
O cale sigură pentru salvarea României 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel 

Cele ce urmează nu au nici un sens critic, numai unul constructiv.  

Considerăm că sunt întru iubirea de Dumnezeu şi de Neamul Românesc. 

Propunem ca toţi banii care vin în Biserică să fie contabilizaţi –de la 

înmormântări, botezuri, cununii, pomelnice, de la mersul cu Botezul, cu Crucea, 

cu Icoana, de Moşi şi de la alte activităţi. Se întelege că trebuie să fie 

contabilizaţi şi banii pe care îi primeşte preotul, în plus, peste plata stabilită 

pentru serviciile divine.  Să elibereze de-ndată chitanţe. Sunt banii Bisericii. 

Propunem ca din totalul intrărilor financiare, pe un an, la fiecare parohie să 

rămână 50%, spre mitropolii, 25%, spre Patriarhie, 25%.   Preoţii parohi, în felul 

acesta, îşi pot extinde păstorirea, la modul eficient, în cadrul parohiei lor. 

Controlul financiar va fi exercitat de Stat, de  Biserică. E de înţeles că 

propunerea noastră poate fi luată în considerare,  având în vedere  că toată 

preoţimea, înţelegem şi mânăstirile cu monahii şi monahiile lor, au salariile, 

plătite de stat, salarii echivalente cu cele ale cadrelor didactice.  

Unii preoți s-au implicat în viaţa localităţilor cu mare eficienţă, conform iubirii 

lor de Dumnezeu şi de Neam, iubirii faţă de toţi oamenii, cărora copiii le spun 

tată, tată a zeci şi sute de copii.  

Considerăm că cea mai gravă lovitură aplicată poporului român, din 1989 până 

azi, o suportă copiii. Ştim că unii preoţi, pun la dispoziţie bisericile, ca loc de 

pregătire, de recuperare a unor copii ajunşi în dificultate cu învăţătura şi nu 

numai. Ei pot ajunge elevi cu rezultate bune, unii, performanţi. Trebuie să avem 

grijă și de copiii cu rezultate foarte bune. Pot fi ajutaţi de profesori voluntari sau 

plătiţi, pensionari sau nu, de creştini devotaţi, sub coordonarea preoţilor. Această 

activitate trebuie să se desfăşoare la nivelul întregii ţări.  Sunt întrunite absolut 

toate condiţiile. Se ascultă glasul conştiinţei şi se acţionează. Aprobarea este de 

la Dumnezeu.  
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