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În cele două articole publicate în numărul anterior („Divina Vindecare” nr. 68) am sugerat
faptul că marele inamic final al poporului lui Dumnezeu de pe această planetă va fi o putere
ateistă, nelegiuită care va distruge religia falsă și va face război împotriva lui Hristos și
împotriva poporului Său. Este clar faptul că papalitatea joacă un rol major în dezvoltarea
apostaziei care se va maturiza în ultimele momente ale timpului. Dar este de asemenea clar
faptul că papalitatea însăși va fi distrusă de acest ultim dușman înainte de revenirea lui
Hristos.
Toți cei care citesc Apocalipsa sunt
conștienți de faptul că ultima mare
criză de pe pământ se va centra în
jurul a ceea ce se numește „semnul
fiarei”. Tuturor li se va ordona să
primească un anumit semn sau, dacă
nu, nu vor mai putea cumpăra și
vinde și, în final, vor fi amenințați cu
moartea (Apocalipsa 13:17).
Recent am fost uimit să-mi dau seama
că omenirea este confruntată cu o
problemă care se dezvoltă cu viteza
luminii și care prezintă multe dintre
caracteristicile care sunt asociate
semnului fiarei. În mod ciudat,
această chestiune nu a alarmat cercurile
religioase. Iată care sunt cele 13 particularități ale acestei chestiuni:
1. Reprezintă o sfidare obraznică a omului față de Dumnezeu.
2. Reprezintă un atac asupra autorității lui Dumnezeu ca și Creator.
3. Încearcă să oblige toată omenirea să-L sfideze pe Dumnezeu.
4. Este impusă tuturor popoarelor prin presiuni economice.
5. Oamenii își pierd slujbele dacă refuză să o
susțină.
6. Oamenilor li se refuză dreptul de a face
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nu numai un singur grup de oameni, ci pe toți

locuitorii planetei.
8. Este impusă tuturor vârstelor și categoriilor sociale (inclusiv copiilor).
9. Este gradual acceptată de bisericile și grupările creștine.
10. Desparte omenirea în două grupe.
11. Este legiferată în primul rând de fiară. (Europa).
12. Este promovată de cea de-a doua fiară. (SUA).
13. Este un semn al nelegiuirii (ateismului).
Cercetați această listă pentru o clipă și întrebați-vă: care problemă actuală împlinește toate
detaliile din această listă? Nu ar trebui să fie prea greu de identificat pentru că nu există
decât un singur în lume azi care deține toate aceste caracteristici.
Mișcarea promovării homosexualității reprezintă deja cel mai universal și mai sfidător atac
văzut vreodată asupra principiilor lui Dumnezeu și astfel, asupra lui Dumnezeu Însuși.
Reprezintă capodopera lui Satan, căci nu există o cale mai eficientă de a șterge chipul lui
Dumnezeu din om și de a coborî omenirea mai jos decât animalele, decât de a propaga
această practică nenaturală și păcătoasă și de a se asigura că este impusă întregii omeniri.
Este mișcarea cu cea mai rapidă dezvoltare de pe planetă și nu există o chestiune care să fie
impusă mai agresiv tuturor națiunilor.
Acesta este primul caz din istorie în care guvernele întregii lumi încearcă în mod deliberat
și prin intermediul unei legi universale să răstoarne guvernarea, valorile și legile lui
Dumnezeu. Acesta este un atac asupra uneia din instituțiile stabilite în Eden, celalaltă fiind
Sabatul. Un atac asupra acestor două instituții reprezintă un asalt asupra acreditării lui
Dumnezeu ca Creator.
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Este interesant de observat că Biblia identifică în mod deosebit homosexualitatea ca fiind
semnul nelegiuirii. Este păcatul care a cuprins societatea când oamenii L-au respins pe
Dumnezeu. Este păcatul care este cel mai apropiat de ateism. Apostolul Pavel spune:
„fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au
mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt
înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu
omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă
necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în
minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este
binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase;
căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi
bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au
săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata
cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor,
Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:21-28).
Aici Dumnezeu ne spune că atunci când o societate Îl respinge, El îi abandonează pe
oameni propriilor lor minți. Consecința este că oamenii încep să accepte tot felul de practici
perverse. Degradarea principală este homosexualitatea care devine proeminentă în societate.
Fără Dumnezeu, societatea devine bolnavă din punct de vedere moral iar bărbații și femeile
încep să poftească alte persoane de același sex. Așadar, creșterea ratei homosexualității într-o
societate este direct legată de respingerea lui Dumnezeu de către acea societate.
Asta este exact ceea ce vedem întâmplându-se azi în țările dezvoltate din lume. Aceste
națiuni care au fost binecuvântate de Dumnezeu cu prosperitate și stabilitate, au îmbrățișat
filozofiile evoluției și umanismului. Dumnezeu a fost alungat din aceste societăți în cea mai
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mare parte, iar ateismul domină. Deloc surprinzător, comportamentul homosexual a devenit
de asemenea bine înrădăcinat și foarte acceptat ca o practică normală.
În Scriptură, Dumnezeu a identificat motivele care au condus la distrugerea Sodomei:
„Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte
nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit şi au
făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul
acesta.” (Ezechiel 16:49, 50).
Sodoma era o societate bogată care a devenit mândră și indolentă. În ciuda bogățiilor,
Sodoma nu i-a sprijinit pe săraci și pe cei aflați în nevoie. Care a fost rezultatul acestui stil de
viață? Dumnezeu spune: „ au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea.” Acesta este motivul
pentru care Dumnezeu a distrus Sodoma. Stilul de viață îmbelșugat, indolent și egoist a
rezultat în final în adoptarea practicilor abominabile, în capul listei fiind homosexualitatea.
Aceeași situație predomină azi în țările care sunt cele mai favorabile acceptării
homosexualității și a căsătoriei între persoanele de același sex. Sunt cele mai bogate țări,
preocupate de sport, jocuri și petreceri, agonisind în timp ce ignoră foametea și nevoia care
există în alte părți ale lumii, unde sute de milioane pier din lipsa nevoilor fundamentale ale
vieții. Studiați această listă a țărilor în care căsătoria homosexuală este legală, și veți
descoperi că acestea sunt cele mai bogate țări de pe planetă:
Olanda, Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Franța, Islanda, Luxemburg,
Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii, Uruguai, Finlanda, Irlanda, Slovenia, Israel. (Sursa - Wikipedia).
Exact aceleași condiții ale Sodomei sunt copiate în aceste țări dezvoltate: „îngâmfată, trăia
în belşug şi într-o linişte nepăsătoare”. Dumnezeu spune că acestea erau condițiile care au
condus ca Sodoma să se întoarcă către „urâciuni”. Când privim ce se petrece în lume azi,
descoperim o paralelă izbitoare. Lumea de azi urmează calea Sodomei într-o manieră care nu
poate fi descrisă decât ca „ciudată”. În mod clar, judecățile lui Dumnezeu nu pot fi departe.
Există un articol interesant publicat online în 18 mai 2010 într-o secțiune intitulată
„Psihologia azi” și intitulat „De ce ateismul va înlocui religia”. Ideile subliniate în acest
articol sunt uimitoare. Autorul, Nigel Barber, scrie:
„Credința în Dumnezeu scade în multe țări dezvoltate și (ateismul) este concentrat în
Europa în țări ca Suedia (64% necredincioși), Danemarca (48%), Franța (44%) și Germania
(42%). În contrast, incidența ateismului în țările sub-Sahariene este sub 1%.
Ateii sunt de obicei educați în universități, oameni care trăiesc în orașe, foarte concentrați
în țările social-democrate din Europa. Ateismul înflorește astfel în mijlocul societăților în
care oamenii se simt în siguranță din punct de vedere economic.
În democrațiile sociale, există mai puțină teamă și nesiguranță cu privire la viitor datorită
programelor sociale care oferă un sentiment de siguranță, un sistem de asigurare medicală
însemnând că mai puțini oameni se așteaptă să moară de tineri. Cei care sunt mai puțin
vulnerabili forțelor ostile ale naturii, simt că dețin mai mult control asupra propriilor vieți, și
mai puțină nevoie de religie.
În societățile moderne, când oamenii experimentează dificultăți psihologice, merg la
doctor, la psiholog sau la psihiatru. Își doresc o soluție științifică și preferă medicamentele
psihice oferite de medici mai degrabă decât opiul oferit de religie.
... psihologii sportivilor au descoperit că spectacolul sportului oferă beneficii sociale și
spirituale asemănătoare celor pe care oamenii le primesc prin calitatea de membru într-o
biserică. Într-un articol anterior, am arătat că sportul înlocuiește religia. Exact același
argument poate fi adus și pentru alte forme de distracție în care spectatorii devin adânc
implicați.
... o știință mai avansată, având sistemele de asigurare guvernamentale, cu familii mai
mici, există mai puțină teamă de nesiguranță în viața cotidiană a oamenilor și deci, o piață

mai redusă pentru religie. În același timp, sunt oferite multe produse alternative, ca
medicamentele psihice și distracția electronică care nu implică legături atât de puternice și
care nu pretind o conformare la credințe neștiințifice.” (De ce ateismul va înlocui religia - de
dr. Nigel Barber).
Aceasta este o imagine clară, dar îngrijorătoare a stării în care se află omenirea. Cu cât o
societate devine mai bogată, cu cât se dezvoltă mai mult din punct de vedere tehnologic, cu
atât cunoașterea de Dumnezeu scade. Cu cât o societate devine mai educată, cu atât mai
scăzută este credința în Dumnezeu. Acest lucru este evident deoarece sistemul educațional
de astăzi este gândit pentru a induce scepticism față de Dumnezeu. Teoria evoluției a devenit
atât de adânc înrădăcinată în gândirea lumii dezvoltate, încât ideea că Dumnezeu a creat
toate lucrurile este considerată un semn de ignoranță și deficiență mentală. Semnatarul
acestui articol afirma cu tărie că „există legături puternice între ateism și inteligență.”
Dacă direcția prezentă de „dezvoltare” a lumii continuă fără întrerupere pentru încă câțiva
ani, noua lume cea curajoasă și fără de Dumnezeu prezisă de atei, va deveni o realitate.
Biblia ne spune că lumea va ajunge în punctul în care condițiile vor produce o putere pe
deplin nelegiuită (ateistă). Fiara din groapa fără fund va domina planeta. Dar este minunat
să știm că Dumnezeu a prezis toate acestea cu multe secole în urmă și că ne-a spus de
asemenea și cum se va sfârși. Fiara va fi aruncată în lacul de foc împreună cu prietenul ei,
profetul cel fals. Ateismul nu va birui, cu toate că așa va părea pentru o scurtă perioadă de
timp. Dumnezeu va interveni în final și va pune capăt blasfemiei care cuprinde planeta.
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Există și mai multe dovezi care sugerează că acest conflict final se va învârti în jurul
mișcării homosexuale. În Apocalipsa capitolul 11 descoperim că fiara din groapa fără fund se
ridică și-i ucide pe cei doi martori ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că acești martori
sunt omorâți pe străzile unei mari cetăți.
„Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va
birui şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles
duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde a fost răstignit şi Domnul lor.” (Apocalipsa
11:7, 8).
Observați cum identifică Dumnezeu cetatea. Ea este chemată în mod spiritual „Sodoma” și
„Egipt”. Ea reprezintă de asemenea locul în care Hristos a fost răstignit. Ce înseamnă numele
„Egipt”? Egiptul se evidențiază ca locul în care s-a manifestat cea mai deschisă sfidare a lui
Dumnezeu. Când Moise a dus lui faraon mesajul lui Dumnezeu, instruindu-l să elibereze pe
Israel, faraonul a răspuns:
„Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul
şi nu voi lăsa pe Israel să plece.” (Exodul 5:2).
Egiptul devine astfel un simbol al condiției în care Dumnezeu este negat și respins în cel
mai sfidător mod. Aceasta este o referire clară la ateismul modern.
Locul în care martorii sunt uciși este de asemenea numit „Sodoma”. Aproape că nici nu
mai trebuie să întrebăm la ce se referă acest lucru. Sodoma a devenit sinonimul păcatului
homosexualității din zilele lui Lot și până astăzi. De aceea Biblia ne spune că o împărăție care
este pur ateistă va ataca martorii lui Dumnezeu într-un timp în care condiția omenirii va fi cu
precădere ateistă și plină de homosexualitate.
Această condiție este mai departe identificată cu locul în care Hristos a fost răstignit.
Ierusalimul la momentul răstignirii lui Hristos era un oraș care-L respinsese pe Dumnezeu și
care era pe punctul de a suferi mânia divină. Din nou, aceasta identifică starea lumii la
momentul în care fiara se ridică din groapa fără fund. Omenirea Îl va fi respins pe Dumnezeu
într-o asemenea manieră încât condiția spirituală a umanității în general va fi asemănătoare

