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DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE 2020
Frați și surori în Cristos, dragi credincioși!
Într-o perioadă relativ scurtă, suntem invitați deja pentru a doua oară, ca prin
prezența la urne și prin votul nostru să sprijinim comunitățile noastre și
reprezentarea cauzelor juste ale acestora. Și de data aceasta miza este foarte
mare, deoarece acum se decide cine va face parte din legislativul de la București,
cine va reprezenta și apăra, în calitate de senator sau deputat, interesele
comunităților noastre religioase și etnice.
Așa cum se întâmplă deseori, și de această dată se formulează păreri diferite față
de alegeri și votul nostru personal. Poate ne încearcă și pe noi pasivitatea,
spunând „îmi este indiferent”, „votul meu nu contează”, „mai rău decât atât nu
poate fi”. O astfel de gândire nu neste benefică, și nu înseamnă altceva, decât
risipă de timp și efort, pentru a ne distrage atenția de la ceea ce este cu adevărat
important. Viitorul nostru și al comunităților noastre nu îl putem lăsa doar în
mâinile altora, ci mai mult ca oricând, noi creștinii trebuie să arătăm, că
suntem o forță! Trebuie să dovedim, că avem țeluri nobile, că angajamentul
nostru pentru propășirea societății nu a scăzut, și dispunem de oameni, care
doresc și pot să se dedice dezvoltării întregii noastre societăți.
În pofida perioadei de criză provocată de pandemie, să tratăm cu mare
responsabilitate alegerile parlamentare care urmează! La aceste alegeri este
vorba despre noi, despre comunitățile noastre, despre identitatea noastră creștină,
despre libertatea de exprimare și despre demnitatea noastră. Doar noi suntem în
măsură, să apărăm valorile moștenite de la înaintașii noștri, așezându-le la
fundamentul noii construcții europene atât de controversată în ultimul timp.
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Frați și Surori în Cristos! Trebuie să demonstrăm, că nu capitulăm în fața multor
pericole și încercări, prin care se urmărește infectarea convingerilor tradiționale
ale societății noastre, încercând impunerea unor mentalități străine de natura
omului, de locul și misiunea Bisericii, de valoarea familiei și demnitatea fiecărui
om. Bunăstarea și dezvoltarea nu o putem asigura prin asimilarea unor identități
străine nouă și nici prin indiferență și pasivitate. Trebuie să avem un cuvânt de
spus acolo, unde se iau decizii care influențează viața noastră personală și cea de
comunitate. Trebuie să avem un cuvânt de spus atunci, când este vorba despre
viitorul familiilor și a copiilor noștri. Trebuie să avem un cuvânt credibil și
convingător, pentru a ne clădi viitorul pe adevăr și valorile creștine, care implică
un respect reciproc între cetățenii acestei țări, indiferent de etnia sau
denominațiunea religioasă de care ar aparține. Deputații și senatorii pe care îi
vom trimite în legislativul de la București, trebuie să fie purtătorii noștri de
cuvânt dedicați, onești și devotați interesului și binelui comun!
Vă îndemn așadar pe toți, să abordăm cu seriozitate provocările acestor timpuri,
să avem grijă unii de alții, și să ne asumăm clădirea viitorului comun. Să facem
pașii acum necesari, pentru ca să ne arătăm statornici în promovarea binelui, a
dreptății și a adevărului. Prezența noastră la vot este o dovadă a faptului, că ne
pasă de viitorul comunităților noastre! Să contribuim prin votul nostru la
desemnarea acelor reprezentanți, care în calitate de deputați sau senatori, să fie
vocea noastră în rânduirea treburilor acestor vremuri, spre binele și mulțumirea
tuturor!
Dumnezeu să binecuvânteze popoarele noastre, comunitățile noastre și pe cei,
care își asumă răspunderea pentru noi!

Oradea, Solemnitatea Cristos Regele Universului, 22 noiembrie 2020

†Böcskei László
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Se va comunica credincioșilor în I. duminică de Advent 2020.
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