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EVENIMENT

Comunicat AER
Alianța Evanghelică din România (AER), alcătuită din Cultul
Creștin Baptist, Biserica Creștină după Evanghelie din România
și Cultul Creștin Penticostal, remarcă public faptul că în Parlamentul
României se tergiversează nepermis de mult adoptarea legii în legătură
cu organizarea referendumului privind modificarea articolului 48 din
Constituție cu privire la definirea familiei ca fiind uniunea între un bărbat
și o femeie.
În același timp, extrem de rapid, se discută în Comisii, proiectul de lege
privind „parteneriatul civil”.
Alianța Evanghelică din România își reafirmă convingerea că familia
este instituția sacră, întemeiată de Dumnezeu, ca unire dintre un bărbat
și o femeie; de asemenea, că atât Biserica, dar și Statul, au datoria de a proteja și susține familia naturală ca unică bază pentru o societate normală
și sănătoasă moral.
Ideea de „toleranță și egalitate” promovată prin parteneriatul civil nu
este decât o mare înșelătorie, care, odată legiferată, va deschide calea
pentru alte legi care urmăresc să distrugă familia, așa cum a fost ea creată
de Dumnezeu.
În baza convingerilor fundamentate pe valorile creștine definite de
Sfânta Scriptură, pe sacralitatea vieții, de la concepere până la finalul ei,
îndemnăm pe toți slujitorii duhovnicești și pe membrii Bisericilor din
cadrul Alianței Evanghelice din România să sprijine activ, prin rugăciune,
post, implicare în orice acțiune care să determine respingerea legii parteneriatului civil. De asemenea, să sprijine spiritual și prin participare orice
formă de manifestare publică a dedicării noastre pentru viață, familie,
dreptate socială, inclusiv prin participarea la MARȘUL PENTRU VIAȚĂ
2017. Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Marșul pentru viață 2017
n perioada 1–31 martie 2017, în numeroase orașe și localități din
România și Republica Moldova, se va desfășura Luna pentru
viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”,
având ca punct culminant Marșul pentru viață 2017 – „Ajută mama
și copilul! Ei depind de tine”, organizat sâmbătă, 25 martie 2017.
Marșul pentru viață este la a VII-a ediție națională. Tema „Ajută mama
și copilul! Ei depind de tine” oferă posibilitatea dezbaterii necesității, posibilității și eficienței sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină.
La nivel național, aceste manifestări nu au un organizator unic, ci în
fiecare oraș sau localitate există organizatori locali independenți, care reprezintă diferite organizații și instituții pro-viață locale. Pentru a afla dacă în
orașul unde locuiți se organizează manifestări pro-viață sau Marșul pentru
viață 2017 puteți accesa site-ul www.marsulpentruviață.ro
În București, Luna pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei
depind de tine” și Marșul pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul!
Ei depind de tine” sunt organizate de către Asociația Studenți pentru viață.
România ocupă locul a doilea în lume în statistica numărului de avorturi raportat la populația actuală (Rusia este pe locul întâi): 22.743.390
de avorturi legale, chirurgicale – doar în spitalele de stat, în perioada
1958 – iunie 2016, față de o populație de 19.760.000 de persoane la data
de 1 ianuarie 2016.
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Sărbătoare în Biserica „Elim” din Bruxelles,
păstorită de fratele Dorin Albuț, cu ocazia
botezului noutestamental din 19 februarie
a.c., prin care 37 de persoane au încheiat
legământ cu Domnul. Invitatul special la
eveniment a fost pastorul Moise Ardelean,
președintele Cultului Creștin Penticostal din
România, care a predicat din Cuvântul lui
Dumnezeu, actul de cult fiind oficiat de pastorul Dorin Albuț și de prezbiterul Daniel Vlad.
Cu ocazia acestei vizite, fratele Moise
Ardelean a avut și o întâlnire cu frații
slujitori din conducerea celor 8 biserici
afiliate Bisericii „Elim” din Bruxelles.

Seria II ANUL XXVI

Buletinul Cultului Creștin Penticostal
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CUVÂNTUL ADEVĂRULUI
„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)

În condițiile în care civilizația tradițională și
spiritualitatea românească nu au valorizat avortul,
numărul uriaș de avorturi este cauzat de ignorarea
problematicii crizei de sarcină și de existența unei
mentalități publice pro-avort, ambele cu rădăcini
în perioada și în ideologia comunistă.
Criza de sarcină apare în momentul în care o femeie ia în considerare întreruperea cursului firesc
al sarcinii, care s-ar concretiza prin nașterea copilului, și se gândește la posibilitatea de a face avort.
Criza de sarcină se datorează unor probleme exterioare cărora ea nu reușește să le facă față.
(continuare în pag. 9)
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Din România, spre „marginile pământului”!

