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              Preacucernice Părinte Paroh,  

               
Biserica Ortodoxă vă cheamă din nou la îndeplinirea datoriei de mărturisitori 

și apărători ai credinței și moralei creștine. Familia reprezintă instituția creată de 

Dumnezeu dintru început:  

 ”... Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu 

l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.  Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: 

"Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”  (Facere 1,27-28). 

 

Suntem într-un moment istoric în care implicarea dumneavoastră și a 

credincioșilor pe care îi păstoriți este definitorie pentru copiii și strănepoții noștri și 

pentru generațiile care vor urma. 

Avem în sufletele noastre mărturiile firești ale credinței noastre întărite de 

Sfânta Scriptură:  

-  definiția biblică a familiei și actul creației, (Facere 1,27; 2,21-24), 

- participarea Domnului nostru Iisus Hristos la nunta din Cana Galileii  

                                                                                                 (Ioan 2, 1-11), 

- îndemnurile Sfântului Apostol Pavel (Efeseni 5,21-33).    

 

În temeiul Adevărului Revelat, în momentul de față noi creștinii trebuie să 

reafirmăm definiția căsătoriei prin Referendum – în zilele de 6 și 7 octombrie, așa 

cum s-a stabilit conform legilor statului.   Participarea tuturor creștinilor botezați 

este o cerință care pune la încercare calitatea noastră de mărturisitori ai credinței     

și moralei creștine.  

 

Așadar, vă îndemnăm să întreprindeți următoarele acțiuni: 

 

1. În predicile din următoarele duminici: 23 si 30 sept., 1 și 7 oct să alocați 

câteva minute pentru acest subiect, în care veți face o argumentare pozitivă privind 

căsătoria și familia creștină, fără să denigrați persoanele care au alte orientări. Vă 

recomandăm ca surse de inspirație: Sfânta Scriptură, scrierile sfinților părinți, 

materialele informative care vin din partea organizației ”Coaliția pentru Familie” . 
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           2.  Să aveți două întâlniri (ședințe) cu Consiliul Parohial, Comitetul Parohial 

și voluntari din parohie) cu ajutorul cărora să reușiți să mobilizați să mergă la vot 

întreaga parohie (inclusiv pe cei care vin mai rar la biserică). E posibil să organizați 

aceste întâlniri de lucru  în 23 si 30 septembrie, după Sfânta Liturghie. 

           3. Să desemnați la centrele de votare:  

- ca membru: câte 1 credincios ptr. fiecare secție. Aceștia trebuie să își depună 

cererea la primărie, conform metodologiei. (Vă rugăm să trimiteți și la protopopiat 

o copie xerox după cartea de identitate și nr. de telefon al persoanei respective). 

- ca observatori  câte 2 credincioși.  Aceștia să trimită copia după cartea de 

identitate și nr. de tel mobil - la protopopiate, până în 25 septembrie.  (Vor fi 

acreditați de către Biroul Electoral Central ca observatori). 

           4. Ar fi frumos, ca în data de 7 octombrie creștinii să vină la biserică cu 

cartea de identitate și în mod solemn, credincioșii cu  preoții în frunte să se 

deplaseze spre centrele de votare pentru a da mărturie de credință. 

 

Sperăm, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, 

că Lumina va învinge întunericul acestui veac. 
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