de viața personală, de siguranța zilei de 

mâine, de viața familiilor noastre,  de securitatea copiilor 

noștri. Nu dorim ca ei să devină victime ale unei societăți 

anarhice și dezechilibrate în care viața să le poată fi 

curmată de  impactul terorismului, fenomen ce s-a 

dezvoltat fără precedent în societate. Dorim ca viața 

copiilor noștri să fie protejată și în perioada următoare 

toleranța socială și religioasă să devină o formă de viață 

și de protejare a ei.  

Trebuie să luptăm permanent pentru promovarea 

vieții, a demnității umane și religioase. Biserica 

Ortodoxă este instituția divino-umană ce are forța să 

contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor săi. Alături 

în toate structurile societății românești, Biserica 

Ortodoxă a demonstrat pe parcursul timpului că este un 

factor de echilibru, de stabilitate, de fermitate în 

societate și că prin mijloacele pe care le deține lucrează 

neîncetat la bunăstarea materială și spirituală a poporului 

român ca parte componentă din ființa și tradițiile 

culturale și religioase ale neamului nostru. Biserica 

Ortodoxă nu este o entitate distinctă, ea face parte din 

ființa neamului românesc. În vremurile aceste dificile 

pentru noi și semenii noștri, nădăjduim că Biserica 

Românească are forța interioară instituțională să dezvolte 

o activitate filantropică și socială consistentă pentru a 

veni în întâmpinarea credincioșilor și a nevoilor 

societății de azi. 
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Tema tezei de doctorat în cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a fost o provocare. Pe cât 

a fost cu putință am căutat să aduc în teză elemente de 

originalitate de analiză științifică în cercetarea pe care 

am întreprins-o, ca puncte de legătură între cele două 

domenii de activitate: domeniul instituțional bisericesc, 

deci implicit Biserica Ortodoxă Română și domeniul ce 

reprezintă ordinea și siguranța publică ce aparține  

Ministerului Afacerilor Interne. Biserica Ortodoxă este 

un factor de echilibru în societatea românească în ceea ce 

privește impactul misionar asupra comunității locale. 

Menirea misionară a Bisericii se desfășoară în interiorul 

comunităților locale dar și în exterior, pentru că misiunea 

pastoral misionară guvernează comunitățile românești 

din afara granițelor țării, pentru afirmarea valorilor 

ortodoxiei contemporane. 

În cadrul comunităților românești interne și din 

afara granițelor țării, Biserica Ortodoxă își manifestă 

lucrarea misionară pentru consolidarea vieții religioase și 

sociale a semenilor, pentru întărirea stării de moralitate  

în comunitate, contribuie la educația tinerilor și exercită 

o influență majoră în structura familiei creștine. În mod 

autentic prin activitatea liturgică, pastorală și misionară, 

Biserica Ortodoxă contribuie în mod substanțial la starea 

de ordine și siguranță publică din comunitățile locale. 

Grija permanentă a preotului paroh față de enoriașii săi, 

are ca efect atât consolidarea vieții morale dar și a vieții 

cetățenești. Biserica Ortodoxă prin mijloacele pe care le 

deține contribuie la restaurarea spirituală a poporului 

român. Relațiile în comunitatea parohială se desfășoară 

după criterii și norme bine stabilite, prin respectarea lor 
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credincioșii devin astfel buni practicanți a religiei 

ortodoxe dar și cetățeni onorabili ai comunității locale.  

Biserica intervine în situațiile conflictuale din 

comunitate și încearcă să restaureze ordinea și siguranța 

publică.  Orientarea   creștin   ortodoxă   este   aceea   de  

a-i duce pe credincioși la mântuire prin toate mijloacele 

pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a lăsat la îndemână. 

Dar pe lângă această dimensiune spirituală, Biserica 

intervine în problematica socială și caută să refacă în 

creștin „chipul lui Dumnezeu”, să-l convertească de la 

starea de păcătoșenie și să-l cheme nemijlocit spre o 

stare de sfințenie. 

 Această chemare se realizează în atmosfera de 

sfințenie și rugăciune pe care o creează Biserica și din 

care se împărtășește toată comunitatea creștină adică 

parohia. Parohia este emblema unității bisericești și s-a 

constatat faptul că în anumite situații unde parohia nu 

reprezintă un factor de unitate pentru creștini și 

comunitatea locală este dezbinată, învrăjbită și 

nefuncțională.  

