
SCRISOARE DE SUSȚINERE 
 
Contextul special în care se află societatea europeană necesită o acțiune coerentă din partea Bisericii. Deși s-ar putea 

descrie în multe cuvinte direcția toxică spre care Europa se îndreaptă cu pași repezi, o imagine recentă descrie suficient 

de elocvent starea jalnică în care a ajuns bătrânul continent: Gala Eurovision 2014 - femeia cu barbă.  

Cu toții am auzit despre agenda agresivă pe care organizațiile homosexuale, ateiste și umaniste o pun în practică 

împotriva valorilor iudeo-creștine care au stat la baza civilizației noastre. În calitate de lideri creștini evanghelici, vorbim, 

predicăm și ne rugăm pentru o schimbare. Însă acum este momentul și posibilitatea să facem mai mult decât atât. 

Dumnezeu a ridicat de mai bine de 10 ani un creștin român care și-a asumat cu multă credincioșie misiunea de a 

promova valorile creștine în societate. Peter Costea este omul care a avut un rol decisiv în promovarea familiei, a 

sacralității vieții și a libertății religioase. De mulți ani el jertfește din timpul și resursele sale pentru a mobiliza creștinii din 

România să ia atitudine împotriva legislației foarte permisive față de avort, împotriva încercărilor de promovare a 

căsătoriilor homosexuale. Alianța Familiilor din România este proiectul căruia i-a dat viață și prin care a transmis cu 

tenacitate informații actuale despre presiunile care se fac împotriva valorilor creștine în România și în lumea întreagă. 

Spre deosebire de alți candidați care bat drumul bisericilor când este campanie electorală, care analizează eșantioanele 

de electori și își stabilesc „crezul” în funcție de publicul țintă, Peter Costea a dovedit de multă vreme că este un om care a 

aderat cu tărie la valorile creștine și este gata să se lupte pentru ele.  

Peter Costea nu este un politician. Visul său nu este să obțină un post de parlamentar într-o capitală europeană. 

Realizările sale în carieră sunt notabile: în calitate de avocat profesează de peste 20 de ani  în Occident, ca lector 

universitar predă la universități de prestigiu din Africa de Sud și SUA. Totodată este deținător a două doctorate (în drept  

și în diplomație). Peter Costea poate aduce o contribuție valoroasă în dezbaterile foarte vii care au loc pe tema libertății 

religioase sau a familiei. Așadar, drumul spre Bruxelles nu este o aventură personală, ci opțiunea viabilă pentru ca vocea 

noastră să fie auzită în legislativul european.  

Alegerile pentru Parlamentul European se desfășoară o dată la 5 ani. Pe 25 mai românii vor desemna prin votul lor 

reprezentanții în acest for suprastatal de conducere politică a Europei. Ne rugăm de mulți ani ca Dumnezeu să ridice în 

dregătorii oameni cu frică de El, însă acum este vremea să ACȚIONĂM. În loc să dăm votul nostru, ca evanghelici, 

partidelor care în mod tradițional ne-au cerut susținerea, dar au promovat în mod direct sau prin neimplicare agenda 

liberală anti-creștină, acum avem posibilitatea să votăm un avocat creștin al cărui scop este tocmai să reprezinte 

convingerile noastre biblice. 

Pentru că ne regăsim în viziunea și valorile lui Peter Costea, semnăm această scrisoare de susținere și invităm creștinii 

români de pretutindeni să participe la vot în data de 25 mai și să voteze poziția 21 de pe buletinele de vot: Peter 

Costea, candidat independent. 

Pentru a vă pune semnătura pe acest document, trimiteți un email la adresa: 

pozitia21petercostea@gmail.com 
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