
Punctul de vedere (reacţia) al Adunării Generale cu privire la 
Scrisoarea deschisă a Grupului de Iniţitivă Civică din Bârlad către Prim  

Ministrul României, domnul Victor Ponta

“Ne simțim obligați să menționăm că nu putem solidariza cu această scrisoare deschisă, nu 
pentru datele istorice și informative pe care le conține – pe care le considerăm reale și de acuratețe – 
ci din cauza manierei în care acestă scrisoare a fost formulată. Duhul în care a fost aceasta scrisă este  
departe de a fi unul creștinesc, iar maniera în care a fost scrisă o considerăm – ne iertati de expresie  
– una cam grosolană.

Repetăm: datele despre metoda fracturarii hidraulice a gazelor de șist, despre neseriozitatea și  
oportunismul guvernelor precedente sunt reale, o demostrează firul istoric prin care abia trecem. 
Desigur, atunci când țara și cetățenii ei sunt puși în pericol  din cauza intereselor politice și materiale  
ale unor aleși ai noștri, considerăm și noi la rândul nostru aceasta ca fiind trădare de neam și țară. 
Observam  și  noi  oportunismul  partidelor  politice  –  a  tuturor  acestora  –  care  este  o  trăsătura  
definitorie  în  timpul  campaniilor  electorale,  știm  cu  toții  despre  minciunile  și  necinstea  care 
caracterizează  aceste  campanii,  dezaprobam cu  tristeță  toate  acestea,  dar  nu  credem că  este  în  
interesul nostru să trecem la atacuri personale și amenințări. Trebuie să ne apărăm, dar ar trebui s-o  
facem totuși creștinește – nu avem voie să relativizăm poruncile și perceptele dumnezeiești, oricine  
am fi noi.

S-o spunem pe scurt: noi înțelegem indignarea românilor , teama și tristețea lor, pe care și noi o 
trăim adesea. Am fi înțeles dacă respectiva scrisoare ar fi fost scrisă de un om simplu needucat sau  
chiar de vre-un politician, dar maniera grosolană pe care o subliniem iarăși parcă ne face un pic să 
deznădăjduim: la grupul de inițiativă civică avem ceva mai multe pretenții – la un mesaj într-adevar 
ferm, dar neinstigator, fără atacuri la persoana, inteligent și cu tact. Suntem sătui de bălăcărelile de 
orice fel, le trăim zilnic de peste 20 de ani. Dacă acest grup de inițiativă este îngrețoșat de modurile 
acestea dizgrațioase de discurs – și așa ar și trebui să fie – ne așteptam de la el să ne ofere o atitudine  
alternativă: curată, demnă, intelectuală, în spiritul patriotic, decent și blând, dar mai ales creștinesc  
cu care poporul român a fost înzestrat din belșug. Nu e nevoie decât sa ne amintim de răspunsul  
demn și smerit, dar totuși foarte ferm al domnitorului Mircea cel Bătrân către Baiazid din Scrisoarea 
a III-a a lui Eminescu și să luăm aminte la el.

Încheiem, precizând că nu vom fi niciodată de acord în primul rând cu atitudinile și pozițiile  
necreștinești – căci NIHIL SINE DEO – dar deasemenea precizăm că vom rămâne fermi în a ne  
apăra țara, urmașii și pe noi înșine. Nu vom renunța la lupta aceasta, împotriva fracturarii gazelor de 
șist, iar dacă va fi nevoie, ne vom apăra întra-devăr țara, chiar și cu prețul vietii. Dar numai dacă ni  
se va cere cu adevărat. Noi credem că în primul rând Dumnezeu ne poate ajuta în această problemă –  
ca  și  în  oricare  alta,  și  abia  mai  apoi  oamenii.  Ne  vom apăra  țara,  dar  nu  în  afara  legilor  lui  
Dumnezeu, căci dacă vrem ca El să ne asculte, trebuie totuși noi în primul rând să ascultăm de El.
De aceea vrem să respectam sincer duhul creștin in care din fericire ne-am născut,  duh de care 
scrisoarea sus citată este, din păcate, străină. Nu vom lăsa pe nimeni, fie ei chiar și bogații lumii 
acesteia  să  ne  sărăcească  de  simțirea  creștinească,  căci  noi  credem că  aceea  ar  fi  cu  adevărat  
tragedia.  Chevronul  și  alții  ca  ei,  guvernanții  vânduți,  toți  trădătorii  și  masonii  ne  pot  lua 
pământurile, casele, apele și chiar viața! Dar ce ne facem dacă prin provocările lor ne vitregesc de  
însuși inima creștină a românilor, de Însuși Dumnezeu?

De aceea adresăm un sfat prietenesc și plin de grijă și compasine grupului de inițiativă civică  
din Bârlad: să luptăm împreună pentru viața noastră, să luptăm cu toată puterea și dăruirea, dar nu 
fără Dumnezeu, ci doar așa cum El ne-a învățat și cum Îi place Lui! Să ne pierdem viața e un lucru  
serios și poate fi întradevăr o dramă, dar a-l pierde pe Dumnezeu este cu adevărat o tragedie!”


