
                                           LGBT oparte na fałszerstwach 

       Zajrzyj tu :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwale_LGBT_w_Polsce
                              https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_Przeciw_Homofobii

 Psychiatryczni zboczeńcy i dewianci ze  śmieciową  moralnością popierają 
  LGBT  czyli  zboczenie  seksualne  i  odchylenie od normy fizjologicznej !  
Zamknąć tych  patoli   w więzieniach  albo  obozach odosobnienia  i  nauczyć  moralności  oraz
fizjologii   byłoby  najwłaściwsze.  

                      Jak  sfałszowano i wykreowano  ideologię LGBT w  USA. 

   „Karta Rodziny” i krytyka tzw. „ideologii LGBT” (2020)

W trakcie kampanii  prezydenckiej 10 czerwca Andrzej Duda podpisał „Kartę Rodziny”,  mającą
zagwarantować kontynuowanie programów takich jak 500+ oraz zapewnić zakaz propagowania
tzw.  „ideologii  LGBT”  w  instytucjach  publicznych.  Prezydent  nazwał  tzw.  ideologię  LGBT
ideologią  obcą.  13 czerwca podczas  wiecu w Brzegu Andrzej  Duda w odniesieniu  do  terminu
„LGBT” powiedział, że „to nie ludzie, lecz ideologia”. ( szkoda, że o  sobie , tak nie powiedział ale
to inny  temat).
Określił tę ideologię jako jeszcze bardziej niszczącą dla człowieka, niż ideologia komunistyczna. O
tej wypowiedzi Andrzeja Dudy informowały światowe media, a część komentatorów uznała ją za
homofobiczną. Wypowiedź prezydenta była zbieżna z przekazem innych publicznych wypowiedzi
polityków popierającego prezydenta obozu rządzącego. 

W ciągu tygodnia od wypowiedzi prezydenta rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski,
rektor  Uniwersytetu  Warszawskiego  prof.  Marcin  Pałys  oraz  Kolegium  Rektorsko-Dziekańskie
Uniwersytetu Jagiellońskiego wydali stanowiska potępiające wypowiedzi obrażające osoby LGBT
oraz solidaryzujące się z dyskryminowanymi osobami przynależącymi do tej mniejszości. 
W  reakcji  na  słowa  list  do  prezydenta  Andrzeja  Dudy  przeciwko  dyskryminacji  osób
nieheteronormatywnych  wystosowała  prof.  Dominika  Dudek,  kierownik  Katedry  Psychiatrii
Collegium  Medicum  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  oraz  prezes  elekt  Polskiego  Towarzystwa
Psychiatrycznego.  Pod listem podpisało  się  ponad  trzystu  zboczonych  naukowców z  dziedziny
psychiatrii i innych dziedzin medycyny.  Wikipedia
Fizjologia  człowieka -  nauka  zajmująca  się  procesami  życiowymi  organizmu  ludzkiego
(czynnościami  i  funkcjami  jego  komórek,  tkanek  i  narządów  oraz  prawami,  które  tymi
funkcjami  rządzą).  Podstawowym  pojęciem  fizjologii  jest  homeostaza  –  równowaga
fizykochemiczna w organizmie umożliwiająca jego funkcjonowanie. Wszystkie komórki i narządy
współdziałają w celu jej utrzymania. W swych badaniach opiera się na fizyce, chemii, biologii, a
także  współpracuje  z  cytologią,  anatomią,  biofizyką,  biochemią,  elektroniką  i  wieloma innymi.
Poszczególne działy fizjologii  są również podstawą nauk klinicznych. Na przykład na fizjologii
układu  dokrewnego  opiera  się  endokrynologia,  a  na  fizjologii  układu  krążenia  -  kardiologia.
Fizjologia  zwierząt  i  człowieka  stanowi  łącznik  pomiędzy  biologią  i  medycyną.  Wyróżniamy
fizjologię: ogólną, porównawczą, zwierząt, roślin, człowieka i patologiczną (patofizjologię). 

W zakres fizjologii wchodzi nie tylko wiedza o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, ale też o
sposobach przywracania właściwego działania gdy zostanie ono zaburzone. Stan zakłócenia tego
prawidłowego działania nazywa się patologią. 
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Anatomia – dział  medycyny  nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem
zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji
narządów, tkanek i komórek . Nie ma  i nigdy nie było żadnej  ewolucji  ani narządów ani  tkanek
ani komórek,  człowiek  został  stworzony  na obraz i podobieństwo  Boga a nie małpy  lub robaka. 