cu aceea a Ierusalimului în timpul în care națiunea L-a răstignit pe Hristos. Așadar, ultimul
dușman al poporului lui Dumnezeu, fiara din groapa fără fund, este o putere care poate fi
descrisă ca ateistă, sodomită!
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Atunci când a vorbit despre sfârșitul lumii și despre revenirea Sa, Isus a spus că va fi ca „în
zilele lui Noe” și ca „în zilele lui Lot” (Luca 17:26-28). Aceste civilizații sunt singurele
descrise în Biblie ca fiind distruse prin intervenția personală a lui Dumnezeu. În ambele
cazuri, Biblia declară că nelegiuirea acestor societăți ajunsese în punctul în care Dumnezeu
nu le-a mai lăsat să continue.
În cazul Sodomei, Biblia ne spune clar că ei „au comis urâciuni” (Ezechiel 16:50). Iuda ne
spune că „au poftit după trupul altuia” și, în consecință, au suferit răzbunarea focului veșnic.
Nu poate fi nicio îndoială cu privire la motivul pentru care Dumnezeu a distrus acea
societate.
„Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.
De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la
Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” (Geneza 18:20, 21).
Dumnezeu a trimis doi îngeri cu scopul precis de a evalua Sodoma și Gomora pentru a
demonstra dacă sunt sau nu atât de nelegiuite pe cât s-a raportat. Îngerii au fost invitați în
căminul lui Lot, iar ceea ce s-a întâmplat în acea noapte a demonstrat faptul că sodomiții
atinseseră într-adevăr punctul fără de întoarcere.
Relatarea din Geneza ne spune că toți bărbații din cetate a venit la casa lui Lot și i-au cerut
să scoată afară pe cei doi bărbați care-l vizitau pentru a întreține relații sexuale cu ei.
Neștiind că erau îngeri, acești bărbați răi din Sodoma și-au petrecut întreaga noapte
încercând să pună mâna pe ei pentru a-i sodomiza. Să observăm că acesta era punctul de
cotitură, ultimul apel care a demonstrat să Sodoma era într-adevăr potrivită pentru
distrugere. Potrivit cu cele spuse de Dumnezeu lui Avraam, îngerii fuseseră trimiși pentru a
investiga condiția Sodomei. În noaptea aceea și-au primit răspunsul. Era ultima noapte a
existenței Sodomei. Următoarea dimineață Dumnezeu a distrus cetatea cu foc și pucioasă.
Comportamentul care a demonstrat că Sodoma atinsese punctul în care era pregătită
pentru distrugere a fost perversiunea universală care invadase întreaga cultură.
Homosexualitatea devenise comportamentul natural pentru toți bărbații din Sodoma. Ei „au
poftit după trupul altuia”. Atunci când observăm aceleași condiții repetate astăzi, ar trebui să
fim conștienți de faptul că nu există decât o singură consecință. Sfârșitul lumii este aproape.
Dar Dumnezeu a mai spus că și zilele lui Noe stau ca exemplu am condițiilor omenirii la
sfârșitul său. În Geneza capitolul 6, Biblia ne spune că în zilele lui Noe nelegiuirea oamenilor
era mare pe pământ și că toate gândurile și imaginațiile inimilor lor erau continuu îndreptate
spre rău.
Am fost uimit când am citit că, potrivit Talmudului (scrierile folosite de rabinii evrei
pentru a interpreta Scripturile cu 1000 de ani înainte de nașterea lui Hristos), singurul
moment în istoria omenirii când erau semnate certificate de căsătorie între persoane de
același sex, a fost în timpul lui Noe, chiar înainte de potop! Este foarte interesant când ne
dăm seama că singurele două civilizații care au fost distruse în mod direct de Dumnezeu, au
fost Sodoma și civilizația antediluviană. Practica uimitoare ale ambelor culturi la momentul
în care au fost distruse de Dumnezeu, a fost homosexualitatea!
Văzând înaintarea rapidă a homosexualității în lumea de azi și acceptarea universală a
căsătoriei între homosexuali, ne mai putem îndoi că am ajuns în sfârșit la chiar finalul acestei
lumi?
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Poate că s-ar putea ridica întrebarea: De ce este acest păcat în mod deosebit privit ca fiind
atât de respingător? Nu sunt toate păcatele la fel în fața lui Dumnezeu? De ce ar fi Dumnezeu
mai puțin tolerant cu acest păcat față de altele? Nu este crima, violul, adulterul etc. tot atât
de răspândite în societatea de azi? De ce ar fi homosexualitatea atât de semnificativă?
Ei bine, în primul rând Dumnezeu este Cel care identifică relațiile intime între persoane de
același sex ca fiind o nelegiuire, și Care-Și demonstrează neplăcerea teribilă față de această
practică în distrugerea Sodomei și a lumii antediluviene. Tot El este Acela care ne arată în
Romani capitolul 1 că practica homosexuală este păcatul predominant care se naște în
societate atunci când aceasta Îl respinge pe Dumnezeu.
Dincolo de asta, majoritatea celorlalte păcate sunt ușor de explicat ca fiind expresii
naturale ale naturii umane. Ele nu sunt acceptabile, dar sunt normale pentru natura umană și
numai prin opunerea pornirilor naturii noastre le putem evita. Homosexualitatea pe de altă
parte, este o practică nenaturală. Ea pervertește planul conform căruia a fost făcut corpul
omenesc și folosește greșit funcțiile pentru care corpul a fost în mod clar creat. Satan a reușit
să batjocorească și să strice chipul lui Dumnezeu în cea mai sfidătoare manieră prin
convingerea omenirii de a îmbrățișa acest păcat nenatural. Este o realitate uimitoare faptul că
nu există nicio practică atât de evident greșită, și totuși pe deplin acceptată de omenire.
Practica homosexuală este contrară naturii, contrară cuvântului lui Dumnezeu, contrară
rațiunii, contrară mărturiei istoriei, și totuși este cu putere impusă întregii planete! Este clar
că aceasta este capodopera planului lui Satan de a convinge întreaga omenire să-L sfideze și
să-l batjocorească pe Dumnezeu.
Să nu înțelegem greșit: Dumnezeu îi iubește pe homosexuali și dorește să-i mântuiască pe
fiecare în parte la fel de mult pe cât dorește să mântuiască orice alt păcătos. Dar înainte ca
păcătosul să primească harul lui Dumnezeu, le trebuie să recunoască că are nevoie de el. El
trebuie să înțeleagă că este un păcătos care are o problemă ce necesită harul lui Dumnezeu
pentru a o rezolva. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru a-i vindeca pe toți cei care sunt
infectați cu această boală a homosexualității, dar o asemenea persoană trebuie să accepte
faptul că are o problemă! Trebuie să accepte că homosexualitatea pe care o practică este
dezgustătoare pentru Dumnezeu și că trebuie să înceteze această practică, și va putea atunci
să primească puterea lui Hristos de a scăpa din acest păcat.
Dar problema este că mișcarea homosexuală de azi a convins întreaga planetă că nu este
nimic greșit în a fi homosexual. Cei care cred că este păcat sunt priviți ca înapoiați, bigoți și
înguști la minte. Dumnezeu declară cu putere că homosexualitatea este păcat - un păcat
abominabil. Societatea de azi respinge sfatul lui Dumnezeu și declară că nu este absolut
nimic în această practică. Oamenii de știință depun eforturi disperate pentru a ne convinge
că homosexualitatea este un lucru natural și că oamenii se nasc homosexuali și deci,
bineînțeles, homosexualul reprezintă o altă categorie de ființă umană. Dumnezeu spune că
homosexualitatea este o altă categorie de păcat, dar lumea de azi spune că este o altă
categorie de ființe umane.
Cu alte cuvinte, homosexualitatea a devenit acceptată ca fiind o altă variație a ființei
umane ca diferitele rase, diferitele culori ale pielii sau diferitele sexe. Amăgirea falsei științe
a luat-o înaintea cuvântului lui Dumnezeu astfel încât acum homosexualitatea trebuie
abordată dintr-un punct de vedere științific fals, sucit, mai degrabă decât din punctul lui
Dumnezeu de vedere, din al Celui care ne-a creat pe noi toți. Mai înfricoșător este faptul că
sunt creștini persecutați datorită faptului că au îndrăznit să-și exprime convingerile potrivit
cărora homosexualitatea este păcat.

Pervertind curcubeul
Un alt indicator al naturii blasfemiatoare a mișcării homosexuale este deturnarea
simbolului curcubeului. Mișcarea homosexuală, datorită unei perversități ciudate, a adoptat
curcubeul ca simbol al mișcării. Nu poate fi nimic mai impropriu decât a folosi simbolul
legământului lui Dumnezeu cu rasa umană ca simbol al unei mișcări care sfidează în mod
deliberat proclamațiile Sale clare. Curcubeul a apărut pentru prima oară pe cer după potop.
Dumnezeu l-a așezat pe cer și i-a spus lui Noe că este un semn că El nu va mai distruge
niciodată omenire prin potop. De fiecare dată când apărea curcubeul, oamenii își aminteau
promisiunea lui Dumnezeu, dar își mai aminteau de asemenea și condițiile degradante care
au cauzat distrugerea acelei lumi și speranța era că le vor evita.
Dar nu s-a întâmplat așa. Curând după potop Noe s-a îmbătat și a adormit dezbrăcat în
cortul său. Fiul lui cel mai mic, Ham, l-a văzut pe tatăl său dezbrăcat și se pare că i-a făcut
ceva. Biblia nu ne spune în mod clar ce i-a făcut Ham tatălui său, dar afirmă că atunci când
Noe s-a trezit a știut că fiul său i-a făcut ceva și, în consecință, i-a blestemat pe urmașii lui
Ham. Talmudul evreiesc sugerează că fapta lui Ham a fost faptul că l-a sodomizat pe tatăl
său. Acest lucru pare credibil deoarece trebuie să fi fost ceva legat de asta din moment ce
Noe a observat ce s-a întâmplat când s-a trezit.
Dumnezeu a distrus lumea cea rea care existase, dar în Ham, cel de-al treilea fiu al lui Noe,
practicile rele ale lumii antediluviene au supraviețuit. Ham a devenit tatăl unei rase de
oameni care au continuat practicile și atitudinile antediluvienilor și, nu mult după aceea,
relele lumii dinaintea potopului au revenit.
Turnul Babel a constituit prima mare apostazie de după potop. Acolo oamenii și-au propus
să-L sfideze pe Dumnezeu. Ei au fondat un oraș și s-au strâns împreună cu scopul de a pune
bazele unei noi mari civilizații asemănătoare celei care a existat înainte de potop. Dumnezeu
le-a distrus orașul și turnul, și le-a încurcat limbile. Dar semințele acelui sistem religios fals
stabilit la Babel a supraviețuit până azi, iar religiile și filozofiile de la Babel se regăsesc și azi
în sistemele de guvernare și cele religioase de azi. Aceasta este moștenirea lui Ham, prima
persoană care a reintrodus homosexualitatea după ce Dumnezeu a distrus întreaga civilizație
în care această practică era proeminentă.
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În Isaia capitolul 3 și versetul 9, Dumnezeu se referă la apostazia lui Israel și spune că „ei
își declară păcatul ca Sodoma”. Aici Dumnezeu exprimă realitatea faptului că sodomiții erau
nu numai mari păcătoși, ci că era sfidători și nerușinați în a-și etala păcatul înaintea lui
Dumnezeu. Ei nu numai că au făcut ceea ce era greșit, dar îl făceau cu nesaț și îl expuneau în
fața celorlalți. Acesta este exact spiritul pe care-l vedem în mișcarea homosexuală de azi.
Adoptarea curcubeului ca simbol este numai unul dintre exemplele ale acestei obraznice
sfidări la adresa lui Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu afirmă că practicarea contactelor
sexuale între persoane de același sex constituie o urâciune. Lumea de azi, așa cum este ea,
pretinde ca Dumnezeu să-Și ceară scuze pentru atitudinea Sa. Ei spun: „Dumnezeule: noi nu
ne vom schimba. Tu ești Cel care trebuie să Te pocăiești pentru faptul că respingi
homosexualitatea.”
Implicit în simbolul curcubeului este adevărul că în timp ce Dumnezeu nu va mai distruge
niciodată lumea prin potop, data viitoare când o va distruge, va fi prin foc. De fiecare dată
când simbolul curcubeului este folosit în asociere cu mișcarea homosexuală, acesta este
mesajul isbitor care este prezentat de fapt.
Un exemplu
„Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au
poftit după trupuri ciudate, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” (Iuda 1:7
KJV).

