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Cel mai important eveniment al anului 2017 în viaţa creştină a României 
a avut loc la Oradea, în 25 martie, la care au fost între 6.000 și 8.000 de 
participanți. Episcopii Oradiei şi pastorii evanghelici s-au unit la încă un 
eveniment de susținere a conceptului de familie, în Constituție, ca fiind 
întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, inițiativă lansată la 
sfârșitul anului 2015 de către Coaliția pentru Familie. 

 Reprezentanții creștinilor români au cerut încă o dată organizarea unui 
referendum  pentru modificarea articolului 48 din Constituția României, pentru 
care au semnat  3 milioane de români. 

 După ce Camera Deputaţilor a adoptat pe articole proiectul de 
modificare în 27 martie, acesta a fost retrimis conducerii celor două Camere 
la solicitarea PSD. 

 



 

 Evenimentul din 25 martie a fost continuat cu Marşul pentru Viaţă, a 6-a 
ediție în Oradea.  

 În 2011 a avut loc prima ediție națională, cu tema „Spune DA vieții”, cu 
4 orașe organizatoare. În 2017 a 7-a ediție națională s-a organizat în 285 de 
localități din România și Republica Moldova, la care au fost 110.000 de 
participanți. 

 

    

    



împăturit într-un ungher terestru 
a adormit puțin Maestrul 
ce a făcut un Cosmos luminos 
și-a desfăcut un Babel mincinos 

 
împăturit între chiliile întunecate 
a stat trei zile fără şoapte 
dar ce uimire-n univers 
când a transcris al Vieții Vers 

 
împăturit precum țărâna neagră 
fără un chip și fără vlagă 
s-a întâlnit cu moartea în ascuns 
și boldul ei El l-a străpuns 

 
împăturit în alb lințoliu 
a-mbătrânit orice orgoliu 
nicicând n-a fost atâta pace 
precum a dat-o Cel ce tace 

 
împăturit și privegheat de îngeri 
zdrobit de ale oamenilor frângeri 
a rezidit un templu viu 
pentru oricine-i este fiu 

 
împăturit a fost precum un mort 
dar s-a trezit un Contrafort 
Învierea ne deschide Cerul 
de unde-a coborât chiar Mesagerul 
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de când Învierea-n alb s-a petrecut 
ne este Mielul înviat sfânt scut 
îngerul morții umbra își petrece 
dincol’ de sânge şi mormântul rece 

 
de când Adam cel nou oferă viaţă 
glorii în Cerul Nou ne stau în faţă 
apocalipsa nu-i armaghedon 
sau fila ultimă-n foileton 

 
de când s-a înălțat pe nori Isus 
cartiere noi pe temelii s-au pus 
pentru urmașii adormiți acum 
ce fi-vor numărați la Referendum 

 
de când la dreapta Tatălui cel sfânt 
stă-n slavă Fiul cel ce pe pământ 
a șters zapisul multelor păcate 
se scrie-n Veșnicii o nouă Carte 

 
Cel răstignit înviat și înălțat 
Cel ce la ucenici s-a arătat 
Logosul ce-i Alfa și Omega 
le-a spart umanoizilor bodega 

 
și a turnat puterea Învierii 
în ei prin Duhul Sfânt al înfierii 
în curând Cel ce vine va veni 
iar Mielul Împărat va deveni 
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El era străpuns pentru păcatele noastre,  
zdrobit pentru fărădelegile noastre.  
Pedeapsa, care ne dă pacea, 
a căzut peste El 
și prin rănile Lui suntem tămăduiți. 

 
     (Isaia 53:5)  



numai prin Înviere s-au deslușit toate 
în zori s-a știut ce-i viață și ce-i moarte 
grădina era cuprinsă de șoapte 
când îngeri puneau luminile coapte 

 
nimeni nu mai avea vreun felinar 
ochii bezmetici vedeau dar nu clar 
că-n Universul cel făr’ de hotar 
nu mai era decât un Grădinar 

 
e necesar să moară-un bob încet 
ca să învie vrednic în buchet 
sub piatră a stat trei zile ascet 
Cel ce e primă roadă în Nucet 

 
să muște întunericul nu poate 
decât un bob cu Viață-n coaste 
numai prin Înviere s-au deslușit toate 
în zori s-a știut ce-i viață și ce-i moarte 
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Oradea Evanghelică (2008) 
http://oradeaevanghelica.wordpress.com 
 
Cu drezina (2008) 
http://drezina.wordpress.com 
 
Marius Cruceru (2008) 
http://mariuscruceru.ro 
 
Camix (2008) 
http://camix.wordpress.com 
 
Lumea Adam(a)ică (2007) 
http://adamaica.wordpress.com 
 
 
 
 
Biserica Emanuel (2009) 
http://emanueloradea.wordpress.com 
 
Biserica Speranța (2009) 
http://sperantaoradea.wordpress.com 
 
Biserica Filadelfia (2009) 
http://filadelfiaoradea.wordpress.com 
 
Biserica Providența (2009) 
http://providentaoradea.wordpress.com 
 
Biserica Betel (2010) 
http://beteloradea.wordpress.com 
 
 
NOTĂ – Blogurile din grupul al doilea au fost inițiate și editate de Alin Cristea, 
fără a fi pagini oficiale ale bisericilor. 