Patologia    to  zaburzenia  na  tle  seksualnym –  stany  patologiczne  związane  z  seksualnością
człowieka.   Nie ma  i  nie było żadnej tak zwanej  orientacji seksualnej tylko dewiacja i odchylenie
od  normy  ,czyli   patologia .
A  najgorsza  jest  dewiacja  i patologia  moralna czyli brak  zasad  moralnych.  Jakiego wyznania i
jakiej religii  są ci tak zwani naukowcy  i prezesi i inni ? Może od  tego należałoby  zacząć ? Bo
przecież  perwersja jest  zboczeniem  także  psychicznym.

perwersja – Słownik języka polskiego PWN  sjp.pwn.pl › sjp › perwersja

perwersja. 1. «odchylenia reakcji psychicznych w zakresie popędów, zwłaszcza w sferze 
seksualnej». 2. «zachowania naruszające obowiązujące konwencje, ...Perwersja z łacińskiego: 
perversio ‘ – oznaczało dosłownie: obrócenie w niewłaściwym kierunku; przekręcenie; zepsucie. 
W nieco nowszym tłumaczeniu: przewrotność, wynaturzenie, zaspokajanie popędu płciowego 
w sposób nienaturalny, zboczony. 

Jest  kłamstwem  i fałszem,że : 
Zjawisko homoseksualizmu, hermafrodytyzmu (zobacz też: Interseks) a zwłaszcza biseksualizmu,
funkcjonowało od początku istnienia ludzkości  jak to  wmawiają ludziom pederaści i  zboczeni
pseudonaukowcy.  Ale  jest  to  perfidne  szalbierstwo   i   kłamstwo,  niczego  takiego  w  czasach
starożytnych nie było  ,może z  wyjątkiem  judaizmu.

 Jakkolwiek współczesna nazwa LGBT, jako termin pojawiła się w literaturze fachowej stosunkowo
niedawno, społeczność i zagadnienia związane z tą nazwą sięgają czasów antycznych. To także  jest
kłamstwo i  oszukiwanie  ludzi przez  fałszerzy. Za przykłady służyć tu mogą takie postacie, jak:
Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Wiliama Szekspira  ! Wszyscy  ci wielcy twórcy  byli normalni
a nie zboczeni jak  ich  zafałszowują żydzi  a  dlatego, że  ci wielcy  ludzie byli Grekami  .To nie  są
i nie byli  żadni  naukowcy  ale szalbierze i  zboczeńcy  ,  czyli wyznawcy judaizmu  i może  tyle
wystarczy, żeby  jakoś podsumować ten ‘ drażliwy ‘temat.  Nazywa  się  ten temat także  judaizacją.

 Temat ten opisany został w monumentalnej monografii opracowanej przez ponad stu naukowców z
wielu  czołowych  uniwersytetów  Ameryki  Północnej  i  Europy.  Jakich   naukowców?  Jakiego
wyznania   i  jakiej   religii   ?   Jednak  dopiero  w  połowie  XX  w.  zaczęto  je  postrzegać  jako
alternatywny i równorzędny względem heteroseksualizmu wariant seksualności .  Ze względu na
zasady  prywatności  oraz  istniejące  dalej  w  wielu  krajach  prawne i  obyczajowe  ostracyzmy,  w
kategoriach  tych  i  literaturze  podmiotu  często  nie  podaje  się  nazwisk  osób,  które  same  się
publicznie nie określiły jako LGBT. Charakterystyczny jest przykład znanej gwiazdy Hollywood,
Rocka Hudsona, który był portretowany jako amant heteroseksualny, podczas gdy jego tak zwana
autentyczna orientacja seksualna  czyli  dewiacja i  choroba  była skrzętnie ukrywana przed opinią
publiczną. 

Dopiero  ciężka  choroba  (AIDS)  upubliczniła  jego  autentyczne  życie  i  wykazała  fałszerstwa
zorganizowanej propagandy przemysłu filmowego USA .Społeczność LGBT prezentuje antytezę
tego przekonania stwierdzając (w oparciu o źródła psychologiczne które  napisali jacyś  fałszerze  ),
że homoseksualizm jest zjawiskiem równorzędnym względem heteroseksualizmu 
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Przykład  fałszowania  źródeł  : 
Tam,  gdzie  wiedza  i  badania  historyczne  wskazują  na  długie  okresy  penalizacji  i  zagrożenia
bezpieczeństwa osób LGBT, brak często miarodajnych źródeł o orientacji seksualnej danej postaci.
Pamiętać należy, że od czasów średniowiecza po czasy nam współczesne większość z tych osób nie
ujawniała  się  wobec innych w obawie o bezpieczeństwo osobiste,  bezpieczeństwo mienia,  a  w
najłagodniejszej odmianie – ostracyzm socjalny. Badania historyków, a w dużej mierze też badaczy
literatury  opierają  się  wielokrotnie  na  źródłach  pochodnych.  Przykładem  takiej  kategoryzacji
biografii  mogą być prace historyków Luca Brissona z  okresu antyku i  Cristiana Berco z  XVII
wiecznej Hiszpanii .