Marșul pentru viață 2017
(urmare din pag. 2)

C

Pastor IACOB BERGHIANU
Consilier APME

a atâția alți păstori penticostali
români, fiind implicat evanghelistic
pe plan național și zonal, a fost
destul de dificil să ajung la dobândirea unei
viziuni globale și să ajung la compasiunea,
voința și disponibilitatea necesare pentru o
implicare în misiunea externă.
Trebuie să recunosc că „prima mea dragoste”, în ce privește ducerea la îndeplinire a
Marii Trimiteri a Mântuitorului, a fost evanghelizarea între hotarele țării noastre. Un
motiv al neimplicării în misiunea internațională a fost și faptul că, deși intervenise Revoluția din 1989, ieșirea românilor în afara
granițelor se făcea încă destul de greoi, iar,
pe de altă parte, mai erau încă atât de multe
lucruri de făcut în „Ierusalimul, Iudeea și
Samaria” ale noastre...
În ce mă privește, am fost invitat să fac
parte din Consiliul Director al APME în 2008,
cu ocazia Convenției românilor penticostali
nord-americani, care avea ca temă misiunea,
ținută la Detroit, SUA. Astfel că ieșirea pe
câmpul de misiune externă a devenit, între
timp, și o „obligație de serviciu”, întrucât misionarii APME, tot mai mulți la număr, aveau
nevoie de îmbărbătare, îndrumare și supervizare. Trebuie să recunosc că dintre toți colegii mei din bord, m-am lăsat cel mai greu
implicat în câmpul de misiune externă, din
varii motive. În cele din urmă, însă, acest lucru s-a întâmplat, așa că în noiembrie 2014

am efectuat prima vizită cu scop misionar în
India, iar în ianuarie 2017, împreună cu alți
doi colegi din APME, o vizită misionară în
Africa, în Egipt și în Etiopia, vizite la care
mă voi referi, pe scurt, în cele ce urmează.

Călătoria misionară, de 9
zile, în Asia, India
Informându-mi colegii de la APME despre perspectiva efectuării unei vizite „private”
în India, apărută în contextul unei rugăciuni,
timp de aproximativ 2 ani, pentru grupul
etnic hindus Benny, aceștia mi-au propus să
fructific deplasarea în discuție prin vizitarea
și a unei misionare APME pe care o aveam
atunci în sudul Indiei. Așa că a fost extrem
de interesant să ajung atât în Nordul Indiei,
în zona Roorkee, cu doi colegi români, Cornel
și Neluțu Urs și cu un indian căsătorit cu o
româncă, organizatorul misiunii; dar, de asemenea, să zbor și în sudul Indiei, în zona Bangalore, străbătând India pe la mijloc, spre a
ajunge în zona unde se afla misionara noastră,
L. T. Dacă este să descriu această țară-continent în două cuvinte, acestea ar fi: „Incredibila Indie” ! Provocatoare și incredibilă printr-o diversitate, atractivitate și originalitate
pe toate planurile: economic, social, cultural
și religios. Mă voi referi puțin doar la ultimul
aspect, la cel religios, în speranța că voi trezi
(continuare în pag. 20)

„Duceți-vă în toată
lumea și propovăduiți
Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede
și se va boteza va fi
mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit.”
(Marcu 16.15-16)