Iuda spune că Sodoma este prezentată ca exemplu. Un exemplu a ce? El spune că datorită
faptului că „au poftit după trupuri ciudate”, au suferit pedeapsa focului veșnic. Acesta este
exemplul care ni se oferă. Aceasta este o afirmația a ceea ce se va întâmpla cu societatea care
merge „după trupuri ciudate”. Isus spune că este un exemplu pentru vremurile din urmă, iar
implicațiile sunt clare. În vremurile de pe urmă, oamenii se vor duce după trupuri ciudate
(practica homosexuală) ca în zilele Sodomei. Consecințele vor fi aceleași. Societatea care
practică aceasta, va suferi pedeapsa focului veșnic.
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În Apocalipsa 14 descoperim un înger care zboară prin cer având un mesaj special de la
Dumnezeu:
„Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el
din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în
pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii
vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte
semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14:9-11).
Acest mesaj face referire la criza semnului fiarei. Pe măsură ce cercetăm acest mesaj,
descoperim ceva uimitor. Pare că acest mesaj ne indică exact la ceea ce s-a întâmplat atunci
când Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora! Acest lucru este uimitor și ne face să ne
întrebăm: de ce nu a văzut nimeni lucrul acesta înainte?
Considerați similaritățile uimitoare dintre distrugerea Sodomei și pedeapsa finală a celor
ce vor primi semnul fiarei. În primul rând, iată ce spune Biblia despre cei care vor primi
semnul fiarei:
1. Vor fi chinuiți cu foc și pucioasă.
2. În prezența îngerilor.
3. Fumul chinului lor se urcă în sus.
4. Pedeapsa lor va fi veșnică.
Să ne reamintim că atunci când studiem cartea Apocalipsei, este necesar să revenim la
Vechiul Testament pentru a descoperi înțelesul simbolurilor folosite, căci Apocalipsa a fost
scrisă în limbajul Vechiului Testament, folosindu-se de locurile și evenimentele acelui timp
pentru a-și prezenta mesajul. Așadar, întrebăm: care cetate din vremurile străvechi a fost
distrusă de Dumnezeu cu foc și pucioasă în prezența îngerilor? Nu există decât un singur
astfel de loc în istoria omenirii: Sodoma și Gomora.
„Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din
cer.” (Geneza 19:24).
Cetatea a fost distrusă în prezența a doi îngeri care au fost trimiși în mod deosebit pentru a
nimici cetatea. La fel ca și în cazul celor ce vor primi semnul fiarei, ei au fost pedepsiți cu foc
și pucioasă în prezența îngerilor.
„Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia; şi iată că a văzut ridicându-se
de pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor.” (Geneza 19:28).
Avraam a văzut fumul cetății care se ridica asemenea fumului unui cuptor. Observați din
nou că acest lucru este promis pentru cei care se vor închina fiarei și vor primi semnul său.
Fumul chinului lor se va sui în sus. Este evident faptul că Dumnezeu dorește să ne uităm la
ceea ce s-a întâmplat cu Sodoma atunci când încercăm să înțelegem chestiunea semnului
fiarei.
De asemenea vedem că fumul chinului lor se urcă în sus în vecii vecilor. Iuda explică ce
vrea să spună când afirmă că Sodoma a suferit pedeapsa focului veșnic (Iuda 1:7). Acest
lucru nu indică către faptul că Sodoma ar arde și azi, ci mai degrabă că distrugerea sa a fost

totală și irevocabilă, ceva veșnic. În același fel, cei care primesc semnul fiarei vor suferi
soarta Sodomei, pedeapsa finală și irevocabilă „în vecii vecilor.”
Așadar, ceea ce putem vedea în mod clar este că solia îngerului al treilea ne indică către
Sodoma și Gomora. Nu vedeți paralela? Este uimitor faptul că nu am observat-o până acum,
dar ea există. Criza provocată de semnul fiarei ne este prezentată în contextul a ceea ce s-a
întâmplat cu Sodoma și Gomora.
Lumea de azi a devenit o altă Sodoma și Gomora. Acceptarea homosexualității a fost
forțată cu agresivitate pe întreaga planetă. Are aceasta legătură cu mult așteptatul și
înspăimântătorul semn al fiarei? Cu siguranță că este o chestiune care cere credincioșie din
partea celor care cred în Biblie. Acceptarea homosexualității ca practică normală este forțată
asupra tuturor celor care trăiesc pe pământ, mici și mari, bogați și săraci, liberi sau robi. Este
o chestiune care va produce în mod clar și decisiv o linie de despărțire între cei care cred în
cuvântul lui Dumnezeu și cei care nu cred. Este o chestiune care deja provoacă persecuție și
chiar arestarea celor care sun în dezacord cu homosexualitatea sau care îndrăznesc să
vorbească împotriva ei. Nu este o chestiune care poate fi evitată deoarece oamenii nu numai
că au fost persecutați pentru că au vorbit împotriva ei, dar acceptarea ei a devenit
fundamentală chiar și pentru primirea unei slujbe.
Să nu fim naivi relativ la ceea ce se petrece. Mulți creștini ridică întrebarea: „Ce are asta dea face cu mine? Atât timp cât nu mi se cere s-o practic, de ce ar trebui să fiu îngrijorat de legi
care o legalizează?” Dar să nu fim înșelați: nu se va opri acolo. Creștinii sunt deja persecutați
pentru că iau o poziție conformă cu conștiința lor în ceea ce privește această urâciune.
Gândiți-vă la următoarele evenimente:
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Mișcarea homosexuală a câștigat enorm în Statele Unite ale Americii de când Barak Obama
a fost ales președinte. Când a fost ales președinte pentru prima dată, Obama a afirmat
categoric: „Căsătoria este între un bărbat și o femeie.” În decembrie 2010 el a afirmat:
„Sentimentele mele despre această chestiune sunt într-o continuă evoluție; mă lupt cu asta.”
În mai 2012 el a spus: „Cred că cuplurile formate din persoane de același sex ar trebuie să
poată să se căsătorească.” Apoi, în ianuarie 2013 el a declarat: „Călătoria noastră nu este
finalizată până când frații și surorile noastre homosexuali nu vor fi tratați ca oricine altcineva
sub lege,” referindu-se la căsătoriile homosexuale. Unde se va termina? Este greu de spus,
dar profețiile sugerează că lucrurile nu se vor îmbunătăți până la revenirea lui Isus.
La momentul scrierii acestui articol, Curtea Supremă a Statelor Unite consideră o lege
numită „DOMA” sau „Legea definirii căsătoriei”. Această lege a fost semnată în 1999 de
președintele de atunci Bill Clinton, lege care definea căsătoria ca ceva limitat între un bărbat
și o femeie. Unele partide politice au pus sub semnul întrebării constituționalitatea acestei
legi. Cu patru ani în urmă (vă reamintim că acest articol a fost scris în 2013) cetățenii Statului
California au votat să limiteze căsătoria numai la bărbați și femei, cu alte cuvinte, scoțând în
afara legii căsătoria persoanelor de același sex. Această lege este numită declarația 8. Când
această lege a fost respinsă de judecător, a cauzat rumoare și nemulțumire în California, iar
acest caz a fost trimis la Curtea Supremă. Acum (2013) americanii așteaptă o decizie în
această chestiune, decizie care fără îndoială va atrage după sine schimbări majore în
societatea americană. Mulți speră că acum Curtea Supremă nu numai că va răsturna
declarația 8 a californienilor, dar că va emite un verdict care va legaliza căsătoria
homosexualilor pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii.
Curând după ce Curtea Supremă s-a reunit pentru a discuta acest caz, se pare că
persoanele și companiile publice au început să depună eforturi deosebite pentru a-și exprima
sprijinul pentru căsătoria homosexualilor. În decursul a numai două săptămâni, Bill și Hilary
Clinton, senatorii Rob Portman, Claire McCaskill, Bob Casey și alții au ieșit în public și și-au
exprimat sprijinul. Unii dintre ei, ca senatorul Rob Portman, au luat o poziție contrară celei
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pe care o luaseră în trecut în ceea ce privește acest subiect. Cel mai surpinzător a fost Bill
Clinton care a îndemnat Curtea Supremă să anuleze chiar legea pe care el însuși o semnase,
„DOMA”, pretinzând că atunci a făcut o greșeală.
Grupuri ca „Asociația Națională pentru Dezvoltarea Persoanelor de Culoare” alături de
alte mai bine de 200 de companii din Statele Unite ca Apple, Google, Facebook, Jetblue,
Starbucks, Alcoa și Amazon, și-a exprimat sprijinul pentru căsătoria homosexualilor.
În aceeași perioadă de timp, presiunea exercitată asupra „Boy Scouts
Association” (organizație care organizează întâlniri speciale ale adolescenților și tabere în
natură) a condus în final la decizia de a ridica interdicția homosexualilor de a fi membri și,
pentru prima oară în istoria sa, această asociație a convenit să accepte ca membrii băieți
homosexuali. Această decizie urmează modelul stabilit când armata SUA, sub inițiativa
administrației Obama, în urmă cu doi ani, a început să accepte în rândurile sale bărbați și
femei homosexuali. Ca o rea prevestire, Armata a raportat că acest an, în 2012, au existat
26.000 de atacuri sexuale între persoane de același sex în cadrul Armatei SUA! A fost deschisă
o ușă și numai Dumnezeu știe unde se va opri.
Mulți cred că această chestiune este minoră, ceva ce nu-i va afecta. Atitudinea este: „Nu e
treaba mea!”. Însă avem dovezi clare ale faptului că nimeni nu va mai putea să ignore această
chestiune mult timp.
În Danemarca este deja ilegal ca vreo biserică să refuze să oficieze căsătorii între persoane
de același sex. Nu contează care este poziția acelei biserici față de acest subiect, căci, potrivit
legii, toate bisericile trebuie să se conformeze.
În Canada, au fost deja votate legi care fac aproape imposibil ca cineva să ia o poziție
împotriva homosexualității datorită conștiinței. Bill Whatcott a fost amendat cu 7500$ de
către Curtea Supremă Canadiană pentru că a distribuit două broșuri care criticau
homosexualitatea și care apelau la cetățenii canadieni să-și învețe copiii că această practică
nu este normală. Curtea a decis că aceste broșuri constituiau instigare la ură și că, în acest
caz, nimeni nu mai poate afirma că iubește pe păcătos, dar urăște păcatul.
„Pe 10 ianuarie, Curtea de Apel Saskatchewan din Canada a formulat o opinie potrivit
căreia primarii din Canada nu pot refuza să oficieze căsătorii între persoane de același sex
datorită motivului că prin aceasta și-ar viola credința religioasă. Cazul a fost ridicat după ce
anumiți primari au obiectat împotriva oficierii căsătoriilor între persoane de același sex.
Guvernul a întrebat curțile dacă este constituțional ca primarii să refuze oficierea
ceremoniilor datorită credinței religioase. Curtea a afirmat că îngăduirea refuzului primarilor
de a oficia ceremoniile căsătoriilor între persoane de același sex, ar viola Declarația
Canadiană a Drepturilor și Libertăților pentru că ,ar viola drepturile de egalitate ale
homosexualilor și lesbienelor.’ Curtea a declarat că menținerea credințelor religioase ale
primarilor nu poate justifica discriminarea împotriva cuplurilor homosexualilor și
lesbienelor.” (ADF avocatul Erik Stanley în scris către Mișcarea Ia poziție!).
Peste tot mai multe persoane au fost persecutate și chemate în justiție pentru că au luat
poziție potrivit conștiinței în ceea ce privește mișcarea homosexualilor.
În Anglia și în Hawaii, proprietarii creștini de moteluri mici au fost dați în judecată și
amendați pentru că au refuzat să primească ca oaspeți cupluri de același sex. În Statele Unite
ale Americii, fotografi și florărese au fost amendați pentru că au refuzat să-și ofere serviciile
pentru nunți de homosexuali. În cel mai recent caz din Washington, Barronelle Stutzman, o
doamnă care deține o florărie a fost dată în judecată de două ori: o dată de ACLU și de
asemenea și de stat. Stutzman a explicat cuplului de homosexuali că nu-i poate servi pentru
nunta lor datorită conștiinței ei și datorită relației pe care o are cu Isus Hristos.
O broșură recentă (mai 2013) trimisă angajaților Departamentului de Justiție al Statelor
Unite, le cere să afirme verbal homosexualitatea indiferent de credințele personale. Broșura a
fost creată ca resursă de DOJ Pride, o asociație a angajaților lesbienelor, homosexualilor,
bisexualilor și transexualilor din Departamentul de Justiție.