Za przykłady służyć tu mogą takie postacie, jak: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Wiliama 
Szekspira  ! Wszyscy  ci wielcy twórcy  byli normalni  a nie zboczeni jak  ich  zafałszowują .

Często odwołania w   sfałszowanych badaniach historycznych, kulturowych do czasów antyku i
sfałszowanych legend mitycznych służy też odzyskiwaniu takiej ciągłości kulturowej. Postaciami
często  pojawiającymi  się  w  twórczości  artystycznej  osób  LGBT są  m.in.  Wielkie  postacie  z
greckiej   historii  zafałszowane   na  LGBT,  żeby  jakoś   mieć   podkładkę  w   wybitnych
osobowościach:  .:  Aleksander  Wielki,  postacie  legendarne,  jak:  Achilles  i  Patroklos,  a  nawet
Gilgamesz i Enkidu oraz David.  

 Co to Davida  to wątpliwości  nie ma, jest to imię  hebrajskie. Pozostali  to na pewno  ludzie
wybitni i normalni ,ale jakoś  trzeba  było  ich oczernić ,  opluć  i unurzać w  błocie ,w którym sami
się ci  tak zwani  naukowcy wychowywali. 
To nie  są i nie byli  żadni  naukowcy  , ale szalbierze i  zboczeńcy .

Termin LGBT  powstał w latach 60. XX w. w USA w  Los  Angeles.  Do powszechnego obiegu 
wszedł w latach 90 wieku  XX.  

KASA NA  SFAŁSZOWANĄ  IDEOLOGIĘ  
10 milionów euro zostało na początku listopada przyznanych przez Fundację Batorego różnym
organizacjom pozarządowym w ramach Programu Aktywni Obywatele. Celem tego projektu jest
m.in. „wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie”. Oczywiście beneficjentami stało się wiele
“tęczowych” grup. Przykładowo, Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado” otrzymało 87
500 euro, Stowarzyszenie Queerowy Maj – 30 tysięcy euro, Fundacja Wolności od Religii – 24
tysiące  euro.  Wiele  środków  trafiło  na  konta  organizacji  związanych  z  “prawami  człowieka”.
Stowarzyszenie Amnesty International został0 wsparte kwotą 86 175 euro, a Helsińska Fundację
Praw Człowieka mogła liczyć na dotację o wartości 87 500 euro.

Fundacja zamierza także wesprzeć “Strajk Kobiet”. W tym celu powstał specjalny fundusz. Według
“Batorego”,  wsparcie  finansowe  ma  pomóc  w  obronie  “podstawowych”  praw  człowieka.  “W
związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie
prawa i  wolności  kobiet,  oraz  zapowiedziami  dalszych  ich  ograniczeń  poprzez  wypowiedzenie
konwencji  przeciwdziałającej  przemocy  wobec  kobiet,  uruchamiamy  Fundusz  Praw  Kobiet
oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym
na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy” – informuje Fundacja Batorego.
Pieniądze  z  funduszu mają  być przeznaczone na prowadzenie  obserwacji  protestów pod kątem
możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i
wyrażania  opinii,  oraz  przestrzegania  przez  władze  i  organy  porządkowe  przepisów  prawa.
Zbierane są również  środki  na „organizację  i  udzielanie  pomocy prawnej  i  medycznej  osobom
zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach
sądowych”.
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“Batory”  nie  jest  jedynym  źródłem  finansowania  dla  lewackich  organizacji.  Aktywiści  LGBT
dostają  wsparcie  z  pieniędzy  podatników;  warszawski  ratusz  jawnie  ich  wspomaga,  nawet  w
okresie pandemii. 

Jak pisze  Adam Duży w artykule  przybliżającym raport  Ordo Iuris  na  ten  temat,  warszawskie
organizacje LGBT otrzymają w latach 2014 – 2021 łącznie 5 355 629 złotych. “Przykładowymi
działaniami które są wspomagane, jest  przeprowadzanie ‘szkoleń’ dla  prawników i urzędników,
zapewnianie  ‘opieki  prawno-psychologicznej’,  oraz  organizacja  ‘imprez  promujących
nieheteroseksualność’,  promocja  ‘edukacji  seksualnej’  czy  antykoncepcji.  Ponadto  organizacje
otrzymują duże lokale użytkowe po nierynkowo niskich cenach.”

