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Politici Creștine – Fundamentare Biblică și Patristică.  
Contextul European 

 
 
1. “Conducătorii și lucrarea lor în Biblie și gândirea creștin bizantină”, prelegere susținută de Prof. Univ. 
Dr. Vasile Mihoc 

Întreaga  Sfântă  Scriptură  este  străbătută  ca  un  fir  roșu  de  regulile  conducerii  societății  
umane,organizată  pe  structuri geopolitice. În plus, Biblia descrie  evoluția  marilor conducători ai 
popoarelor din spațiul  și vremurile biblice. Imperiul Bizantin de Răsărit  a fost primul imperiu  condus  de 
împărați creștini. Din epoca de glorie a acestui imperiu și din căderea lui avem ce învăța. 

Subiecte propuse pentru dezbatere în cadrul mesei rotunde: 
- personaliatatea marilor conducători menționați în Sfânta Scriptură: Moise, David, Solomon. 
- principiile conducătoare și modul de a acționa al marilor conducători menționați în Sfanta Scriptură. 
- de ce și cum a cazut Bizantul și învățăturile pe care le putem extrage din acest moment istoric? 
 
Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc: 
- absolvent al Instutului Teologic Universitar din Sibiu;   
- cursuri de doctorat specialitatea Noul Testament - la lnstitutul Teologic din Bucureşti;  
- studii de specializare la “Școala biblică şi arheologică franceză" din lerusalim, la care a obţine titlul de 
“diplomat"; 
- doctor al lnstitutului Teologic din Bucureşti; 
- membru fondator al Societăţii Biblice Interconfesionale din România şi al Uniunii Bibliştilor din 
România; 

2. „Noopolitica creștină și ascensiunea Europei moderne ”, prelegere susținută de Prof. Univ. Dr. Ilie 
Bădescu: 

Noopolitica  este  știința  spațiului  modelat  de  puterea  spiritului.  Fiecare  moment  semnificativ  din  
istoria  Europei  moderne datorează enorm politicii creștine și a principalelor personalități   pe care s-a 
sprijinit și se sprijină puterea Europei. Așa se face că,  putem  vorbi  despre  geopolitica  europeană  ca  
despre  cea  dintâi  mare  civilizație  întemeiată  pe  o  învățătură  creștină. Nașterea Europei Noi 
Moderne este de neînțeles fără aportul dogmei și moralei creștine. 

Subiecte propuse pentru dezbatere în cadrul mesei rotunde: 
- teocrație, aristrocrație, democrație. 
- atitudinea popoarelor și conducătorilor europeni față de valorile creștine. 
- legi anticreștine în Europa secolului XX. 
 
 



Prof. Univ. Dr. Ilie Badescu: 
- sociolog și geopolitician român, doctor în sociologie, profesor universitar și fost șef al catedrei de 
sociologie al Universității din București;  
- director al Institutului de Sociologie al Academiei Române; 
- director al Institutului de Studii Socio-comportamentale și Geopolitice (ISOGEP);  
- președinte al Asociației Sociologilor din România; 
- membru al Centrului Fernand Braudel, Binghamton, SUA. Conducător de doctorat în sociologie din anul 
1995.  

3. „Teologia socială și provocările politice în context european”, prelegere susținută de Pr. Prof. Dr. 
Mihai Valica: 

Teologia socială, adică aplicarea perceptelor morale și dogmatice în societate, este un domeniu tot atât 
de vechi ca și Biserica. Conferențiarul va dezbate raportul dintre democrație, aristrocrație, autocrație și 
teocrație. 

Subiecte propuse pentru dezbatere în cadrul mesei rotunde: 
- pierderea identității de gen în Europa. 
- drepturile omului / drepturile creștinilor. 
- este dogma și morala creștină un criteriu în alegerea conducătorilor? 
 
Prof. Dr. Mihai Valica 
- absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din București; 
- doctor în Teologie Socială al Facultății din Freiburg; 
- autor al mai multor studii de teologie socială. 
 
4. „Bioetică aplicată în sociologie și politică”, prelegere susținută de Prof. Univ. Dr Pavel Chirilă: 
Bioetica -  știința  care are ca domeniu de studiu noțiunea de bine și de rău, moral și imoral, grija 
permanentă de a nu face rău nici  ție,  nici  aproapelui  -  este  o  temă  actuală  în  toate  campaniile  de  
alegeri  prezindețiale  din  SUA  și  Europa  Occidentală. Temele  fierbinți  ale  dezbaterii  bioetice  sunt:  
demografie,  planning  familial,  eutanasie,  clonare,  procreare  asistată,  bioetica  cercetării pe subiecți 
umani, statutul embrionului uman, etc. 
 
Subiecte propuse pentru dezbatere in cadrul mesei rotunde: 
- este eutanasia copiilor și adulților un păcat? 
- este și poate fi sănătatea spirituală un criteriu în evaluarea stării de sănătate a unei națiuni? 
- este lucrător în societate și în istorie jurământul cu mâna pe Biblie la învestirea unui președinte sau 
demnitar? 
 
Prof. Dr. Pavel Chirila 

- medic primar boli interne; 

- acreditat in Bioetică; 

- fost cadru universitar la Facultatea de Medicină si Facultatea de Teologie; 

- fondator al Centrului de Medicină Socială Christiana; 

- autor al mai multor studii privind conceptul de Medicină Creștină; 

- președintele Asociației Medicilor Fitoterapeuți din România; 