Potrivit acestei broșuri, angajaților li se cere să afirme verbal homosexualitatea și să
lipească abțibilduri pro-homosexualitate în birourile lor.
„Nu judeca, sau taci.” spune broșura. „Tăcerea va fi interpretată ca dezaprobare.”
Probabil că cel mai înfricoșător este efortul de a avea toți copiii îndoctrinați cu ideea că
practica homosexuală este normală și că a fi împotriva ei este o poziție bigotă și plină de ură.
Au fost scrise cărți și impuse în curriculum copiilor din clasa întâi, cărți care-i introduce în
conceptul că homosexualitatea este un stil de viață perfect normal.
Această chestiune deasupra tuturor a rezultat în critici generale la adresa creștinismului și
a Bibliei. Homosexualii realizează că nu poate exista o acceptare universală a homosexualilor
atât timp cât Biblia rămâne autoritativă în mințile oamenilor. De aceea homosexualii numesc
Biblia ca depășită, primitivă și plină de ură. De fapt, în final a fost publicată o Biblie
homosexuală! Disponibilă pe saitul Amazon pentru 35$, se numește „Queen James Version”.
O Biblie tipărită în mod deosebit pentru a sprijini homosexualitatea. Coperta este albă având
desenată pe ea o cruce de culoarea curcubeului. În interior textul este identic cu cel din
Versiunea King James cu o singură deosebire notabilă: toate versetele care vorbesc despre
homosexualitate au fost modificate, astfel încât acea Biblie nu conține absolut nicio critică la
adresa homosexualității!
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Aș vrea să fiu foarte clar: afirm eu că homosexualitatea este semnul fiarei? Sunt tentat să
spun „Da!”, dar atunci când vine vorba despre împlinirea profețiilor, nu este înțelept să fii
dogmatic. Ceea ce încerc să spun este că mișcarea homosexuală așa cum progresează azi,
împlinește multe dintre specificațiile crizei cauzate de semnul fiarei. Sunt însă convins că
semnul fiarei este legat de această chestiune.
Satan a ridicat o problemă în care o chestiune morală vine la fiecare persoane sub forma
unui subiect ce ține de drepturile omului. Aceasta este deghizarea sub care mișcarea
homosexuală a fost promovată - drepturile omului. Un creștin nu poate să fie de acord cu
practica homosexuală deoarece, pentru el, este o chestiune morală, ceva ce este condamnat
de Dumnezeu. Dar statul spune că trebuie acceptată; așadar, avem autoritatea statului versus
conștiința creștinului. De fapt, este Dumnezeu versus omul. Acestea sunt ingredientele critice
ale crizei finale.
Chestiunea homosexualității se potrivește perfect acestei crize. Ea îi desparte pe cei care
iau poziție pentru cuvântul lui Dumnezeu și Îi sunt loiali, de cei care se închină omului și
înțelepciunii sale. Ceea ce pare o chestiune minoră de preferință sexuală, este ceea ce
desparte rapid omenirea în două tabere.
Unul dintre cele mai uimitoare lucruri este faptul că solia îngerului al treilea,
avertismentul despre consecințele acceptării semnului fiarei, face o clară referire la
distrugerea Sodomei și Gomorei. Este o simplă coincidență? Paralela aceasta este o simplă
întâmplare, sau a fost în mod deliberat plănuită de Dumnezeu? Aceasta este o întrebare
importantă datorită faptului că acesta este modul în care Dumnezeu a plănuit totul pentru a
ne asigura că El ne spune: „Atunci când veți citi despre semnul fiarei, uitați-vă la ceea ce s-a
întâmplat cu Sodoma și Gomora.”
Posibile probleme
Desigur că există multe idei referitoare la identitatea semnului fiarei. Unii cred că va fi
microcipul. Alții, ca Martorii lui Iehova, cred că este ceva legat de loialitatea față de stat și
salutul adresat steagului. Adventiștii de ziua a șaptea cred în general că are de-a face cu
păzirea duminicii și că vor fi votate legi care vor obliga toți locuitorii pământului să păzească
duminica.

Timpul va dovedi dacă agenda homosexuală cu care ne confruntăm în prezent are ceva dea face cu semnul fiarei, dar deja detaliile legate de ea sunt uimitor de asemănătoare cu ceea
ce ne așteptăm să se întâmple atunci când semnul fiarei va fi impus. Pare evident faptul că
fiecare persoană de pe pământ va trebui curând să ia o poziție personală în această chestiune.
Adevărata întrebare este: care este poziția ta azi și care va fi poziția ta atunci când această
criză se va intensifica?
Nu există decât un singur răspuns în fața crizei iminente, același răspuns vechi, de
altădată. Cei care-I aparțin lui Dumnezeu își vor găsi refugiul și puterea în Hristos și numai
în El. Suntem în fața unei crize mult mai teribile decât orice am auzit sau văzut până acum.
Biblia se referă la acest timp ca fiind „un timp de necaz cum n-a mai fost de când există
popoarele.” Isus se referă la ea ca fiind „un mare necaz așa cum n-a mai fost și nici nu va mai
fi.” Niciun om nu ne poate ajuta în acel timp, nici banii, nici disciplina, nici prietenii, nici
puterea voinței. Toți cei care trăiesc pe pământ se vor închina fiarei și vor primi semnul ei.
Singurul lucru care ne poate păstra este o legătură vie cu Isus Hristos, legătură în care El
trăiește în noi, în care El Își trăiește propria Lui viață prin noi. Toți ceilalți se vor apleca în
fața fiarei și i se vor închina, toți ceilalți vor ceda atunci când vor da de greu.
Trăim timpuri solemne. Fie ca Dumnezeu să ne mențină credincioși Lui și numai Lui.