Na promocję LGBT przeznaczane są też fundusze unijne. W latach 2017 – 2019 dofinansowanie z
UE  wyniosło  2  miliony  złotych,  które  trafiło  głownie  do  Towarzystwa  Edukacji
Antydyskryminacyjnej, którego celami jest “edukacja na temat równości płci”, “rzetelna edukacja
antydyskryminacyjna”, “edukacja wolna od stereotypów płci”, “edukacja wolna od stereotypów na
temat osób LGBT, przedstawiająca rzetelną wiedzę na temat homoseksualności, biseksualności i
transpłciowości”.

https://narodowcy.net/fundacja-batorego-wspiera-milionami-euro-organizacje-lgbt-pieniadze-trafia-
rowniez-do-tzw-strajku-kobiet/

17.11.2020   Wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka o osobach LGBT+ budzą nasze 
oburzenie 
"Poglądy głoszone publicznie przez pana ministra Czarnka są nie do pogodzenia z obecnym stanem
wiedzy w naukach humanistycznych i społecznych, które to nauki uprawiamy i reprezentujemy" - 
apelują członkowie Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oświadczenie 
podpisało ponad stu naukowców."Jako uczeni nie kwestionujemy prawa władzy wykonawczej do 
nominowania wybranej przez siebie osoby na dowolne stanowisko. Jednak urząd Ministra Edukacji 
i Nauki wymaga szczególnych kompetencji intelektualnych i etycznych" - piszą przedstawiciele 
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Naukowcy tej najstarszej 
krakowskiej uczelni oświadczają, że wypowiedzi ministra edukacji nauki Przemysława Czarnka o 
osobach LGBT+ budzą ich szczególny niepokój i oburzenie.

 "To wypowiedzi o nas samych, gdyż to wśród naszych studentek i studentów, doktorantek i 
doktorantów, pracowniczek i pracowników są lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i inne 
identyfikujące się jako LGBT+. Razem i na równi tworzymy wspólnotę akademicką i solidarnie 
będziemy bronić wolności i godności każdej i każdego spośród nas" - czytamy w stanowisku 
podjętym przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ.

Uczeni zwracają uwagę na obraźliwie wypowiedzi ministra o "osobach nieheteronormatywnych; 
odmawiające im godności ludzkiej" i aprobowanie przez niego "kar cielesnych w wychowaniu 
dzieci, co jest sprzeczne nie tylko z normami etycznymi, ale też z obecnym stanem wiedzy 
pedagogicznej i psychologicznej".(….) 

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-ponad-setka-naukowcow-z-uj-wypowiedzi-ministra-
przemyslawa-c,nId,4860643
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KTO TO JEST FILOZOF  ALE WSPÓŁCZESNY 
Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa filozof to: rutyniarz, mądrala, nierób, miglanc,  
fachman, rezoner, mądraliński, wyjadacz, besserwisser, chłopek-roztropek, leser.

Synonimy słowa „leser”  i besserwiser z podziałem na grupy znaczeniowe 
Najważniejsze grupy znaczeniowe:
» leser - w kontekście osoby niegarnącej się do pracy
» leser - jako określenie osoby, która nic nie robi
» leser - w kontekście człowieka wygodnickiego, myślącego tylko o jedzeniu
» leser - w odniesieniu do osoby, za którą trzeba wszystko robić
» leser - w kontekście kogoś bezczynnego
» leser - w kontekście człowieka unikającego pracy
» leser - jako określenie kogoś leniwego
besserwisser - w odniesieniu do osoby lubiącej pouczać innych , ktoś przemądrzały, 

jak podaje  sama  Wikipedia :
Temat  homoseksualizmu i  judaizmu sięga Tory  . Księga  Wajikry  (  Księga  Kapłańska  )  jest
tradycyjnie uznawana za klasyfikację stosunku płciowego między mężczyznami jako to'eivah (coś,
czego nienawidzi lub nienawidzi), która może podlegać karze śmierci przez  Sanhedryn na mocy
halachy (prawa żydowskiego).

 Homoseksualizm i judaizm 
  Starożytni  semiccy  rabini,  zboczeńcy  seksualni,  zadbali  o  przepisy  dotyczące  swoich
dewiacyjnych  słabości  seksualnych.  Wielokrotnie  zamieścili  krystalicznie  czyste  talmudyczne
teksty: 8-letni chłopcy, jak małoletni, nie mogą „rzucać winy” na żydowskich dorosłych, którzy
wobec  nich  są  aktywnymi  przestępcami.  Chrystus  w  jadowitych  atakach  na  założycieli
talmudycznego judaizmu,  faryzeuszy,  oskarżył  ich o „wszelkie  nieprawości” (Mt.  23:27)  Przez
„wszelkie”  implikował,  że  pederastia,  nawet  wtedy,  była  akceptowana  i  praktykowana  przez
faryzeuszy. 

