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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!
Președinte
Viorel Iuga

Secretar general
Virgil Achihai

Vicepreședinte
Ioan Moldovan
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Pledoarie pentru viață
Daniel Purdel
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Separarea spirituală
Pastor Iosif Anca
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„Bine, rob bun și credincios!”
Tabletă - Cristian

7

Fiți atenți la fundație !
Pastor Florin Cîmpean
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Pericolele care pândesc Biserica în vremurile din urmă (14) – Pierderea echilibrului
Pastor Iosif Nicolae Ignat
12
Din România, spre „marginile pământului”
Pastor Iacob Berghianu
16
Caleidoscop
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Ridicat din valea umbrei morții
Pastor Lazăr Gog
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Conferință

21

Apologetica în jurul mesei
Recenzie carte
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Botez la Biserica Creștină ELIM
din Bruxelles
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Femeia cinstită/ Eterna primăvară
Lidia Duciuc/ Tatiana Topciu
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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

Î

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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