Furtună într-un pahar cu apă?
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Mulți și-au exprimat părerea că toată această discuție în jurul agendei homosexuale este
nejustificată. Unii cred fie că pe noi, cei din estul Europei nu ne va afecta, în timp ce alții
spun că niciodată nu se va transforma într-o situație în care fiecare persoană că aleagă între a
o susține sau nu. Probabil că și mai mulți sunt aceia care nu-i văd încă relevanța din punct de
vedere al credinței creștine, iar pe aceștia îi îndemn să-și mai citească încă o dată cu atenție
Bibliile.
Probabil că aceia din noi care-și iau timp pentru a verifica informațiile transmise prin
mediile de informare în masă, se întreabă unde este această mișcare pentru promovarea
homosexualității, și asta
pentru că în aceste
medii de informare se
vorbește prea puțin sau
chiar deloc despre acest
subiect. Desigur că toate
informațiile sunt filtrate
în funcție de interesele
politice, motiv pentru
care am decis să fac o
investigare
personală.
Am căutat să aflu care
este istoricul mișcării
homosexuale
și
a
intervenției acesteia în
legile de pe mapamond,
în biserici, în sistemul educațional și, de asemenea, dacă există într-adevăr persoane care au
fost sau sunt persecutate datorită exprimării credinței creștine la acest subiect. Iată ce am
aflat:
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Începem prin a studia care a fost atitudinea guvernelor, a regilor și conciliilor în decursul
timpului față de homosexualitate. Datele sunt ordonate cronologic tocmai pentru a oferi un
tablou cât mai fidel al transformării atitudinii legiuitorului în acest aspect al vieții sociale.
Informațiile pe care le veți găsi aici pot fi parțiale, însă toate sunt adevărate. Este foarte
posibil să-mi fi scăpat anumite legi care au fost votate, însă cele prezentate aici sunt parte din
istoria pe care oricine o poate verifica.
305 - 1000
Sunt
promulgate
4
legi
împotriva
homosexualității:
Conciliul de la Elvira și cel de-al
șaisprezecelea Conciliu de la
Toledo și alte legi semnate de
Constantin al II-lea, Constants,
Valentinian al 2 lea, Teodosius I
etc.
1000 - 1500
Sunt
promulgate
7
legi
împotriva
homosexualității:
Decretul lui Burchard din
Worms (1007), Conciliul din
Londra (1102), Conciliul din
Nablus (1120), Cel de-al III-lea Conciliu Lateran din Roma (1179), Codul Civil din Franța
(1283) și alte legi semnate de Papa Nicolas al V-lea, Ferdinand și Izabela în Spania etc.
1500 - 1800
Sunt promulgate 5 legi împotriva homosexualității în Imperiul Roman, Anglia,
Brandemburg-Prusia,
În anul 1785 Jeremy Bentham este prima persoană care argumentează pentru abolirea
pedepsei pentru sodomia în Anglia.
În anul 1791, în urma Revoluției, Franța și Andora adoptă un nou cod penal care nu mai
pedepsește sodomia, Franța devenind astfel prima țară Vest Europeană care abolește
pedeapsa pentru actele homosexuale.
1800 - 1900
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Olanda, Brazilia, Portugalia, Imperiul
Otoman, San Marino, Imperiul Japoniei, Argentina, Guatemala, Mexic.
Rusia, Polonia, Imperiul German, Anglia semnează legi împotriva homosexualității.
Italia legalizează homosexualitatea.
1900 - 1960
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Rusia, Danemarca, Filipine, Uruguai,
Islanda, Elvația, Suedia, Grecia, Tailanda.
Homosexualitatea este legalizată în Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Iordan, Polonia.
Partidul Socialist Naționalist German (1933), USSR (1934) scot în ilegalitate
homosexualitatea
Este înființată prima organizație pentru drepturile homosexualilor în America (1924).
1960 - 1990
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Cehoslovacia, Ungaria, Israel, Anglia,
Wales, DDR, Bulgaria, Canada, Norvegia, Australia de Sud, Scoția, Victoria (Australia),
Columbia, Irlanda de Nord, Portugalia, Haiti, Belize, Israel Australia de Vest.
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Homosexualitatea este legalizată în Hawaii, California, Australia de Sud, Croația,
Muntenegru, Slovenia, Voivodina, New South Wales, Teritoriul de Nord din Australia, Noua
Zeelandă, Liechtenstein.
Vaticanul declară că niciun homosexual nu are voie să participe la jurămintele sacre și nici
să fie ordinat (1961).
Illinois devine primul stat american care înlătură legea sodomiei din codul criminal.
(1961).
Suedia devine prima țară din lume care le îngăduie transsexualilor să-și schimbe sexul,
oferindu-le terapie hormonală gratuită. (1972).
Panama îngăduie transsexualilor care au trecut prin operația de schimbare de sex, să-și
schimbe documentele personale pentru a reflecta modificarea de sex. (1975).
Quebec devine prima țară care interzice discriminarea bazată pe orientarea sexuală. (1977).
Wisconsin devine primul stat din SUA care interzice discriminarea împotriva
homosexualilor. (1982).
Franța interzice discriminarea în angajare și servicii bazată pe orientarea sexuală. (1985).
Suedia, Anglia, Wales, Scoția voteză o lege care-i protejează pe homosexuali în cadrul
serviciilor sociale, taxelor și moștenirilor. (1988).
Danemarca devine prima țară din lume care aplică legea parteneriatului civil între
cuplurile de același sex cu aproape aceleași drepturi ca și cuplurile căsătorite, mai puțin
dreptul de adopție și de căsătorie într-o biserică. (1989).
East Lansing, Michigan și Ann Arbor, Michigan alături de San Francisco, California devin
primele orașe din SUA care adoptă legi pentru drepturile homosexualilor.
Consiliul Federal al Colegiului de Psihiatrie din Australia și Noua Zeelandă alături de
Asociația Americană de Psihiatrie declară că homosexualitatea că nu este o boală și înlătură
homosexualitatea din „Manualul de Diagnoză și Statistică al Bolilor Mentale”. (1973).
Suedia devine prima țară din lume care înlătură homosexualitatea de pe lista bolilor.
(1979).
Prima operație de schimbare de sex are loc în Hong-Kong (1981).
1990 - 2000
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Bahamas, Hong Kong, Ucraina, Estonia,
Letonia, Belarus, Gibraltar, Irlanda, Lituania, Rusia, Bermude, Serbia, Commonwealth din
Australia, Albania, Moldova, România, Macedonia, Macau, Ecuator, Venezuela, Statul
Tasmania, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kazahstan, Chirghistan, Sudul Ciprului,
Tadjichistan, Azerdbaijian, Georgia.
Ridicarea restricției homosexualilor în armată: Australia, Canada, Noua Zeelandă,
România, Africa de Sud, Marea Britanie.
Legi pentru uniune civilă între persoane de același sex: Norvegia, Israel, Suedia, Islanda,
Ungaria, statul California, Franța, statul Vermont.
Legi împotriva discriminării homosexualilor: Statul Minnesota, Noua Zeelandă, Africa de
Sud, Canada, Fiji, Ecuador, Irlanda, provincia Alberta.
Organizația Mondială a Sănătății scoate homosexualitatea de pe lista bolilor. (1990).
Asociația Medicală Americană scoate homosexualitatea de pe lista bolilor. (1994).
2001 - 2010
Revin pedepsele pentru homosexualitate: Belize.
Interzicerea căsătoriilor și uniunilor civile în persoane de același sex: Australia, Statele
Mississippi, Missouri, Montana, Oregon, Utah, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Michigan, North Dakota, Ohio, Ohlahoma, Virginia și Wiskonsin.
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Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în restul teritoriilor Marii Britanii, Irak,
Armenia, SUA, Cape Verde, Insulele Marșal, San Marino, Nepal, teritoriile Niue și Tokelau
din Noua Zeelandă, Nicaragua, Panama, Fiji.
Lege care oferă homosexualilor dreptul de a se căsători: Olanda, Belgia, Ontario, Columbia
Britanică, provinciile canadiene Manitoba, Newfoundland și Labrador, Nova Scotia, Quebec,
Saskatchewan, Yukon, Canada, Spania, Africa de Sud, Cehia, Clovenia, Mexico City, Statul,
Mashantucket Pequot, Norvegia, Suedia, Portugalia, Islanda, Argentina Statele Iowa,
Vermont, Norvegia, Tribul Indian Coquille, Mexico City, Statele New Hampshire, Maine,
Washington DC, Massachusetts, New Jersey, California și Connecticut.
Legi pentru uniunea civilă între persoane de același sex: Germania, Finlanda, Portugalia,
Elveția, Quebec, orașul Buenos Aires, Statul Tasmania, Austria, Croația, Statul Brazilian Rio
Grande do Sul, Luxemburg, Tasmania, Noua Zeelandă, New Jersey, Andorra, Marea Britanie,
Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia, Statul Mexican Coahuila, Mexico City, Elveția, Ungaria,
Uruguay, Columbia, Austria, Irlanda, Uruguay, Teritoriul Australian Capital, Ecuador, Statele
Washington, New Hampshire, Maine, Connecticut, California și New Jersey.
Legi împotriva discriminării homosexualilor: Statul Rhode Island și Statul Maryland.
Ridicarea restricției homosexualilor în armată: Rusia, Argentina, Filipine, Uruguai, Serbia.
Legi care îngăduie cuplurilor de același sex să adopte copii: Africa de Sud, Suedia,
provinciile canadiene Manitoba, Newfoundland și Labrador, Nova Scotia, Quebec, Germania,
Spania, Africa de Sud, Cehia, Belgia, Ungaria, Norvegia, Ecuador, Uruguay, Suedia,
Norvegia, Mexico City, Austria, Finlanda, Scoția, Portugalia, Islanda, Argentina, Statul New
South Wales, Danemarca, Statele Arkansas, Florida și New Hampshire.
Homosexualitatea nu mai este considerată boală: China
2011-2014
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Lesotho, Sao Tome și Principe, Liban,
Ciprul de nord, Palau.
Lege care oferă homosexualilor dreptul de a se căsători: New York, Tribul Suquamish,
Danemarca, Statul mexican Quintana Roo, Tribul Port Gamble S’Klallam, Noua Zeelandă,
Uruguai, Brazilia, Franța, Triburile Confederate din Rezervația Colville și alte triburi, Scoția,
Statul mexicane Coahuila, triburile Fort McDermitt Paiute, Shoshone, Fort MacDowell
Yavapai, Pascua Yaqui, Salt River Prima-Maricopa, San Carlos Apache, Wind River Indian
Reservation, Bleckfoot, Keweenaw Bay, Luxemburg, Scoția, Statele Maine, Washington,
Maryland, Michigan, Arkansas, Oregon, Pennsylvania, Wisconsin, Illinois, Pennsylvania,
Utah, Oklahoma, Virginia, Indiana, Colorado, Nevada, Idaho, Virginia de Vest, Carolina de
Nord, Alaska, Wyoming, Kansas, Carolina de Sud și Montana.
Legi pentru uniune civilă între persoane de același sex: Irlanda, Statul Illinois, Rhode
Island, Liechtenstein, Statul Delaware, Hawaii, Statul Mexican Campeche, Colorado,
Gibraltar, Malta, Croatia, Estonia.
Legi care îngăduie cuplurilor de același sex să adopte copii: Statul Illinois, Noua Zeelandă,
Franța, Gibraltar, Malta, Croatia, Andorra, Statul mexican Coahuila.
Ridicarea restricției homosexualilor în armată: SUA.
San Francisco a votat să devină primul oraș din SUA care acoperă costurile pentru
operațiile de schimbarea sexului pentru rezidenții transsexuali fără asigurare.
California a devenit statul care a semnat o interzicere a oricărei terapii de convertire a
homosexualilor în heterosexuali.
Danemarca devine prima țară europeană care înlătură diagnosticul de dezordine a
identității sexuale ca necesar în procesul de recunoaștere a sexului.
Berkeley, California a devenit primul oraș din SUA care a proclamat în mod oficial o zi a
bisexualilor.
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New Jersey a devenit cel de-al doilea stat din SUA după California care a interzis orice
terapie care pretinde a-i converti pe homosexuali la heterosexualitate.
S-a consumat prima întâlnire a Națiunilor Unite care a avut ca temă drepturile lesbienelor,
homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor la care au participat reprezentanți ai USA,
Franța, Argentina, Brazilia, Croația, Olanda, Norvegia, Japonia, Noua Zeelandă și Uniunea
Europeană, alături de directori ai organizației „Supravegherea Drepturilor Omului.” (2013).
Starville devine primul oraș din Mississippi care semnează o lege pentru a sprijini
comunitatea LGBT.
Regina Elisabeta a IIa laudă organizația londoneză a lesbienelor și homosexualilor pentru
cei 40 de ani de istorie, fiind pentru prima oară în istorie când Coroana sprijină public
comunitatea LGBT.
Costa Rica a arborat steagul LGBT în fața palatului prezidențial.
Pentru prima oară în istorie, un judecător din Italia a permis unui cuplu de homosexuali să
adopte un copil.
Pentru prima oară în istora Conciliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a fost
adoptată o rezoluție în favoarea grupului LGBT cu o majoritate de voturi. (26 septembrie
2014).
Malta a devenit prima țară europeană care a recunoscut în constituție identitatea sexuală
ca grup protejat.
2015
Pedepsele pentru homosexualitate sunt abolite în Mozambic.
Lege care oferă homosexualilor dreptul de a se căsători: SUA, triburile Haida din Alaska,
indienii Siletz, Guam, statele mexicane Chihuahua și Guerrero, Luxemburg, Finlanda.
Legi pentru uniune civilă între persoane de același sex: Ecuador, Chile.
Legi care îngăduie cuplurilor de același sex să adopte copii: Luxemburg, Austria, Irlanda.
Argentina devine prima țară din America Latină care recunoaște partenerii de același sex
alături de părintele biologic pe certificatul de naștere al copilului.
Tokio votează o lege care permite persoanelor de același sex să intre în parteneriat, fiind
primul loc din Asia de est unde o astfel de lege este acceptată.
Irlanda devine prima țară care legalizează căsătoria între persoane de același sex prim
votul populației.
Comitetul Executiv Național al organizației „Boy Scouts” a ratificat o rezoluție care a
înlăturat restricția națională pentru adulții homosexuali de a lideri și angajați ai organizației.
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Imaginea pe care ne-o formează aceste date este de-a dreptul șocantă. 94% din legile care
au în vedere homosexualitatea sunt în favoarea acestei practici. Acest lucru ne amintește
desigur de un detaliu dintr-o relatare biblică:
„Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au
înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile.” (Geneza 19:4).
Practica homosexuală ajunsese adânc înrădăcinată în cultura acelor locuri de vreme ce atât
tinerii cât și bătrânii o îmbrățișaseră. Este știut faptul că atunci când un element nou este
introdus într-o cultură, bătrânii sunt reticenți, și că este nevoie de trecerea unei generații
pentru ca aceasta să fie asimilată. Se pare că și societatea de azi merge cu rapiditate pe
această cale. Pentru a ne convinge de aceasta, să aruncăm o privire asupra persoanelor
homosexuale care ocupă locuri de răspundere în societate:
1960 - 1990
Este ales primul primar homosexual din istoria SUA în Laguna Beach, CA (1982).
Chris Smith devine primul parlamentar homosexual din Marea Britanie (1984).
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David Norris devine primul homosexual ales într-o poziție publică în Irlanda (1987).
Primul cuplu de lesbiene din America care adoptă un copil. (1986).
1990 - 2000
Dale McCormick devine prima lesbiană aleasă ca senator. (1990).
Roberta Achtenberg devine prima persoană lesbiană sau homosexuală nominalizată de
președinte și confirmată de senatul SUA pentru poziție de Asistent Secretar de președintele
Clinton. (1993).
Debora Batts devine prima lesbiană numită judecător federal.
Tammy Baldwin devine prima persoană homosexuală care câștigă un loc în Congresul
SUA.
Patria Jimenez devine prima lesbiană care câștigă un loc în Congresul Mexican.
2001 - 2010
James McGreevey devine primul homosexual guvernator din istoria USA.
Kim Coco Iwamoto a devenit primul transsexual care a câștigat alegerile în statul Hawaii.
Amaranda Gomez Regalado a devenit primul transsexual care a câștigat un loc în
Congresul Mexican.
Sam Adams devine primarul orașului Portland, fiind astfel cel mai mare oraș din SUA cu
un primar homosexual.
Stu Rasmussen devine primul primar transsexual din America.
Annise Parker devine prima lesbiană primar la orașului Huston.
Kate Brown devine prima persoană bisexuală care deține o funcție publică în America.
Prima lesbiană prim ministru Jóhanna Sigurðardóttir în Islanda.
Diego Sanchez este primul transsexual angajat al Capitol Hill.
Thomas Beatie este recunoscut de World Guinness Records ca fiind primul bărbat care a
născut (2010).
Victoria Kolakowski devine primul judecător transsexual din America.
Donna Ryu devine prima femeie asian-americană, prima femeie corean-americană și prima
lesbiană judecător al unei Curți de District din Statele Unite.
2011-2014
Tony Briffa devine primul primar intersexual din lume (Hobsons Bay).
Elio Di Rupo devine primul prim ministru al Belgiei homosexual.
Barack Obama devine primul președinte al SUA care își anunță public sprijinul pentru
legislație care să ofere persoanelor de același sex dreptul de a se căsători. (9 Mai 2012).
Marlene Pray devine prima persoană bisexuală care a deținut o funcție publică în
Pennsylvania.
Tammy Baldwin devine prima femeie senator lesbiană în istoria SUA.
Krysten Sinema devine prima persoană transsexuală aleasă ca membru în Congresul SUA.
Kathleen Wynne a devenit primul premier LGBT al unei provincii Canadiene: Ontario.
Stacie Laughton devine prima persoană transsexuală aleasă într-o legislatură Americană
când a câștigat un loc în Casa Reprezentativelor din New Hampshire.
Sean Patrick Maloney a devenit primul homosexual care a reprezentat New York în
Congres.
Mark Takano a deveni primul homosexual de culoare care a reprezentat cel de-al 41-lea
District al Californiei în cadrul U.S. House.
Josh Boschee a devenit primul legislator homosexual în Nord Dakota.
Stephen Skinner a devenit primul legislator homosexual în Virginia de Vest.
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Jacob Candelaria a devenit primul legislator homosexual în New Mexico.
Brian Sims a devenit primul legislator homosexual în Pennsylvania.
David Richardson a devenit primul legislator homosexual în Florida.
Mark Ferrandino a devenit primul homosexual purtător de cuvânt al Casei
Reprezentanților din Colorado.
Tina Kotek a devenit prima lesbiană purtător de cuvânt al Casei Reprezentanților din
Oregon.
S-a consumat prima căsătorie între persoane de același sex din cadrul Academiei Militare a
SUA care a fost oficiată în Capela Old Cadet.
Primul cuplu de același sex a fost angajat la Casa Albă (Ben Schock și Matthew Phelps).
În cadrul unei ceremonii din Arlington, ofițerul în rezervă Tammy Smith a devenit primul
homosexual general activ din istoria Americii.
Elny McKinney și Anacelly McKinney au devenit primul cuplu de același sex care s-au
căsătorit la o bază militară americană.
Dr. Saul Levin a devenit primul director homosexual al Asociației Americane de Psihiatrie.
Maiorul General Patricia Rose a devenit prima lesbiană general cu două stele din Forțele
Aeriene ale SUA, și homosexualul ofițer cu cel mai înalt grad din armata SUA.
Eric Fanning a devenit primul homosexual secretar al Forțelor Aeriene ale SUA, ofițerul cu
cel mai înalt grad în Departamentul de Apărare.
New Jersey a devenit cel de-al doilea stat din SUA după California care a interzis orice
terapie care pretinde a-i converti pe homosexuali la heterosexualitate.
Nikki Sinclaire a devenit primul parlamentar transsexual în Marea Britanie.
Toni Atkins devine prima lesbiană purtătoare de cuvânt a Adunării Californiene.
Judith Ellen Levy este confirmată de Senat ca fiind prima judecătoare federală lesbiană din
Michigan.
Carlos Bruce a devenit primul membru homosexual al Congresului din Peru.
Lynne Brown a devenit prima ministru lesbiană din Africa de Sud.
Zakhele Mbhele a devenit primul parlamentar homosexual din Africa de Sud.
Maite Oronoz Rodriguez a devenit primul homosexual nominalizat pentru Curtea
Supremă din Puerto Rico.
Darrin Gayles a devenit primul judecător federal homosexual afro-american din USA.
Petra De Sutter a devenit prima senator lesbiană în Parlamentul Belgiei.
Jim Ferlo a devenit primul legislator homosexual în Senatul Statului Pennsylvania.
Luisa Urcia a devenit prima persoană lesbiană aleasă pentru o funcție publică în Peru.
Maura Healey a devenit prima lesbiană judecător general din America.
Edgars Rinkēvičs a devenit primul ministru homosexual din Letonia.
Robert Biedroń a devenit primul primar homosexual din Polonia.
Matthew Muir a devenit primul judecător homosexual la Înalta Curte din Noua Zeelandă.
Guvernul din Victoria, Australia, l-a numit pe Martin Foley ca ministru al egalității, fiind
pentru prima oară în istorie când guvernul australian a decis să dedice un ministru pentru
grupul LGBT.
Andrew Barr a devenit primul conducător guvernamental homosexual în Australia.
2015
Madhu Kinnar devine prima persoană transsexual ales ca primar în India.
Leo Varadkar devine primul ministru (al sănătății) homosexual din Irlanda.
Kate Brown devine primul guvernator bisexual în USA.