W głównych miastach Ameryki, ADL indoktrynuje samorządy, szkoły, nawet liberalne kościoły, że 
chrześcijanie biblijni cierpią na zaburzenie psychiczne zwane „homofobią.” ADL mówi, że 
bogobojni chrześcijanie prześladują homoseksualistów, a motywuje ich „literatura nienawiści” – 
Biblia. 
Antychryst, fałszywy mesjasz judaizmu, w księdze Ezechiela, opisany jest jako „bluźnierczy książę
Izraela” (Eze. 21:25) Jest również opisany jako „nie mający szacunku ani pragnienia kobiet” (Dan.
11:37). Ponieważ Chrystus zachowywał celibat, tak samo ten diaboliczny imitator wszystkich cech
Chrystusa  będzie  wystrzegał  się  seksu  z  kobietą  –  ale  ze  złego  powodu:  jest  żydowskim
homoseksualistą.  Igraszki judaizmu z homoseksualizmem istniała od dawna, i będzie trwała do
czasu kiedy „Sodoma przyszłości,  jak Sodoma w przeszłości,  zostanie  zniszczona ogniem (Ap.
17:16).

Szef izraelskiej organizacji ochrony dzieci: 
miasto zamieszkałe przez Chasydów jest “stolicą pedofilii” 
Aktualizacja: 2010-03-18 

Yitzhak Kadman, szef izraelskiej organizacji The Israel National Council for the Child, największej
i najstarszej pozarządowej organizacji chroniącej dzieci w Izraelu, wywołał wczoraj wielkie 
poruszenie oświadczając, że miasto Bnei Brak zamieszkałe przez ortodoksyjnych chasydzkich 
Żydów jest “stolicą pedofilii”.
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"Pedofile zjeżdżają się z całego kraju, ponieważ wiedzą, że mogą bez przeszkód krzywdzić dzieci. 

[..] W środowisku Chasydów obowiązuje całkowita cisza, z bojaźni przed tym, że ucierpi na tym
wizerunek społeczności chasydzkiej." 
“Pedofile zjeżdżają się z całego kraju do Bnei Brak, ponieważ wiedzą,  że mogą bez przeszkód
krzywdzić dzieci, i nikt o się o tym nie dowie. Nawet gdy dzieci powiedzą o tym komuś, to i tak
rodzice z  pewnością  nie  poskarżą się.”  – powiedział  Kadman,  którego wypowiedż koreluje  ze
stwierdzeniami  żydowskiego  radnego  z  Nowego  Jorku,  Dov  Hikinda,  który  podobnie  określił
nowojorskie  dzielnice  Borough  Park,  Williamsburg  i  Flatbush,  również  zamieszkałe  przez
ortodoksyjnych Żydów.

“W  środowisku  Chasydów  obowiązuje  całkowita  cisza,  z  bojaźni  przed  tym,  że  osoby
poszkodowane nie będą w stanie znaleźć sobie partnera. Inny powód do trzymania tego w sekrecie
[…] wynika z bojaźni, że ucierpi na tym wizerunek społeczności chasydzkiej.” – dodał Kadman.

Gdy burmistrz miasta, rabin Yaakov Asher oskarżył Kadmana o wydawanie osądów nie popartych
faktami, szef organizacji chroniącej dzieci zwołał konferencję, w której przedstawił szczegółowe
dane  statystyczne  potwierdzające  jego  stwierdzenia.  “Średnia  krajowa  zgłaszania  przypadków
molestowania seksualnego wynosi 1,8%, średnia wszystkich środowisk żydowskich wynosi 2,1%,
natomiast średnia w środowiskach chasydzkich i innych ortodoksyjnych wynosi zaledwie 0,8 %.” –
powiedział Kadman.
Kadman posłużył  się  konkretnym przykładem kiedy to  rodzice  zgwałconej  przez  chasydzkiego
rabina dziewczynki chcieli zgłosić przypadek policji, lecz nie uczynili tego gdyż “rabin zabronił jej
tego.”

Brooklyn: Co najmniej 20 lat więzienia dla Żyda za molestowanie seksualne dzieci 
2012-05-9 bibula 

Michael Sabo, dyplomowany pielęgniarz, ojciec czworga dzieci, uznany został winnym przez sąd
na Brooklynie za molestowanie seksualne chłopca i dziewczynki. Grozi mu kara od 20 lat więzienia
do  dożywocia.Sabo  przyznał  się  do  serii  przypadków  molestowania  seksualnego,  wówczas  5-
letniego chłopca, którego począwszy od 2001 roku wielokrotnie krzywdził. Oskarżony przyznał się
również do zmuszania nieletniej dziewczynki do aktów płciowych. Czynił to wielokrotnie w latach
2006-2009.Jak twierdzą żydowskie serwisy internetowe, “38-letni ortodoksyjny Żyd” zatrzymany
został  gdy  służby  śledcze  wykryły  setki  pornograficznych  zdjęć  nieletnich  dzieci  na  jego
komputerze. 

