Alians Ewangeliczny w RP

Oświadczenie dotyczące
sporu światopoglądowego

P

oruszeni toczącymi się w naszym kraju
dyskusjami dotyczącymi sfery moralnej
i etycznej, jako ludzie reprezentujący światopogląd oparty o wartości chrześcijańskie
zawarte w Biblii – Piśmie Świętym, zabieramy
głos w poczuciu odpowiedzialności i ze świadomością wagi tematu.
Gorące dyskusje, a nawet konflikty, dotyczące
takich zagadnień jak aborcja, in vitro czy związki
partnerskie, pokazują, że w sporze tym nie chodzi
tylko o regulacje prawne, ale także o to, jaki światopogląd będzie dominował w naszym kraju.
Mamy bowiem do czynienia z fundamentalnym
sporem światopoglądowym. Z jednej strony prezentowane są stanowiska odwołujące się do Boga,
Stwórcy Wszechrzeczy oraz źródła moralności
i prawa, z drugiej zaś następuje odwołanie do
człowieka jako ostatecznego autorytetu w sprawach życia i moralności.
Jako osoby reprezentujące wartości ewangeliczne stoimy na stanowisku, że instytucja małżeństwa, rozumiana wyłącznie jako związek mężczyzny i kobiety, jest szczególnym dobrem wymagającym szacunku i ochrony prawnej. Uważamy
również, że jest to naturalne i najlepsze miejsce do
wychowywania dzieci. Dlatego z niepokojem
i smutkiem obserwujemy próby podważenia oraz
przedefiniowania roli małżeństwa w życiu społecznym, w sposób odpowiadający współcześnie
promowanym ideologiom i wbrew zapisom
Konstytucji RP.

Niepokoją nas również niekonstytucyjne próby
zrównania instytucji małżeństwa ze związkami
pozamałżeńskimi, jeśli chodzi o prawa oraz przywileje. Mając świadomość, że w demokratycznym
społeczeństwie istnieje dziś potrzeba prawnego
uregulowania takich związków, apelujemy do polityków oraz innych osób tworzących prawo w naszym kraju o znalezienie takiego sposobu zapewnienia praw osobom żyjącym w związkach pozamałżeńskich, który ani teraz, ani w przyszłości nie
podważy instytucji małżeństwa, zapewniając tym
samym dzieciom najlepszą możliwość rozwoju
i dobrego wychowania.
Ubolewamy również nad tym, że w dzisiejszej
dyskusji zdarzają się wypowiedzi osób odwołujących się do wartości chrześcijańskich, a jednocześnie poniżających i okazujących wyraźną wrogość
i pogardę osobom myślącym odmiennie. Z drugiej
strony zauważamy, że środowiska, które mówią
dużo o tolerancji, nie okazują jej osobom o odmiennym światopoglądzie, jednocześnie domagając się pełnej akceptacji dla swoich poglądów.
Dlatego wzywamy wszystkich do wymiany
poglądów w sposób szanujący godność drugiego
człowieka i wyznawane przez niego wartości.
Rada Krajowa
Aliansu Ewangelicznego w RP
Warszawa, 7 marca 2013 r.

Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej, jest organizacją międzykościelną zrzeszającą Kościoły i inne
związki wyznaniowe o charakterze ewangelicznym. W skład Aliansu wchodzą również inne organizacje ewangeliczne. Alians działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.
z 2005 r., nr 231, poz. 1965 z późn. zm.), jako krajowa organizacja międzykościelna, wpisana do działu B rejestru
Kościołów i innych związków wyznaniowych. Więcej informacji na www.aliansewangeliczny.pl.
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