USA îl numește pe Randy Berry ca trimis special pentru Drepturile Omului ale Persoanelor
LGBT.
Pascal Tessier devine primul adult homosexual angajat al organizației pentru adolescenți
„Boy Scout” ca președinte al unei tabere de vară.
Manabi Bandopadhyay devine prima directoare de liceu lesbiană din India.
Robby Mook devine primul manager homosexual al unei campanii prezidențiale (a lui
Hillary Clinton).
Președintele Obama a numit-o pe Raffi Freedman-Gurspan ca director al Oficiului
Prezidențial de Personal, aceasta devenind astfel prima persoană transsexual care lucrează în
interiorul Casei Albe.
Putem vedea în mod clar că țările care au adoptat legi în favoarea homosexualilor sunt cele
care, după trecerea unei perioade de timp în care cetățenii s-au obișnuit cu ideea de
normalitate a acestui stil de viață, au început să aleagă în posturile de răspundere, decizie și
conducere, persoane homosexuale. Nu este de mirare că o persoană atât de influentă ca
senatorul american republican Marco Rubio, care și-a anunțat candidatura la alegerile
prezidențiale din 2016, a declarat într-un interviu acordat publicației CBN News pe data de
26 mai 2015 că dacă cineva nu sprijină căsătoria între persoane de același sex, este „automat
considerat homofob şi stăpânit de ură”. Concluzia logică pe care a tras-o se constituie într-o
directă amenințare la adresa creștinilor: „Suntem pe punctul de a argumenta că predarea
creştinismului este de fapt un discurs al urii.”

Divina Vindecare ! Nr. 69 septembrie 2015

Mișcarea homosexuală în educație

19

Probabil că cel mai tragic aspect al acestei mișcări care promovează una dintre urâciunile
care atrag după sine pustiirea, este influența pe care o are în sistemele educaționale. Această
influență vizează cele două locuri în care copiii petrec cel mai mult timp: școala și căminul.
În ceea ce privește școala, în multe țări din Europa, Canada și SUA sunt implementate
programe școlare de educație sexuală care-i vizează pe copiii de la grădiniță până la clasa a
XII-a. Aceste programe folosesc ca material didactic de la jucării care înfățișează explicit
organele sexuale și locuri de joacă special amenajate cu tobogane în forma organelor sexuale,
cărți pentru copii special ilustrate în
care se promovează homosexualitatea,
până la filme artistice în care personajele
principale sunt adolescenți homosexuali.
Toate acestea sunt menite să pună sub
semnul întrebării în mintea copilului
identitatea lui sexuală pentru a-l face să
se întrebe dacă simte atracție față de
persoanele de sex opus.
În unele școli din Germania se
organizează „Ziua Egalității dintre
Sexe” în care, atât elevii cât și profesorii,
se îmbracă în hainele folosite de sexul
opus: băieții și bărbații în rochii și fuste,
bluze decoltate, pantofi cu toc și mult
fard și ruj, iar fetele și femeile în pantaloni
bărbătești, sacouri și haine, având fețele colorate cu negru pentru a mima mustață sau barbă.
În luna iunie a acestui an, o grădiniță din Haga a organizat un marș care a militat pentru
drepturile homosexualilor. Cei care au mărșăluit au fost copiii care fluturau steagurile
homosexualilor și scandau lozinci pentru drepturile acestora.
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Poliția din Marea Britanie alături de agențiile guvernamentale locale au distribuit în școli
și grădinițe un document care îi împuternicește pe profesori și educatori să încurajeze și să
sprijine transsexualismul la copiii cu vârste începând de la 4 ani.
Acestea sunt numai câteva din sutele de exemple de invadare a sistemului educațional de
către mișcarea homosexuală. Și nu este de mirare de vreme ce co-președintele Alianței
Verzilor Europeni din cadrul Parlamentului European, Daniel Cohn-Bendit, cel care și-a
început cariera ca educator într-o grădiniță din Frankfurt, este acuzat de pedofilie datorită
afirmațiilor sale: „Copilașii sunt extraordinar de sexy. Trebuie să fiu sincer. În primă fază am
lucrat cu cei mici. ... Dar atunci când o fetiță de 5 ani începe să te dezbrace, este fabulos.”
Un alt înalt oficial în probleme de educație, Nicky Morgan ,care este secretarul de stat
britanic pe probleme de educație, a afirmat în luna iunie 2015: „Copiii care se exprimă la
orele de curs împotriva homosexualității ar putea fi considerați posibili extremiști conform
orientărilor guvernului...”
Desigur că, după un asemenea tratament de spălare de creier concertat de chiar
conducătorii responsabili de educație, copiii nu mai știu ce sunt: băieți sau fete. Uimitor este
însă faptul că există și părinți care au căzut în plasa acestei ideologii.
Toate aceste demersuri nu vor conduce decât la legalizarea pedofiliei, o altă atrocitate
strigătoare la cer. De fapt, potrivit definiției pedofiliei, aceasta este deja legalizată în unele
țări. Iată câteva date:
Cehia: până în 1961 actele homosexuale erau interzise. Noul Cod Penal, introdus în acelaşi
an, dezincrimina homosexualitatea, dar stabilea vârsta consimţământului sexual la 18 ani. În
1990, însă, vârsta consimţământului sexual a fost egalizată pentru homosexuali şi
heterosexuali la 15 ani.
Estonia: până în 1992 legea interzicea actele homosexuale, dar, după ieşirea din URSS,
homosexualitatea a fost legalizată, iar vârsta consimţământului sexual pentru homosexuali a
fost stabilită la 16 ani, iar pentru heterosexuali la 14 ani. Vârsta consimţământului sexual a
fost egalizată în 2001, pentru ambele categorii, la 14 ani.
Finlanda: legea interzicea actele homosexuale până în 1971, an în care ele au fost
dezincriminate, iar vârsta consimţământului sexual stabilită la 18 ani pentru homosexuali şi
la 16 pentru heterosexuali. În 1998, legea egalizează vârsta consimţământului sexual la 16 ani
pentru ambele categorii.
Ungaria: până în 1961 legea interzicea actele homosexuale, dar, din acest an, ele au fost
dezincriminate şi vârsta consimţământului sexual stabilită la 20 de ani, pentru a fi coborâtă
apoi la 18 ani, în 1978. În 2002, Curtea Constituţională stabileşte vârsta consimţământului
sexual la 14 ani, pentru toate persoanele.
Letonia: actele homosexuale erau interzise până în 1992, când Parlamentul le legalizează şi
stabileşte o vârstă a consimţământului sexual la 18 ani pentru homosexuali. În 2001, legea
egalizează vârsta consimţământului sexual la 16 ani, pentru toate persoanele.
Lituania: actele homosexuale erau interzise până în 1993, când sunt legalizate, iar vârsta
consimţământului sexual stabilită la 17 ani pentru homosexuali. În 2004, legea egalizează
vârsta la 14 ani, pentru toate categoriile.
Serbia: Legea interzicea actele homosexuale până în 1994, când ele au fost dezincriminate,
iar vârsta consimţământului sexual stabilită la 18 ani pentru homosexuali şi 14 ani pentru
heterosexuali. În 2006, Codul Penal stabileşte aceeaşi vârstă, indiferent de categorie, la 14 ani.
Spania: Vârsta consimţământului sexual este una dintre cele mai scăzute din lume: în 1995,
ea a fost stabilită la 12, pentru a fi apoi ridicată, în 1999, la 13 ani.
România: începând din 1 februarie 2014, vârsta consimţământului sexual este de 15 ani.
Mai adaug numai faptul că în Canada organele abilitate de stat au prin lege acces în cămin
pentru a-l superviza pe părinte și pentru a judeca competența acestuia, iar dacă decizia este