Sprawcę namierzono gdy rabin jego synagogi pomógł władzom zlokalizować dom, na tle którego
ofiara była sfotografowana, a zdjęcie znalazło się na jednym z rosyjskich stron pornograficznych.
Pozwoliło to na dokonanie przeszukania mieszkania oskarżonego, podczas którego wykryto zdjęcia
i filmy pornografii dziecięcej, nakręcone również przez samego sprawcę.

Sabo uchronił się przed jeszcze ostrzejszym wyrokiem, bowiem rodzina trzeciej ofiary odmówiła
składania przeciwko niemu zeznań. 

Sabo, mieszkaniec Marine Park na Brooklynie, był uczniem żydowskiej szkoły  Yeshiva-Mesivta
Torah Temimah, znanej z głośnego procesu, w ciągu którego jej dyrektor, Lipa Megulies, osłaniał
wieloletniego  nauczyciela,  rabina  Yehudę  Kolko,  oskarżonego  o  molestowanie  seksualne
żydowskich dzieci przez kilkadziesiąt lat. Kolko skazany został jedynie na 3 lata z zawieszeniem
wykonania kary.
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Jeffrey Schwartz, obrońca w procesie przeciwko Michael Sabo, zaapelował do sędziego Vincent
DelGiudice słowami: “Można powiedzieć, że [oskarżony] jest również ofiarą”, gdyż jako dziecko i
on był molestowany.

Nowy Jork: FBI aresztowało kolejnego Żyda za posiadanie dziecięcej pornografii 
2012-05-3  bibula 

Oddział nowojorski Federalnego Biura Śledczego (FBI) wydał komunikat o aresztowaniu 1 maja br.
Evana Zaudera (Aryeh Klonimus Zauder) pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii.

Zauder,  żydowski  nauczyciel  klasy  szóstej  jednej  ze  szkół  żydowskich  w  stanie  New  Jersey,
oskarżony  został  o  ładowanie  do  swojego  komputera  i  posiadanie  pornografii  dziecięcej,  co
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.Prokurator dystryktu Manhattan, Preet Bharara
powiedział, że “Evan Zauder, jako nauczyciel powinien pomagać dzieciom, a nie – tak jak został o
to oskarżony – przyczyniać się do ich wykorzystywania.”Zastępca dyrektora FBI, Janice Fedarcyk
dodała, że “FBI zobowiązało się do ochrony dzieci przed ich wykorzystywaniem. Rynek dziecięcej
pornografii  kreuje  popyt  na  produkcję  zdjęć,  a  każde  zdjęcie  i  film  są  dowodami
wykorzystywania”.

Praktyka pokazuje, że media nie są zainteresowane w szerszym nagłaśnianiu przestępstw, których
sprawcami są Żydzi, w tym przestępstw o charakterze nadużyć seksualnych. Jak mówi Meir (Mark)
Appel,  działacz  żydowskiego  ruchu  ukazującego  liczne  przypadki  molestowania  seksualnego
dokonującego się w środowisku żydowskim: “Cała sprawa polega na tym, że jesziwy [żydowskie
szkoły]  te  sprawy tuszują.  Boją  się  rozgłosu,  nie  chcą  być  pozywani  do  sądu.”W środowisku
ortodoksyjnych  Żydów  zabronione  jest  wyciąganie  najciemniejszych  spraw  dziejących  się  w
społeczności,  na  światło  dzienne.  “Otwarta  komunikacja  pomiędzy  społecznościami  i  służbami
porządkowymi jest podstawą do walki z przestępczością i cieszymy się, że w tym przypadku ofiara
zwróciła się do nas.” – powiedział rzecznik prokuratora, Jerry Schmetterer, podczas prowadzenia
śledztwa w jednej z takich spraw. (Chodzi tutaj o sprawę przeciwko 26-letniemu Moshe Spitzer,
chasydzkiemu Żydowi skazanemu w 2010 roku przez sąd na Brooklynie na dwa lata pozbawienia
wolności i 10 kolejnych lat nadzoru, za liczne przypadki molestowania seksualnego nastoletniego
chłopca.)