Viața bisericească autentică se revarsă în mod 

direct asupra vieții comunitare, pentru că un credincios 

practicant ce respectă rânduielile bisericești și respectă 

pe cei din jur va avea un comportament corespunzător și 

în cadrul societății. În activitatea personală de preot 

paroh în comunitate  am constatat aceste evaluări de 

aceea cred  că domeniul de cercetare a tezei de doctorat a 

fost unul cel puțin inspirat.  

 Ordinea și siguranța publică trebuie să guverneze 

viața comunității locale și implicit a parohiei ca formă de 

organizare și manifestare religioasă. Relația preotului cu 

celelalte instituții ale statului de drept trebuie să se 
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desfășoare pe criterii de normalitate, de cooperare, de 

conlucrare și de comunicare. Atât preotul paroh cât și 

polițistul sunt persoane implicate în viața comunității și 

au ca scop siguranța cetățeanului. O bună funcționarea a 

celor două instituții creează o stare de normalitate și 

echilibru în societatea locală. 

 Atât preotul paroh cât și polițistul implicat în 

munca de prevenire și combatere a infracționalității, 

cunosc realitățile comunității locale și pot deveni 

parteneri în munca comunitară în folosul cetățeniilor. 

Atât preotul cât și polițistul sunt direct interesați pentru o 

eficientizare a muncii și pentru obținerea de rezultate 

satisfăcătoare care să asigure ordinea și liniștea publică 

din comunitate. Atmosfera de cooperare și conlucrare 

dintre preotul paroh și polițist ca autoritate locală poate 

aduce beneficii substanțiale cetățenilor și deci implicit 

comunității. Preotul și polițistul slujind cetățenilor 

slujesc comunității, iar o comunitate locală statornică 

poate păstra prin forța grupului valorile sociale, 

demnitatea umană și religioasă.  

În zona transilvană a Mitropoliei Ardealului viața 

bisericească este pe o direcție ascendentă. Eforturile 

umane și religioase se concretizează într-o viață 

religioasă pașnică, neconflictuală. Biserica Ardeleană se  

manifestă  deplin  în  toate  structurile  societății printr-o 

bună colaborare cu instituțiile statului. Înalt Prea 

Sfințitul Părinte dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul 

Ardealului a desfășurat o activitate consistentă pe toate 

palierele vieții sociale și comunitare: 
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 Canonizarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și 

așezarea sfintelor moaște în catedrala 

mitropolitană de la Sibiu; 
1
 

 Inaugurarea centrului pastoral-misionar „Sfântul 

Ierarh Andrei Șaguna” de la Păltiniș; 

 Continuarea activității misionare și intelectuale la 

„Academia Sâmbăta – Spiritualitate, Cultură, 

Artă și Știință. 

Promovarea spiritualității pe toate palierele societății este 

un imperativ misionar pastoral pe care Biserica Ortodoxă 

trebuie să-l valorifice permanent. Nevoia de spiritualitate 

ortodoxă a societății noastre este stringentă. Valoarea 

ortodoxiei trebuie să fie pusă în lumină prin chemarea 

permanentă ce se realizează în cadrului vocațional. 

Credința, spiritualitatea, cultura și tradițiile neamului 

nostru românesc sunt izvoare neprețuite din care 

națiunea însetată se împărtășește. Dimensiunea 

secularismului tot mai accentuat în care Biserica își 

intensifică eforturile reprezintă nădejdea duhovnicească 

că esențele vor fi promovate  având ca scop, bunăstarea 

materială și spirituală a poporului român. Îmi exprim 

credința și certitudinea personală că și pe viitor Biserica 

Ortodoxă va găsi mijloacele misionare și pastorale cele 

mai potrivite pentru a rămâne ceea ce a fost întotdeauna 

Biserica neamului românesc. În vremurile de încercări 

Biserica „s-a zidit” pentru că doar printr-un efort 

personal consistent cumulat, viața bisericească se poate 

menține pe un nivel de spirituale ridicat.  

                                                 
1
 Mitropolitul Andrei Șaguna Creator de epocă în Istoria 

Bisericii Ortodoxe din Transilvania, lucrare tipărită cu 

binecuvântarea  Î.P.S. Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului 

și Mitropolitul Ardealului, Editura Andreiană, Sibiu, 2008. 
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Mulțumesc Bunului Dumnezeu Cel Slăvit în 

Sfânta Treime, pentru toate darurile Sale revărsate 

asupra mea în această perioadă de timp necesară 

elaborării prezentei teze de doctorat.  

Cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos rămâne 

pentru totdeauna un îndreptar de viață creștină autentică: 

„Aceasta este porunca Mea:  Să  vă  iubiți  unul  pe  altul 

precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste pentru aceasta 

nimeni nu are ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi” 
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