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Către Excelența Sa, Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis
Stimate Domnule Președinte Klaus Werner Iohannis,
Criza actuală din lume a condus și România pe un drum necunoscut, ultimele două
luni oferind zilnic provocări noi pentru fiecare cetățean ori instituție a țării noastre.
În mijlocul acestor greutăți, ne exprimăm mulțumirea la adresa lui Dumnezeu fiindcă
a oferit har, înțelepciune și putere tuturor factorilor implicați în prevenirea, gestionarea și
tratarea situațiilor medicale apărute la nivel local și național.
Suntem pe deplin conștienți de importanța prevenției atât acum, cât și pe viitor.
Astfel, înțelegem că revenirea la o viață socială normală nu se poate produce într-un mod
inopinat, ci este un proces care necesită, printre altele, timp suficient.
În dorința de a rămâne un factor de echilibru în societatea românească, considerăm că
viața spirituală și legătura cu Dumnezeu sunt foarte importante pentru menținerea unui climat
de pace și stabilitate în România. Cadrul actual, în care ajutorul specializat este aproape
indisponibil oricui, în afara situațiilor ce reprezintă o urgență medicală, nu poate continua
fără a lăsa repercusiuni diverse în rândul concetățenilor noștri.
Concluzionând, cu prețuire, solicităm să analizați și să aprobați, împreună cu
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, ca după data de 15 mai, odată cu
reducerea anunțată a măsurilor legate de libera circulație și de muncă în spații închise, să se
redeschidă bisericile, cu respectarea tuturor normelor de protecție, distanțare și igienă ce vor
fi recomandate de instituțiile abilitate.
Considerăm că oferirea dreptului la viață spirituală activă face parte, după cum însăși
Constituția garantează, dintr-un set minim de elemente vitale necesare omului în vederea
gestionării cu succes a unei crize. Nevoia intrinsecă a omului după Dumnezeu este liantul
care unește speranța cu viața, puterea cu credința.
Suntem convinși și apreciem că Dumneavoastră împărtășiți acest adevăr care trebuie
să aibă prioritate în eforturile noastre de colaborare cu Divinitatea, pentru rezolvarea atât a
problemelor fiecăruia dintre noi, cât și ale societății noastre.
În speranța unui răspuns, vă mulțumim pentru sprijin și colaborare și vă asigurăm de
întreaga noastră considerație.
Dumnezeu să binecuvânteze România!
Cu considerație,
Președinte,
Aurel Neațu