W Stanach  Zjednoczonych  środowiska  ortodoksyjnych  Żydów  unikają  kontaktów  ze  służbami
porządkowymi i systemem sprawiedliwości,  zalecając członkom swoich społeczności aby nawet
kryminalne  przestępstwa  rozstrzygane  były  w  ramach  sądów  rabinackich.  Wiele  zamkniętych
społeczności  żydowskich,  jak  na  przykład  na  Brooklynie,  utrzymuje  niezależną  od
administracyjnych struktur miejskich, stanowych i federalnych – a tym samym niemal wyjętą spod
prawa  –  umundurowaną  policję  żydowską,  która  reaguje  na  każde  wezwanie,  nawet  nie
dopuszczając  do  interwencji  policji  nowojorskiej  NYPD.  Policja  żydowska  w  sposób  brutalny
traktuje podejrzane dla nich osoby nie wywodzące się z żydowskich społeczności. Dochodziło do
przypadków pobicia nawet przypadkowych świadków zdarzenia.

Uniwersytet w Missouri uruchomi kurs z… „kazirodztwa rodzeństwa” 
2013-01-12 bibula 

Publiczny uniwersytet w stanie Missouri zamierza w nowym semestrze zaoferować studentom kurs 
pt. „Kazirodztwo w teorii i literaturze”. Zajęcia ma poprowadzić prof. Stefani Engelstein, 
koncentrując się na „kazirodztwie rodzeństwa”.                                                                                7.



Zgodnie  z  informacją  umieszczoną  na  oficjalnej  stronie  uczelni,  podczas  zajęć  studenci  będą
zajmować  się  „analizą  erotycznego  pożądania  i  miłości  rodzeństwa  w kontekście  politycznej  i
ekonomicznej  strategii”.  Mają  także  badać  dynamikę  zmian  ról  płciowych.  Zajęcia  będą  się
odbywać raz w tygodniu.Kurs ma się koncentrować na „funkcji kazirodztwa, sposobie ustalania lub
zakłócenia tożsamości w ramach krajowych, religijnych, rasowych i rodzinnych struktur”. Rzecznik
uniwersytetu,  mimo  wielokrotnych  próśb  o  komentarz  w  tej  sprawie,  nie  skomentował
inicjatywy.Prowadząca zajęcia Prof. Engelstein z wydziału studiów „gender”,  jest  autorką wielu
artykułów  naukowych  na  temat  kazirodztwa  rodzeństwa.  W  filmie  dostępnym  na  YouTube,
Engelstein twierdzi, że już wkrótce role płciowe przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie, gdyż są
„przestarzałe”.  Tak jak w  kibucach. Źródło: camousreform.org., AS.

Pierwszy w Polsce rabin-gej 
2009-06-23 bibula 

Do  Polski  przybył  nowy  rabin,  potomek  polskich  Żydów,  którzy  wyjechali  z  Polski  przed
rozpoczęciem  II  Wojny  Światowej,  co  –  warto  dodać  –  według  obowiązującej  terminologii
klasyfikuje rabina jako “potomka ocalałych z Holokaustu”.

Przybyły do Polski rabin Katz ma za zadanie “rozbudzić żydowską społeczność w Polsce”. Jak na
razie opiekuje się grupą 250 Żydów oficjalnie zarejestrowanych w założonej10 lat  temu grupie
Żydów reformowanych – Beit Warszawa. 

Aby przyciągnąć  większą  grupę  zwolenników,  ten  przybyły  z  Argentyny 53-letni  rabin  oferuje
niecodzienne  podejście.  Rabin  Katz  jest  bowiem pierwszym rabinem w Polsce,  który  otwarcie
przyznaje się do homoseksualizmu.Rabin Katz, obywatel Argentyny, Izraela i Szwecji, zamieszkał
w Warszawie wraz ze swoim partnerem, Kevinem Gleason, producentem hollywodzkich  reality
show “The Bachelor” (w Polsce wprowadzonych przez stację TVN jako “Kawaler do wynajęcia”).
Para ta “pobrała się” 2 lata temu w Kalifornii, a teraz przechadza się ulicami Warszawy z dwoma
psami-bokserami. Pomimo tego, iż “Kościół katolicki i niektórzy konserwatywni politycy w Polsce
cały czas publicznie określają homoseksualizm jako nienormalność i zachowanie niemoralne” –
pisze w komentarzu agencja AP, rabin Katz mówi, że jak do tej pory nie doświadczył w Polsce
antysemityzmu  czy  homofobii.Członkowie  synagogi  rabina  Katza  zastanawiają  się  czy  nie  za
wcześnie na sprowadzenie do Polski “otwartego geja-rabina”, jakkolwiek rabin Katz był w stanie
przyciągnąć już jednego katolika – swojego partnera,  50-letniego Gleasona,  który “dla Aarona”
przeszedł na judaizm. Pojemna Synagoga przyjmie następnych.

