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“Votul de pe 11 sep
tembrie, din Senatul Ro
mâniei, pune capăt unei 
îndelungi așteptări din 
societatea românească. 
Mulțumim tuturor sena
torilor care au votat pen
tru ca poporul român 
 să-și poată exprima opi
nia, să-și poată exercita 
suveranitatea prin refe
rendum. Am ajuns, ast
fel, în fața ultimei etape 
a lungului nostru drum 
pentru apărarea minților 
și sufletelor copiilor noștri 
de intruziunea minciu
nii și falsului unei ideolo
gii radicale care vrea  să-i 
învețe că naturalul și fi
rescul sunt doar expresia 
unei așa-zise prejudecăți, 

și nu fundamentul vieții 
noastre ca ființe umane 
libere și demne, capabile 
de frumusețe și dragoste, 
de demnitate și moralita
te. Coaliția pentru Fami
lie și Platforma Împreună 
vor continua implicarea 
până la Referendum, în
deplinind mandatul con
ferit de cele trei milioane 
de români semnatari ai 
inițiativei cetățenești. Au 
trecut trei ani grei,  plini 
de nedreptăți comise îm
potriva noastră, a tutu
ror. Referendumul care 
se va organiza este șansa 
noastră istorică, acum, la 
o sută de ani de la Marea 
Unire, să ne reunim într-o 
imensă    afirmare        a    libertății, 

demnității și s u v e 
ra    ni tății noastre ca popor, 
în concertul popoarelor 
europene. Referendumul 
nu este al niciunui par
tid, al niciunui lider poli
tic, este al tuturor acelora 
care vor veni la vot pen
tru apărarea copiilor lor, 
pentru ca viața lor să fie 
scutită de minciuna ideo
logică a revoluției sexu
ale, de minciuna acelo
ra care vor să ne reedu
ce pe toți, părinți și copii. 
Trebuie acum ca noi să 
înțelegem  cât de multă 
nevoie este de votul nos
tru, de prezența noas
tră, cât de multă nevoie 
au copiii și nepoții noștri 
de protecția noastră și de 
mobilizarea noastră pen
tru a le apăra drepturile 
și viitorul. Definirea că
sătoriei ca uniunea din
tre un bărbat și o feme
ie în Constituția României 
va face ca lumea noastră, 
societatea noastră, viața 
noastră să poată prezer
va adevărul civilizației 
noas tre creștine. Să fa
cem acest lucru posibil 
prin votul nostru! Pen
tru a reuși în încercarea 
noastră trebuie să fim 
cel puțin 6.000.000 de 

cetățeni la vot. Dacă nu 
ne vom lăsa păcăliți de 
furia și zgomotul din jurul 
nostru, dacă vom discer
ne adevărul cum se cuvi
ne printre toate minciuni
le care ni se servesc, da
că vom reuși să ne des
chidem sufletul pentru 
mesajul simplu și direct 
al acestei inițiative, vom 
izbândi. Dumnezeu să 
ocro tească România!”

Revizuirea 
Constituției, 
cerută de Coaliția 
pentru Familie 

În toamna anului 
2015, Coaliția pentru Fa
milie a decis demararea 
procedurilor de revizui
re a Constituției Români
ei pentru modificarea art. 
48, alineat 1, pentru a în
locui termenul „soți” cu 
exprimarea „bărbat și fe
meie”. Conform art. 48, 
alineat 1, din Constituția 
României, „Familia se în
temeiază pe căsătoria li
ber consimțită între soți, 
pe egalitatea acestora 
și pe dreptul și îndatori
rea părinților de a asigura 
creșterea, educația și in
struirea copiilor.” 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Familia este un așezământ divin și temelia 
vieții. Ea se înfăptuiește prin sfânta taină 
a căsătoriei, atunci când legătura dintre 
femeie și bărbat este binecuvântată de 
Tatăl Ceresc la biserică, în fața altarului. 
Căci, după cum ne mărturisesc însuși 
sfinții părinți, “această legătură răsare 
din imboldul firesc sădit de Dumnezeu 
în om”. Prima familie a fost întemeiată 
în Rai, de Dumnezeu Tatăl, când a creat 
primii oameni, pe Adam și Eva. Biserica 
Ortodoxă Română susține familia 
întemeiată de un bărbat și o femeie, 
căsătoria fiind instituită de Hristos 
Domnul la nunta din Cana Galileii.
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Sfântul Ioan Gură de 
Aur numește familia „bi
serica mică de acasă”. În 
contextul în care fami
lia de astăzi se află  într-o 
situație fragilă și dificilă, 
Preafericitul Părinte Dani
el, Patriarhul Bisericii Or
todoxe Române, îndeam
nă populația la apăra
rea familiei tradiționale. 
„Când Dumnezeu a făcut 
lumea, coroana creației 
Sale a fost familia: bărba
tul și femeia, care au pri
mit binecuvântarea de a 
crește, a se înmulți și a 
stăpâni pământul. Deși 
a trecut prin multe în
cercări și pericole abătu
te asupra societății uma
ne, totuși familia a fost 
instituția cea mai stabi
lă a umanității, asigurând 
continuitatea acesteia în 
istorie. De aceea, trebu
ie să susținem efortul Bi
sericii de a apăra fami
lia naturală, tradițională, 
universală și de a rezis
ta în fața unor „modele” 

noi de familie, care consi
deră că uniunea firească 
bărbat-femeie ar fi doar 
un model printre altele. 
Parteneriatele sociale sau 
de conviețuire între per
soane nu pot fi asimila
te familiei tradiționale și 
orice atentat la identita
tea tradițională a aces
teia constituie o inovație 
artificială care nu poa
te purta numele realității 
naturale de care se înde
părtează. Prin urmare, 
diluarea valorilor famili
ale tradiționale sau înlă
turarea diferențelor între 
această familie și alte ti
puri de uniuni, în nume
le drepturilor omului și al 
egalității, subminează fa
milia naturală ca teme
lie a societății umane. De 
aceea, familia tradițională 
are dreptul și datoria de 
a-și proteja propria iden
titate, demnitate și conti
nuitate”, spune Preaferi
citul Părinte Daniel, Patri
arhul BOR.

Familia creștină a primit votul final

Este oficial. Vom ieși la vot pentru a 
susține familia tradițională, creștină. Cea 
mai așteptată decizie a susținătorilor pro 
familia a fost votată recent, de senatori, 
referendumul pentru modificarea 
Constituției urmând să aibă loc pe 6 și 
7 octombrie, între orele 07.00 și 21.00. 
Fiind o inițiativă a Coaliției pentru Familie 
cu sprijinul   Platformei Împreună, 
prezentăm, în cele ce urmează, opinia 
acestor organizații, dată publicității după 
obținerea votului final!
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