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Curtea Constituțională a României
a avizat inițiativa constituțională
care definește căsătoria ca uniunea
dintre un bărbat și o femeie
CU UNANIMITATE de voturi!
Coaliția pentru Familie: Solicităm
Camerei Deputaților și Senatului
să dezbată proiectul de lege în
procedură de URGENȚĂ!

C

omitetul de Inițiativă pentru promovarea inițiativei
cetățenilor de revizuire a Constituției României, împreună
cu Coaliția pentru Familie, salută decizia unanimă a Curții
Constituționale.
Curtea a hotărât că propunerea legislativă, susținută prin semnătură
de 3 milioane de cetățeni cu drept de vot ai României, prin care se
dorește ridicarea la rang de principiu constituțional a definiției
căsătoriei din Codul Civil, îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
În condițiile eliminării oricăror obstacole de constituționalitate,
legalitate și procedură, responsabilitatea care revine Parlamentului
României nu poate fi în nici un fel eludată. Inițiatorii propunerii de
revizuire solicită Senatului și Camerei Deputaților să dezbată și să
adopte în procedură de urgență proiectul de lege, în așa fel încât
referendumul de revizuire să poată fi organizat la data alegerilor
generale din 2016.
Considerăm că decizia Curții este firească și este o victorie a
democrației autentice asupra ideologiei. Demersul nostru este unul
democratic, întrucât legile, inclusiv Constituția, trebuie să fie consistente cu valorile majorității cetățenilor. De asemenea, propunerea de
revizuire este conformă cu obligațiile internaționale asumate de
România, în special cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, care protejează familia
întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
Căsătoria și Familia sunt realități obiective, firești, verificate
istoric, din care derivă definiția lor legală: dreptul de a se căsători este
un drept comun al bărbatului și al femeii care pot întemeia în mod
natural o familie, cu scopul nașterii și creșterii de copii. Astfel, Familia
este fundația societății umane și a civilizației. Este un adevăr simplu și
universal, fără de care „binele comun” nu poate fi conceput.
MIHAI GHEORGHIU
Președintele Comitetului de Inițiativă
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F

ratele Gicu Stan s-a născut la 24 aprilie 1953 în
localitatea Poiana Vadului, județul Alba, în familia Nicolae și Maria Stan, fiind cel mai tânăr dintre
cei zece copii.
După absolvirea școlii profesionale în anul 1972 își continuă studiile, la seral, la liceul Mihai Viteazul din Turda, timp
în care lucrează ca strungar la fabrica de sticlă din oraș.
Din tinerețe L-a primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. A încheiat legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă
în 10 octombrie 1971, fiind botezat de pastorul Alexandru
Cherecheș în Turda.
Din 1973 se mută la Cluj, unde studiază la Institutul
Politehnic, Facultatea de Mecanică. Pentru o perioadă a
lucrat la Combinatul de Utilaj Greu (CUG) ca subinginer,
din 1978 până în 1994.
În 22 iulie 1979 se căsătorește cu Emima Dascăl.
În anul 1990 este ordinat pastor al Biserici Penticostale
„Betel” din cartierul Zorilor, slujbă pe care a deținut-o până
la plecarea acasă, la Domnul.
A lucrat și ca profesor de religie în școliile publice, între
perioda 1994-1997. În anul 1995, împreună cu sora Emima,
se înscriu la Institutul Teologic Penticostal din București,
absolvind cursurile teologice universitare în anul 1999.
Marea lui chemare din partea lui Dumnezeu a fost cea
de evanghelist și în această calitate a străbătut orașele
României, ale Europei, ale Americii predicând cu putere
Evanghelia peste tot pe unde a călătorit în timpul vieții sale.
A avut și viziunea de mari proiecte comunitare, printre
care construirea lăcașului de cult al Bisericii Penticostale
„Betel” – Zorilor, din Cluj, împreună cu mica comunitate de
frați a Bisericii Betel, proaspăt deschisă în 1990, în cartierul
Zorilor și cu colaborarea bisericii păstorită de fratele David Tonn
din Missoula, Montana, SUA.
Al doilea mare proiect a fost înființarea și construirea

Seria II ANUL XXVI

„Ale Tale sunt, Doamne,
măreția, puterea, gloria,
biruința și maiestatea,
atât în ceruri, cât și pe
pământ! A Ta, Doamne,
este stăpânirea și Tu Te
înalți ca suveran peste
toate!” (1 Cronici 29.11)

Buletinul Cultului Creștin Penticostal
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„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)
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Liceului Creștin PRODEO din Cluj
– proiect în lucru – cu suportul
pastorilor colegi din Comunitatea
Regională Penticostală Cluj și a
prietenilor din SUA.
Domnul l-a chemat acasă la vârsta
de 63 de ani, în ziua de 17 iulie a.c.,
după o lungă și grea suferință.
Serviciile de priveghi din zilele de
18 și 19 iulie, respectiv serviciul de înmormântare din data
de 20 iulie, s-au desfășurat în lăcașul Bisericii Betel, pe care
fratele Gicu a păstorit-o timp de 26 de ani, la ele luând parte
frați slujitori din Comunitate, din țară și din străinătate, care
au transmis mesaje de mângâiere și de îmbărbătare. În cadrul
serviciului de înmormântare, condus de pastorul Aurel
Moldovanu, vicepreședinte al Cultului Creștin Penticostal,
au predicat din Cuvântul Domnului pastorii Moise Ardelean,
președintele Cultului și Romu Mocan, secretarul general.
Fanfara și corul Bisericii Betel au cântat spre slava
Domnului și pentru mângâierea celor prezenți.
Rămân în urmă sora Emima și celelalte rudenii, membrii
Bisericii Betel, frații slujitori, colegi de slujbă, prieteni de
aproape și de departe.
Rugăciunea noastră este ca Dumnezeul oricărei mângâieri
să dea liniște și pace celor îndurerați, și nouă, tuturor, har
divin pentru a continua alergarea până în ziua revederii, pe
plaiurile cerești.
Pastor GAVRIL COVAȘĂ
„Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de
rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos
va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin
viața mea, fie prin moartea mea. Căci, pentru mine,
a trăi este Hristos și a muri este un câștig.”
(Filipeni 1:20-21)
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