Cel mai des întâlnite cauze ale crizei de sarcină sunt:
- tatăl copilului nu își dorește copilul;
- tatăl copilului o părăsește pe mamă;
- femeia depinde financiar de tatăl copilului, care
îi cere să facă avort;
- femeia trăiește într-o relație violentă din care
nu se poate desprinde;
- femeia este necăsătorită și se teme de ostracizarea din spațiul public dacă va naște.
Criza de sarcină este accentuată de presiunea din
partea altor persoane pentru a face avort: 64% dintre
femeile care au făcut avort s-au simțit presate să facă
avort, potrivit unui studiu publicat într-o prestigioasă
revistă medicală (VM Rue et. al., „Induced abortion
and traumatic stress: A preliminary comparison of
American and Russian women,” Medical Science
Monitor 10(10): SR5-16, 2004).
În majoritatea cazurilor, femeile în criză de sarcină
doresc să aibă și alte opțiuni în afara avortului. Dar
aceste opțiuni devin disponibile doar dacă o altă persoană o sprijină. Lipsa sprijinului duce la lipsa de alte
opțiuni. Astfel, alegerea avortului nu mai este o alegere
propriu-zisă, ci pare singura cale de ieșire din criza
de sarcină. Decizia de avort în criza de sarcină este
sintetizată cel mai potrivit de scriitoarea Frederica
Mathewes-Green: „O femeie nu dorește să facă avort
așa cum își dorește o înghețată sau un Porsche, ci ca
un animal prins în cursă care își roade picioarele
pentru a scăpa”.
Relatările persoanelor care au ales să facă avort
(www.avorturiregretate.ro) și relatările persoanelor
care au ales să nască copilul, deși au luat în calcul și
avortul (www.femeifericite.com), arată cât de traumatizantă este criza de sarcină. În plus, în cazul avortului,
ea se continuă adesea cu tulburarea de stres post-avort,
care poate ajunge până la sinucidere. Studiile arată
că femeile care au făcut avort prezintă un risc de suicid
de 6 ori mai mare.
Legalizarea avortului la cerere de către regimul
comunist prin Decretul 463 din 1957 nu a avut impact
doar asupra persoanelor care doreau să facă avort,
ci a transformat mentalitatea publică și societatea în
ansamblu. Așa se explică curba ascendentă a numărului
de avorturi în primii ani de după legalizarea avortului
la cerere în România:
1958: 112.100
1959: 578.000
1960: 774.000
1961: 865.000
1962: 967.000
1963: 1.037.000
1964: 1.100.000
După căderea comunismului, avortul a fost prezentat ca o emancipare față de societatea comunistă,
care îl restricționase prin lege în 1967 din cauza scăderii populației.

Instaurarea mentalității pro-avort în societate a eliminat aproape
complet înțelegerea corectă a crizei de sarcină, existența alternativelor
la avort și firescul de a sprijini o femeie în criză de sarcină. Din punct
de vedere practic, membrii societății au dezvoltat indiferență față
de femeile în criză de sarcină, iar legislația nu s-a dezvoltat în direcția
stimulării alternativelor la avort.
Mentalitatea pro-avort în spațiul public a dus la:
- lipsa de informare despre deplina umanitate a copilului în
fiecare etapă a vieții intrauterine;
- lipsa de informare despre realitatea dureroasă și complexă a
crizei de sarcină;
- lipsa de sprijinire într-o măsură suficientă a femeii aflate în
criză de sarcină;
- minimalizarea vocilor publice pro-viață și incriminarea acestora
ca fiind anti-femeie.
În aceste condiții, în lipsa informației și a sprijinului, femeile
sunt practic împinse să facă avort, iar protejarea vieții copiilor
nenăscuți este privită ca o dovadă de lipsă de civilizație.
În realitate, avortul este o dovadă de lipsă de civilizație, o lipsă
de compasiune și de respect, o lipsă de dragoste pentru femeie și
pentru copil!
În aceste condiții, considerăm că proiectul de țară vital al românilor
din dreapta și din stânga Prutului este responsabilizarea societății
față de darul vieții, înfăptuit concret prin sprijinirea femeilor în criză
de sarcină și a copiilor lor.
În primul rând, fiecare persoană poate să ajute o femeie în criză
de sarcină! Experiența celor care s-au implicat arată că sprijinul din
partea tatălui copilului, a unei prietene, a unui psiholog sau a unui
cleric poate face diferența între avort și nașterea copilului.
Luna pentru viață și Marșul pentru viață sunt apolitice și neconfesionale, dar sunt deschise participării tuturor confesiunilor religioase.
Prin Marșul pentru viață nu promovăm interzicerea legală a
avortului și nici un fel de violență împotriva femeii, ci promovăm
conștientizarea societății și sprijinirea femeii să nască viața pe care
o poartă în ea.
Posibilitățile enumerate mai sus nu vizează în primul rând statul
și instituțiile lui, ci mai ales societatea, în diferitele ei forme de organizare, precum organizațiile non-guvernamentale. Nu putem aștepta
de la stat să facă ceea ce noi, individual și prin posibilitățile asociative
existente astăzi, nu facem! Aceasta înseamnă solidaritate, iubire și
civilizație.
Alexandra Nadane,
Președintele Asociației Studenți pentru Viață
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