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Cea mai puternică
rugăciune pentru
protecția familiei

Rugăciunile fac adevărate minuni dacă le
rostim cu inima deschisă către Divinitate
și dacă ne punem toată nădejdea în
puterile Cerești. Iată o rugăciune menită
să ne aducă pacea, liniștea, fericirea și
protecția în fața primejdiilor!
Doamne Iisuse Hristoase,
Mântuitorul nostru,
Trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ,
Ca să salvezi neamul omenesc de la moarte.
Prin însăși a Ta răbdare
neclintită
Și smerenie necuprinsă,
Ai suferit batjocură, răni,
Cruce și moarte, fără împotrivire.
Vino între noi și-n casa
noastră,
Precum în mijlocul ucenicilor Tăi
Ai venit, după Înviere, zicându-le: „Pace Vouă!”
Și ai liniștit sufletele lor
înfricoșate și întristate.
Mântuitorul și ocrotitorul
vieții noastre,
Liniștește sufletele noastre zbuciumate și înviforate.
Pacea Ta cea nestricată,
dă-ne-o nouă,
Iubitorule de oameni,
Nu precum o dau oamenii.
Și bucuria Ta fă-o deplină
în noi,
Astfel ca nimic să nu
zdruncine credința
Și liniștea familiei noastre,
Liniștitorul cel sfânt și
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minunat al valurilor înspumate,
Și salvatorul Sfântului
Apostol Petru din vâltoarea mării,
Liniștește-ne și pe noi
sufletește și trupește,
Căci mult suntem afun
dați în cumplita mare a
păcatelor
Și a deznădejdii.
Iisuse, Tu ești lumina cea
dumnezeiască,
Mai presus de cuget și de
simțire,
Tu ești pacea celor
tulburați, împovărați și
împresurați de necaz.
Păzește-ne pe toți din familie de toată vătămarea
și ispita,
Pentru ca îndulcindu-ne
din ajutorul Tău,
Și cu îngerii Tăi cei sfinți fiind păziți,
Cu credință să cântăm:
Domnul este ajutorul nostru,
Nu ne vom teme,
Căci Tu ești, Dumnezeule,
Întărirea noastră,
Stăpânitor puternic și
Domn al păcii,
Și Împărăția Ta este
Împărăție veșnic,
Amin!

Sondajul care arată că populația susține
căsătoria creștină

Majoritatea românilor consideră că
familia trebuie să fie întemeiată
de un bărbat și o femeie

Biserica Ortodoxă Română sprijină demersul
Coaliției pentru Familie, în spiritul învățăturilor
creștine și al valorilor fundamentale
românești privind familia, ocrotirea și
creșterea copiilor. Un sondaj realizat recent
de Grupul de Studii Socio-Comportamentale
Avangarde demonstrează că sacralitatea
familiei este susținută și de o mare parte a
populației, care-și dorește căsătoria între un
bărbat și o femeie.
Sondajul dat pu
bli
cității de Basilica.ro evi
dențiază că 77% dintre
respondenți sunt de acord
cu propunerea inițiativei
cetățenești de modifica
re a articolului 48, aline
atul 1 din Constituția Ro
mâniei, referitor la fami
lie. Intervievații au fost de
acord cu formula propusă
de inițiativa cetățenească:
„familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimțită
între un bărbat și o feme
ie”. Mai mult, peste jumă
tate dintre ei s-au ară
tat interesați să partici
pe la referendum. 55%
au spus că vor participa
„cu siguranță”, iar 20%
au menționat că „probabil
da”. De asemenea, 67%
dintre cei chestionaţi con
sideră că organizarea
unui referendum privind
modificarea Constituției
cu privire la definirea fa
miliei este o decizie bună.

Sondajul a fost realizat
pe un eșantion de 1.350
de persoane cu vârste de
peste 18 ani. Datele au
fost colectate telefonic,
marja de eroare maximă
tolerată fiind de +/-3%
pentru un interval de în
credere de 95%.

Familia, ”biserica
mică de acasă”
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.”
Biserica Ortodoxă Ro
mână susține familia înte
meiată de un bărbat și o
femeie, căsătoria fiind in
stituită de Hristos Domnul
la nunta din Cana Galileii.
Sfântul Ioan Gură de Aur
numește familia „biserica
mică de acasă”. În contex
tul în care familia de as
tăzi se află într-o situație
fragilă și dificilă, Preafe
ricitul Părinte Daniel, Pa
triarhul Bisericii Ortodo
xe Române, a îndemnat
populația la apărarea fa
miliei tradiționale. „Când
Dumnezeu a făcut lumea,
coroana creației Sale a
fost familia: bărbatul și fe
meia, care au primit bine
cuvântarea de a crește, a
se înmulți și a stăpâni pă
mântul. Deși a trecut prin
multe încercări și pericole
abătute asupra societății
umane, totuși familia a
fost instituția cea mai sta
bilă a umanității, asigu
rând continuitatea aceste
ia în istorie. De aceea, tre
buie să susținem efortul
Bisericii de a apăra fami
lia naturală, tradițională,
universală și de a rezista
în fața unor „modele” noi
de familie, care consideră
că uniunea firească băr

bat-femeie ar fi doar un
model printre altele. Par
teneriatele sociale sau de
conviețuire între persoane
nu pot fi asimilate familiei
tradiționale și orice atentat
Preafericitul
Părinte Daniel

Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române

Când
Dumnezeu a
făcut lumea,
coroana
creației Sale a
fost familia”

la identitatea tradițională
a acesteia constituie o
inovație artificială care nu
poate purta numele rea
lității naturale de care se
îndepărtează. Prin urma
re, diluarea valorilor fami
liale 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 temelie a
societății umane. De ace
ea, familia tradițională are
dreptul și datoria de a-și
proteja propria identitate,
demnitate și continuitate”,
spune Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul BOR.
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