
Foaia Creştinului poate fi citită (şi descărcată de) pe : www.cezareea.ro/foaia-crestinului.

ROMÂNIA •  CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STR. CASTANILOR • Nr. 119  •  Cod 320 030

Editorial. Suntem normali. Nu suntem fanatici si nu suntem homofobi.

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !             [Biblia, I Samuel 25 : 6]

             

ÎNTREBAREA DE PE BULETINUL DE VOT
O mulţime dintre noi suntem (ori am fost) nedumeriţi de întrebarea de pe buletinul de vot : 

„Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de
Parlament ?“ 

Aceasta este formularea oficială impus şi cerută de Articolul 151 din Constituţie şi, în mod
direct, de Articolul 7 din legea 3 / 2000. Cităm Articolul 7 : 

„Referendumul privind revizuirea Constituţiei Organizarea referendumului naţional : (1)
Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „DA“ sau „NU“ la

următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot : „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a
Constituţiei României în forma aprobată de Parlament ?“

În consecinţă, formularea aceasta nu poate fi schimbată, fiind impusă de lege. Va sugerăm să nu
vă lăsaţi influenţaţi, în această privinţă, de cei care caută să samene şi să creeze confuzie.

La trecerea dintre secolul XIX și secolul XX s-a înfiripat o nouă ideologie,
mai puțin băgată în seama la început, extrem de agresivă astăzi, ideologie care și-a
propus să demoleze din temelii casa în care a locuit omenirea de milenii. 

Această ideologie și-a propus să demoleze concepția creștină despre lume și
viață. Și-a propus să demoleze credința în adevăr absolut și valori morale absolute. 

Şi-a propus sa demoleze credința în biserică și familie, ca realitați întemeiate
de Dumnezeu, cu un rol stabilit de Dumnezeu în societate.

Această ideologie și-a propus să demoleze credința într-o realitate obiectivă.
Odată  demolați  stâlpii  casei  în  care  a  locuit  omenirea  de  milenii,  și-au  propus  să
construiască o altă lume așa cum și-o imaginează ei. Lume în care, doar concepția lor
este normativă și toate celelalte sunt catalogate drept retrograde, anarhice, homofobe.

Pentru a ilustra ce înseamnă demolarea casei în care am locuit de milenii, voi
folosi două ilustrații. 

I. Prima. De la începuturile omenirii, când s-a născut un copil, toți ai casei și
toti cunoscuții au întrebat ce au, băiat sau fetiță ? Mai nou, cu tehnologia modernă, cu
imagistica, de prin luna a cincea, a șasea, se întreabă : Ce o să fie, băiețel sau fetiță ?

Datorită faptului că în ființa noastră, în modul în care ne-a creat Dumnezeu,
există o armonie între trupul în care ne naștem, sufletul pe care ni l-a dat Dumnezeu și
mediul în care trăim. 

Așa că, dacă s-a născut o ființă de sex masculin, părinții au tratat copilul acela
ca băiețel. I-au creat toate condițiile să se dezvolte armonios ca băiat și societatea s-a
referit la el ca băiat sau dacă a fost fetiță, în aceiaşi termeni.

II. Promotorii noii ideologii ne spun : „Dacă s-a născut în trup, nu contează
identitatea biologică de gen pentru că  ființa care s-a  născut  poate  fi  sfârtecată.  Să
rupem relația dintre suflet și trup.

Are trup de sex masculin sau de sex feminin, dar noi o sa cultivăm în trupul
acela alt fel de identitate psihologică”...



REFERENDUM 6 -7 OCTOMBRIE 2018 [întrebări şi răspunsuri]Deja  desenele  animate,  manualele  şi  toată  
această propagandă a noii ideologii este 
îndreptată să rupă, să sfârtece ființa copilului, 
ca să nu mai știe ce este și să fie ceea ce 
forțează alții. 
O ființă sfârtecată în felul acesta intră într-o 
criză profundă de identitate și devine o 
victimă a noii  ideologii.  Această ființă este  
apoi împinsă în tot felul de parteneriate și este
cultivată această nouă omenire pe care ne-o  
propun promotorii noii ideologii. 

În numele acestei ideologii, trebuie desființată familia ca fiind unitatea liber
consimțită dintre un bărbat și  o femeie,  pentru că dacă am rupt ființa umană în
interiorul ei, atunci putem construi orice fel de familii. 

Deci,  înţelegeți  că  se  sfârtecă sufletul,  viața,  ființa  copiilor  de la  cele  mai
fragede vârste.

În această  agresiune  asupra  casei  omenirii  noastre,  a  familiei  și  a  bisericii
întemeiate de Dumnezeu, oricine își permite să spună : „Nu-i adevărat” și „Nu așa
funcționează omenirea”, este calificat homofob. 

Homofobia, apelativ este una dintre cele mai cumplite insulte aduse oamenilor
normali. Homofobie înseamnă să suferi de o fobie și fobia este un simptom a unei boli
psihice. Dacă un om este bolnav și suferă de fobie, trebuie internat la ospiciu și tratat
pentru dereglări psihice. 

Deci,  în  numele  „toleranței  lor”,  ne  cataloghează  pe  toți  bolnavi  psihici,
retrograzi. Și apoi ne spun că suntem intoleranți. 