că modul de educație folosit nu este potrivit, statul are dreptul de a-i decade pe părinți din
drepturile parentale și de a duce copiii în orfelinat.
Uneori este uimitor numai să-ți imaginezi lumea descrisă de toate aceste date și cifre. Dar
realitatea este că aceasta este lumea în care trăim azi, exact aceea descrisă de oamenii
inspirați cu sute și mii de ani în urmă.
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Probabil că unora dintre cititori le va veni greu să creadă că vreo biserică care se numește
„Creștină” ar putea să-și dea acordul pentru această urâciune. Iată care este realitatea
prezentată cronologic:
1968
Biserica Metropolitană (care deține 300 de
congregații în 22 de țări) a început să
oficieze ceremonii de căsătorie în
persoane de același sex.
1974
Biserica Moraviană a declarat că
homosexualii și lesbienele pot fi membrii
cu drepturi depline în biserică.
1977
Anne Holmes devine prima femeie
predicator lesbiană ordinată de Biserica
Unită a lui Hristos.
Ellen Barrett devine prima femeie preot
lesbiană ordinată de Biserica Episcopală
din SUA.
1984
Iudaismul Reconstrucționist devine prima denominațiune iudaică care îngăduie
lesbienelor să devină rabini și cantori.
1985
Biserica Restaurării a lui Isus Hristos (Biserica Mormonă Homosexuală) este fondată de
Antonio A. Feliz.
Colegiul Rabinic Reconstrucționist a ordinat-o pe Debora Brin ca prima rabină lesbiană din
iudaism.
1988
Biserica Quakers a declarat să sprijină
ceremoniile de căsătorie între persoanele de
același sex.
Stancy Offner devine prima rabină homosexuală
angajată de o congregație evreiască: Shir Tikvah
din Minneapolis, o congregație reformată
iudaică.
1990
Iudaismul Reformat îngăduie lesbienelor și
homosexualilor să devină rabini și cantori.
Uniunea pentru Reformarea Iudaismului anunță o politică națională potrivit căreia
lesbienele și homosexualii devin membrii deplini și egali ai comunității religioase.
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Conferința Centrală a Rabinilor Americani au semnat oficial un raport referitor la
homosexuali și rabini, raport în care au concluzionat: „Tuturor rabinilor, indiferent de
orientarea lor sexuală, trebuie să li
se acorde posibilitatea de a împlini
vocațiile sacre pe care și le-au ales”
și că „toți iudeii sunt egali din punct
de vedere religios, indiferent de
orientarea lor sexuală.”
1999
Steven Greenberg este primul
homosexual rabin ordinat dintre
rabinii ortodocși evrei.
2003
Biserica Unită a lui Hristos afirmă
dreptul de a se căsători ca fiind egal
pentru
toți,
inclusiv
pentru
persoanele de același sex.
Biserica Unită din Australia afirmă că homosexualii și lesbienele pot fi ordinați ca pastori.
Gene Robinson devine primul episcop homosexual al Bisericii Episcopale din America.
Reuben Zellman devine primul transsexual acceptat de Colegiul Uniunii Evreilor Institutul Evreiesc al Religiei, unde a fost ordinat în anul 2010.
Comitetul Iudaic pentru Legi și Standarde a aprobat regula rabinică potrivit căreia operația
de schimbare de sex este permisă ca tratament și că această operație schimbă statutul sexual
al unei persoană sub legea iudaică.
2006
Chaya Gusfield și Rabbi Lori Klein, ambele ordinate în America, au devenit primele rabine
lesbiene ordinate de Mișcarea Evreiască de Reînnoire.
Iudaismul conservator a decis să îngăduie lesbienelor să devină rabini și cantori.
Elliot Kukla a devenit prima transsexuală care a fost ordinată de Uniunea Evreiască și
cColegiul Evreiesc - Institutul de Religie.
2007
Biserica Norvegiei a votat pentru hirotonirea homosexualilor ca preoți.
Biserica Suediei a votat pentru acceptarea ceremoniilor de căsătorie între persoanele de
același sex.
Eva Brunne devine prima episcop lesbiană din lume, fiind hirotonită de Biserica Suediei.
Jalda Rebling a devenit prima lesbiană cantor ordinată de Mișcarea Evreiască a Renașterii.
Rabi Toba Spitzer a devenit prima lesbiană conducător al unei adunări rabinice când a fost
aleasă președinte al Adunării Rabinice Reconstrucționiste.
Joy Ladin a devenit primul transsexual profesor la un institut Ortodox Evreiesc.
2009
Biserica Luterană Evanghelică din America votează pentru ordinarea homosexualilor ca
predicatori.
Reverendul Scott Rennie devine primul predicator homosexual al Bisericii din Scoția.
2010
Mary Albing devine prima femeie lesbiană predicator ordinată de Biserica Luterană
Evanghelică din America.
2011
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Biserica Prezbiteriană a votat ordinarea homosexualilor.
Biserica Unită Reformată din Marea Britanie pronunță binecuvântarea asupra căsătoriile
între persoanele de același sex.
Rachel Issacs devine prima rabin lesbiană ordinată de mișcarea conservativă a Seminarului
Teologic Evreiesc.
Gary Paterson devine primul conducător homosexual al Bisericii Unite a Canadei.
2012
Biserica din Danemarca se pronunță pentru
organizarea ceremoniilor căsătoriilor între
persoanele de același sex.
Comitetul Executiv al Uniunii Olandeze a
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a
publicat o declarație prin care a sfătuit
toate bisericile din Olanda să se asigure că
persoanele LGBT se simt în siguranță în
biserică și a sfătuit împotriva oricărei
inițiative de a le retrage persoanelor LGBT
calitatea de membru al bisericii.
Katie Ricks devine prima lesbiană ordinată
de Biserica Presbiteriană.
Comunitatea lui Hristos a Sfinților din Ultimele Zile recomandă tuturor conducătorilor să
accepte căsătoria persoanelor de același sex și să le ofere sacramentele.
2013
Biserica Creștină (Discipolii lui Hristos) a decis primirea ca membrii și hirotonisirea
persoanelor LGBT.
Biserica din Scoția votează pentru hirotonirea homosexualilor.
Guy Erwin a devenit primul episcop homosexual ales de Biserica Luterană Evanghelică din
America.
Deborah Waxman a devenit Președintele Colegiului Rabinic Reconstrucționist, fiind astfel
prima femeie și prima lesbiană în conducerea unei uniuni evreiești, și prima femeie rabin și
prima lesbiană în fruntea unui seminar.
Mark Goldman a devenit primul președinte al Conferinței Americane de Cantori care este
o organizație a evreilor reformați.
Curtea Supremă din Canada a pronunțat că cetățenii nu sunt liberi să citeze din Biblie
pasajele în care se afirmă că homosexualitatea este păcat.
2014
Biserica Menonită din America a aprobat ordinarea unei femei pastor lesbiană.
Biserica Moraviană a votat ordinarea homosexualilor și lesbienelor.
Biserica Prezbiteriană a votat modificarea definiției căsătoriei și îngăduirea pastorilor să
oficieze căsătorii între persoane de același sex acolo unde este legal.
Umma Azul a devenit primul copil al unui cuplu de lesbiene care a fost botezat de Biserica
Catolică în Argentina.
Jeremy Pemberton s-a căsătorit cu Laurence Cunnington devenind astfel primul preot din
Biserica Anglicană care a sfidat interdicția bisericii impusă asupra clericilor homosexuali de a
se căsători.
Mikie Goldstein a devenit primul homosexual ordinat ca Rabin Evreu Conservator.
Craig Friesen și Matt Wiens au devenit primul cuplu de homosexuali care și-au oficiat
nunta ca membrii ai Bisericii Menonite Canadiene în interiorul bisericii.

