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Rezumat: Biserica Ortodoxă Română are o misiune importantă în contextul
apartenenţei României la NATO şi UE, ţinând cont de importanţa identităţii profund
creştine a poporului român. Această identitate nu este doar o realitate sociologică sau
conceptuală, ci ea este o caracteristică ontologică a fiinţei neamului românesc.
Biserica Ortodoxă Română poate avea o contribuţie majoră la apărarea identităţii
şi la promovarea interesului naţional, pentru că deţine un patrimoniu religios spiritual,
cultural, istoric generos şi pentru că acţionează prin multiple metode specifice de slujire şi
implicare socială: dimensiunea liturgică, pastoral-misionară, social-filantropică, culturală
şi de patrimoniu bisericesc, administrativ-economică, relaţii şi legături cu instituţii interne
şi internaţionale etc. De asemenea, Biserica adoptă poziţii ferme împotriva unor acţiuni de
tip xenofob, rasist sau antisemit, atitudini contrare spiritului Evangheliei.
Este necesar ca Biserica Ortodoxă Română să se implice în renaşterea morală,
socială, civică, spirituală şi culturală a poporului român în perioada contemporană,
caracterizată prin multiple frământări, ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi.
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Abstract: Romanian Orthodox Church has an important mission in the context of
Romania’s NATO and EU membership, given the importance of the profoundly Christian
identity of the Romanian people. This identity is not just a sociological or conceptual
reality, but it is actually an ontological characteristic of the very being of Romanian nation.
The Romanian Orthodox Church can bring a major contribution to defending the identity
and promoting the national interest as it holds a historical religious, spiritual, cultural
heritage. Moreover, it acts through multiple specific methods of social involvement and
service: the liturgy dimension, the pastoral-missionary, social and philanthropic, cultural
and religious heritage, and administrative dimensions as well as economic relationships
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and connections with national and international institutions etc. In addition, the Church
also adopts strong positions against any xenophobic, racist or anti-Semitic actions,
attitudes that are contrary to the spirit of the Gospel.
The Romanian Orthodox Church needs to engage in a moral, social, civic, spiritual
and cultural rebirth of the Romanian people in the contemporary period characterized by
multiple upheavals, threats, risks and vulnerabilities.
Keywords: interest; identity; culture; secularization; bioethics; Church.

Strategia de Securitate Naţională a României are ca scop principal
promovarea şi apărarea valorilor şi intereselor naţionale. Conform acesteia
„valorile naţionale sunt elemente de natură spirituală, culturală şi materială ce
definesc identitatea românească”8.
Aceste valori contribuie la menţinerea caracterului naţional, unitar şi
indivizibil al statului român, la unitatea bazată pe limbă, credinţă, cultură şi viaţă
spirituală. Astfel, identitatea naţională reprezintă elementul cheie care stă la baza
valorilor naţionale; valorile naţionale sunt elemente intrinseci, ontologice, de
exprimare perenă a naţiunii noastre.
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