Dragii mei, suntem normali. Un om normal vede ceea ce este sănătos, ce este
echilibrat. Se uită la un copil și nu acceptă anormalul ca normă.

În viața de acum, în România de acum, desenele animate, emisiuni la diverse
canale de televiziune, reviste – pe toate canalele se încearcă să ni se impună această
casă construită de promotorii noii ideologii. 

Întrebarea noastră este : Vom apăra moștenirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu
de  milenii  ?  Vom  apăra  ceea  ce  Dumnezeu  a  întemeiat  ca  în  Creație,  parte
bărbătească și parte femeiască ? 

Şi a întemeiat familia monogamă heterosexuală : un singur bărbat, o singură
femeie,  I-a  binecuvântat  Domnul  Dumnezeu  și  omenirea  și-a  continuat  viața  de
milenii.  Sau  vom  intra  într-un  fel  de  lașitate  a  secolului  XXI  în  care  de  teama
ostracizării sau a ridiculizării, de-a fi denumiți în fel și chip, vom pleca și noi capul și
vom lăsa să ne fie copiii mutilați, sa fie biserica mutilată și să trăim ca niște oameni
care ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu și a generațiilor viitoare că în vremea în
care a trebuit să apăram ce ne-a dat Dumnezeu, ne-a fost teamă.

De aceea ne rugăm să păzească Dumnezeu și familia și biserica ... și spun : E 
vremea să ne rugăm și este vremea să acționăm, să apărăm ce ne-a lasat Dumnezeu. 

Să binecuvânteze Dumnezeu familia, biserica și țara noastră !              

                  [Prof. univ. dr. dr. Paul Negruţ. Un referendum pentru România, Oradea, 9 Martie 2017]

O recapitulare a principalelor argumente folosite împotriva Referendumului din 6 – 7 Octombrie 2018,
(pentru clarificarea definiției căsătoriei în Constituție) şi a motivelor pentru care acestea nu sunt valide. 

1.  Există  alte  priorităţi  decât  definirea
căsătoriei: sărăcie, corupţie etc.

FALS  :  Provocările  unei  societăţi  nu  se  rezolvă
neapărat pe rând, ci pot fi  rezolvate şi în paralel.
Mai mult,  în timp ce unele tipuri  de provocări  –
sărăcia, corupția – necesită efort susţinut pe zeci de
ani,  dacă  nu  cumva  sunt  perpetue,  revizuirea
constituţiei este, în schimb, o problemă rezolvabilă
one-off, dintr-o dată.

2. Definiţia căsătoriei nu e o problemă relevantă
pentru societate în acest moment.

FALS  :  Fie  şi  numai  agitaţia  mediatică  şi
zbuciumul  taberei  care  se  opune  demonstrează
relevanţa  temei  şi  faptul  că  atinge  un  punct
sensibil.  Faptul  că  dezbaterea  a  existat  în
numeroase  state  din  Europa  și  din  lumea
Occidentală o face relevantă şi pentru noi.

3. Referendumul dezbină și divizează societatea. IRELEVANT :  Orice  temă  implică  tabere  pro și
contra.  Alegerile și democrația implică pluralitate
de păreri  și  dezbatere.  Nu este  nimic  anormal  în
împărțirea societății în aderenți la opțiuni diferite –
în  special  într-o  cultură  care  pune  valoare  pe
pluralitatea  opiniilor.  În  particular,  însă,  acest
Referendum are  potențial  mai  degrabă  unificator,
deoarece peste 90% din electoratul român se opune
căsătoriilor homosexuale.

4.  Revizuirea  este  inutilă,  pentru că nu aduce
nimic  nou,  deja  codul  civil  reglementează
căsătoria bărbat – femeie.

FALS : Un cod civil poate fi schimbat în Parlament
fără  ca  voinţa  populară  să  fie  consultată.
Clarificarea  definiției  căsătoriei  în  Constituție
previne o modificare facilă în parlament a legii ... 

5.  Referendumul  e  inutil  pentru  că  nici
Referendumul  validat  referitor  la  numărul
maxim de 300 de parlamentari nu a fost pus în
practică.

FALS : Acela era un referendum consultativ, care
avea nevoie de o lege ulterioară pentru a fi pus în
practică.  În  timp  ce  în  cazul  definirii  căsătoriei,
legea  de  revizuire  a  Constituției  a  fost  prealabil
adoptată,  iar  Referendumul  pentru  Căsătorie  este
decizional, devine lege prin simpla sa validare.

6. Referendumul nu este un instrument care să
îndeplinească standardele democraţiei liberale.

FALS : Chiar legat de chestiunea în discuţie s-au
organizat referendumuri în SUA (anii 2003 - 2004),
Irlanda (2016) şi o consultare populară în Australia
(2017).

7. Revizuirea atacă familia mono-parentală sau
alte tipuri de familii.

FALS : Revizuirea nu are ca obiect familia, care
include şi relaţiile de filiaţie şi rudenia subsecventă,
ci  doar  căsătoria.  Prin  urmare,  explicitarea
noţiunii  de  căsătorie conform  înţelesului  său
propriu nu afectează familiile constituite în virtutea
filiaţiei (familiile monoparentale).