2015
Denise Eger devine primul președinte homosexual al Conferinței Centrale ale Rabinilor din
America, cea mai mare și veche organizație rabinică din America de Nord.
Biserica Presbiteriană oficiază prima ceremonie a unei căzătorii de homosexuali.
Mai jos este o listă a altor biserici care acceptă homosexualii ca membrii cu drepturi
depline, căsătoria între persoanele de același sex și, unele dintre ele, hirotonirea
homosexualilor:
Anointed Affirming Independent Ministries
The Anthem Church
Affirming Pentecostal Church International
The Covenant Network
Global Alliance of Affirming Apostolic Pentecostals
The Fellowship of Reconciling Pentecostals International
Swedenborgian Church of North America
Liberal Catholic Church
Evangelical Church in Germany
Protestant Church in the Netherlands
Church of Iceland
United Protestant Church in Belgium
United Protestant Church of France
Federation of Swiss Protestant Churches
Methodist Church of Great Britain
Realitatea descrisă de aceste informații ne amintește de cuvintele Mântuitorului:
„Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie...” (Marcu 13:14).
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Desigur că în fața acestei realități înfricoșătoare, întrebarea naturală care se ridică este:
„Nu au existat creștini care să se opună acestei decizii ale bisericilor și guvernelor?”
Răspunsul este, desigur, că da. Iată câteva exemple:
2001
În SUA consilierul pe probleme mentale Bruff a fost concediat datorită refuzului său bazat
pe convingerile sale creștine de a asista o pacientă în vederea îmbunătățirii relațiilor sale
lesbiene.
2002
În Anglia pastorul Harry Hammond care predica pe stradă împotriva homosexualității
purtând o inscripție pe care se putea citi „Stop imoralității. Stop homosexualității. Stop
lesbianismului.”, a fost atacat și lovit. Poliția l-a arestat și condamnat la plata unei amenzi de
695£.
2004
În Suedia pastorul Ake Green a fost condamnat la o lună închisoare pentru o predică
susținută în public în care a afirmat că homosexualitatea este păcat.
2006
În SUA Elaine Huguenin, fotograf profesionist, a fost condamnată să plătească o amendă
de 6.600$ pentru refuzul bazat pe convingerile sale creștine de a fotografia nunta unor
homosexuali.
2007
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În SUA o firmă care consilia părinții doritori de a adopta un copil, a trebuit să-și retragă
serviciile din California după ce un cuplu de homosexuali a deschis un proces împotriva
firmei datorită refuzului acesteia de a-i ajuta să înfieze un copil, refuz bazat pe convingerile
creștine ale proprietarilor firmei.
În Canada pastorul Stephen Boissoin a fost chemat în judecată pentru o scrisoare pe care a
scris-o cu cinci ani în urmă, scrisoare în care afirma că există o agendă a mișcării
homosexuale.
2009
În Marea Britanie ofițerul de stare civilă Lillian Ladele a fost chemată în judecată pentru
refuzul de a oficia ceremonii de parteneriat între persoane de același sex, datorită
convingerilor sale creștine.
În Manchester, Ga. Chris Pettigrew și pastorul Billy Ball de la Biserica Baptistă au fost
arestați datorită mesajelor împotriva homosexualității pe care le scriseseră pe pancarde.
2010
În SUA studenta Jennifer Keeton care urma un curs de master la Augusta State University,
Georgia, a fost amenințată că va fi suspendată și i s-a recomandat să urmeze un curs de
remediere datorită faptului că și-a exprimat (atât în cadrul universității, cât și în afara
acesteia) convingerile creștină că homosexualitatea este greșită.
În Marea Britanie consilierul de relații Gary McFarlane a fost concediat pentru refuzul de a
aplica terapie hormonală cuplurilor de homosexuali datorită convingerilor sale creștine.
În SUA studenta Julea Ward a fost exmatriculată (decizie susținută de judecătorul George
Caram Steeh) datorită convingerii sale creștine că homosexualitatea este greșită.
În Canada Bill Whatcott a fost condamnat la plata a 17.500$ pentru exprimarea publică
verbală și prin tipărirea de materiale a convingerilor sale creștine potrivit cărora
homosexualitatea și avortul sunt păcate.
În Anglia predicatorul baptist Dale McAlpine a fost arestat după ce a predicat pe stradă că
homosexualitatea este păcat.
2011
În SUA profesoara Viki Knox a fost suspendată pentru că a postat pe rețeaua de socializare
Facebook opinia sa creștină împotriva mișcării homosexuale.
În Anglia predicatorul John Craven a fost arestat după ce le-a explicat pe stradă unor tineri
homosexuali că păcatul atrage după sine moartea veșnică.
În SUA elevul Dakota Ary în vârstă de 14 ani a fost suspendat pentru afirmarea convingerii
sale creștine în cuvintele „Homosexualitatea este greșită.”
2012
În SUA firma Vermont's Wildflower Inn a fost condamnată la plata a 30.000$ pentru refuzul
bazat pe convingerile creștine ale proprietarului de a oferi spațiul pentru oficierea căsătoriei
unui cuplu de lesbiene.
În SUA cofetarul Jack Phillips a fost chemat în judecată pentru refuzul bazat pe
convingerile sale creștine de a pregăti tortul de nuntă pentru un cuplu de homosexuali și i sa ordonat să se supună cererilor. De atunci, cofetarul nu mai pregătește torturi de nuntă.
În un judecător din Statul New Jersey, SUA, s-a pronunțat împotriva refuzului unei
Asociații Creștine de a închiria sala de întruniri unui cuplu de homosexuali pentru oficierea
căsătoriei.
În în Statul New Orleans poliția a arestat mai mulți predicatori pe strada Bourbon Street în
timpul paradei homosexualilor.
În în SUA familia Gifford, proprietarii unei ferme, au fost condamnați la plata a 13.000$
pentru refuzul bazat pe convingerile lor creștine de a găzdui nunta unui cuplu de lesbiene.

2013
În SUA familia Klein care deține o cofetărie a fost chemată în judecată pentru refuzul bazat
pe convingerile creștine de a-și oferi serviciile unui cuplu de lesbiene, iar în 2015 au fost
amendați cu 135.000$.
În SUA florăreasa Barronelle Stutzman în vârstă de 70 de ani a fost chemată în judecată de
un cuplu de homosexuali pentru refuzul bazat pe convingerile sale creștine de a le pregăti
aranjamentul floral pentru nuntă. După ce acest proces a fost deschis, statul Washington a
chemat-o în judecată pentru discriminare și a fost condamnată la plata a 1000$.
2014
În Anglia predicatorul Tony
Miano, fost șerif în Los Angeles, a
fost arestat pentru că a predicat
pe stradă că homosexualitatea
este păcat.
2015
În SUA funcționara Kim Davis a
fost arestată timp de o săptămână
pentru
refuzul
bazat
pe
convingerile sale creștine de a
semna certificate de căsătorie
între persoane de același sex.
În Anglia pastorul Mike Overd a
fost condamnat la plata a 1400£ pentru citarea versetului Leviticul 20:13 și afirmarea faptului
că homosexualitatea este o urâciune.
Toate aceste evenimente nu sunt decât primele exemple ale modului în care vor începe să
fie tratați toți cei care vor îndrăzni să se opună acestei mișcări datorită conștiinței lor.
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Desigur că pentru cititorii acestei publicații este acum important să afle care este situația la
noi în țară în ceea ce privește înaintarea acestei mișcări. Ei bine, ca în oricare altă țară care
este dominată de ortodoxism, și România s-a opus până acum încercărilor de a legifera
sodomia. Realitatea este însă că, în fața presiunii crescânde din partea vestului, organele de
decizie încep să cedeze. Iată câteva evenimente:
Deputatul Remus Cernea a înaintat de două ori (2014 și 2015) un proiect de lege pentru
legalizarea parteneriatului civil între persoanele de același sex, proiect care a fost respins de
fiecare dată de membrii Comisiei Juridice de la Senat și de deputații români.
În cadrul unei întâlniri consumată joi, 4 iunie 2015, la care au participat primvicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, Ministrul Justiției din România,
Robert Cazanciuc, a declarat că „Acum ne punem problema să dezbatem o lege care să
permită căsătoria (între persoanele de același sex).” Acest lucru nu este de mirare având în
vedere faptul că trei dintre cei 33 de europarlamentari români (Monica Macovei, Corina
Creţu şi Renate Weber) au aderat în mod voluntar ca membrii în Intergrupul LGBT din
Parlamentul European, grup care cuprinde 153 de europarlamentari din 22 de state și 6
grupări politice. Fiind cel mai mare dintre cele 27 de intergrupuri ale Parlamentului
European, acest grup militează pentru promovarea drepturilor persoanelor LGBT, membrii
săi trebuind să monitorizeze situaţia lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și
transsexualilor din ţările Uniunii Europene şi nu numai, dar şi să conceapă rapoarte,
rezoluţii şi amendamente în favoarea minorităţilor sexuale.
Desigur că, datorită influenței puternice a Bisericii Ortodoxe Române, aceste încercări de a
legaliza căsătoria între persoanele de același sex în România, au eșuat. Însă nu mai este mult
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până când, la presiunea politică și economică exercitată de puterile care influențează
România, această lege va fi votată.
Probabil că una dintre întâmplările care dovedesc faptul că persoanele care au puterea de a
lua decizii în România sunt pregătite pentru a impune promovarea acestei legi, sunt
evenimentele care au înconjurat lansarea cărții „Fața nevăzută a homosexualității” care îi are
ca autori pe dr. Virgiuliu Gheorghe, biofizician, dublu licenţiat al Universităţii București și
doctor în bioetică, și pe dr. Andrei Dîrlău, doctorand, facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, master „Doctrină şi cultură” (2010) şi Licenţă
în teologie pastorală (2008) la Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul”, Bucureşti,
absolvent Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (engleză, spaniolă, chineză) şi Facultatea
de Relaţii Economice Internaţionale. Cartea, o excelentă lucrare științifică care tratează
fenomenul homosexual cu toate implicațiile sale și pe care v-o recomand, este probabil
singura lucrare științifică pe această temă publicată în limba română.
Autorii au dorit ca, în cadrul evenimentului de lansare a acestei cărți, să organizeze și o
conferință cu titlul „Tulburarea identităţii de gen şi viitorul omenirii” la care a fost invitat și
prof. univ. dr. Pavel Chirilă. Pentru aceasta au cerut acordul
Universității București ca această conferință să se desfășoare în
Aula Mare de la Drept, însă cererea le-a fost respinsă fără nicio
motivație. Organizatorii s-au întors atunci spre Casa de
Cultură a Studenților din București, obținând din partea
Ministerul Tineretului şi Sportului un răspuns pozitiv.
Stupoare însă: după ce toate anunțurile au fost făcute, la numai
o zi înainte de lansare, organizatorii primesc o înștiințare scrisă
din partea Ministerul Tineretului şi Sportului prin care sunt
anunțați că această conferință nu mai poate avea loc la sediul
Casei de Cultură a Studenților. Au fost folosite toate mijloacele
și resorturile posibile pentru boicotul acestei conferințe care a
avut însă loc la sediul Hotelului Siqua. Celor care au acces la
internet le recomand să vizioneze înregistrarea acestei
conferințe.
Pe data de 22 februarie 2015, la patru zile de la evenimentul
lansării acestei lucrări, în cadrul emisiunii „Universul credinței”
transmisă de postul național de televiziune TVR 1, moderatorul Andrei Victor Dochia i-a
avut ca invitați pe cei doi autori ai cărții amintite. Pe data de 30 iunie 2015, Consiliul
Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat postul TVR 1 cu suma de 10.000 ron pentru
emisiunea „Universul credinţei“, în care dr. Virgiliu Gheorghe a afirmat că homosexualitatea
ar fi „un comportament deviant” care „atrage după sine legalizarea pedofiliei”.
Vă întrebați poate care este motivul pentru care vă ofer toate aceste detalii. Adevărul este
că majoritatea dintre noi ne desfășurăm viețile pe câțiva kilometrii pătrați, absorbiți de
problemele și necazurile cotidiene, departe de aceste realități care se petrec chiar azi. Este
posibil să așteptăm în viitor evenimente care ne bat la ușă chiar acum? Este posibil ca,
asemenea ucenicilor din Grădina Ghetsimani, să dormim liniștiți, inconștienți de furtuna care
pândește în spatele copacilor grădinii? Este posibil ca și noi, asemenea lor, să ne așezăm și
mai confortabil în fotoliile interpretărilor profetice învățate la biserică, numai pentru a fi
luați total prin surprindere de evenimentele teribile despre care Domnul Isus a spus că vor
„veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.” (Luca 21:35)? Fie ca niciunul
dintre cei care citesc aceste rânduri să nu rămână în amorțeala laodiceană!

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!
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oricui  dorește.  Multiplicarea  este  nu  numai  permisă,  ci  și  
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