Kwestia  homoseksualizmu   była    nawet  przedmiotem sporu we współczesnych wyznaniach
żydowskich i doprowadziła do debaty i podziałów. Tradycyjnie judaizm zrozumiał homoseksualny
mężczyzna  współżycia  jako  sprzeczny  z  judaizmu,  a  ta  opinia  jest  nadal  utrzymywana  przez
ortodoksyjny judaizm . Z drugiej strony judaizm rekonstrukcjonistyczny i judaizm reformowany nie
podzielają tego poglądu i zezwalają na stosunki homoseksualne i małżeństwa osób tej samej płci . 

Judaizm konserwatywny .„ Komisja żydowskiego prawa i standardów , które do grudnia 2006 roku
odbyło się taką samą pozycję prawosławia, od tego czasu wydał wiele opinie pod jego filozofii
pluralizmu  ;  jedna  opinia  nadal  jest  zgodna  ze  stanowiskiem  prawosławia,  podczas  gdy  inna
znacznie liberalizuje pogląd na temat seksu i związków homoseksualnych (nadal uważając niektóre
akty seksualne za zabronione).
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 Allen Bennett został pierwszym jawnie homoseksualnym rabinem w Stanach Zjednoczonych w
1978 roku. Lionel Blue był pierwszym brytyjskim rabinem, który publicznie ogłosił się gejem, co
zrobił w 1980 roku. 

Powody  sugerowane  przez    ortodoksyjnych   rabinów  za  zakazem  homoseksualnego  seksu
męskiego obejmują: Jest to zaprzeczenie anatomii seksualnej, co jest odmienne od Bożej intencji
prokreacji  i  aktywności  seksualnej  Do  seksualnych  pobudzenia  zaangażowane  skutkuje  próżno
emisji  nasienia  Może  to  prowadzić  do  porzucenia  rodziny  w  celu  nawiązania  relacji
homoseksualnych . Nie jest prokreacyjny .

Rabin dr Immanuel Jakobovits tak opisuje tradycyjną opinię na temat homoseksualizmu: „Prawo
żydowskie [...] odrzuca pogląd, że homoseksualizm należy traktować jedynie jako chorobę lub jako
moralnie neutralny ... Prawo żydowskie głosi, że nie ma hedonistycznej etyki, nawet jeśli nazywa
się  je  „miłością”,  może  usprawiedliwić  moralność  homoseksualizmu,  tak  samo  jak  nie  może
legitymizować  cudzołóstwa  lub  kazirodztwa  ,  jakkolwiek  prawdziwie  takie  czyny  mogą  być
dokonywane z miłości i za obopólną zgodą ”.

 Rabin Norman Lamm argumentował, że niektórzy (choć nie wszyscy) homoseksualiści powinni
być postrzegani jako chorzy i potrzebujący współczucia i leczenia, a nie rozmyślni buntownicy,
których  należy  wykluczyć.  Rozróżnia  sześć  odmian  homoseksualistów,  w  tym  „autentycznych
homoseksualistów”,  którzy  mają  „silne  preferencyjne  uczucia  erotyczne  do  członków tej  samej
płci”, homoseksualiści „przejściowi” i „sytuacyjni”, którzy woleliby stosunek heteroseksualny, ale
im odmawia się go lub szukają korzyści z homoseksualizmu i  heteroseksualistów, którzy są po
prostu ciekawi. 

Kiedy  Steven  Greenberg  ,  który  otrzymał  ortodoksyjne  święcenia  rabiniczne,  w  1999  roku
publicznie  ogłosił,  że  jest  homoseksualistą,  w  żydowskich  gazetach  pojawiła  się  znacząca
odpowiedź  ze  strony  rabinów  wszystkich  wyznań.  Rabin  Mosze  Tendler  ,  wiodący  rabin  na
Uniwersytecie Yeshiva , stwierdził: „To bardzo smutne, że osoba uczęszczająca do naszej jesziwy
zatopiła się w głębi tego, co uważamy za zdeprawowane społeczeństwo”. 
Ponieważ  Greenberg  otrzymał  święcenia  rabiniczne  z  ortodoksyjnego  seminarium rabinicznego
Uniwersytetu  Yeshiva  (  RIETS  ),  jest  ogólnie  opisywany  jako  pierwszy  jawnie  gejowski
ortodoksyjny  rabin  żydowski.  Jednak  niektórzy  ortodoksyjni  Żydzi,  w  tym  wielu  rabinów,
kwestionują jego bycie ortodoksyjnym rabinem.

Żydowscy  obrońcy  praw  LGBT  i  sympatyczni  duchowni  stworzyli  różne  instytucje  w  życiu
żydowskim, aby pomieścić  parafian gejów, lesbijek,  biseksualistów i  transpłciów. Beth Chayim
Chadashim , założona w 1972 roku w zachodnim Los Angeles, była pierwszą na świecie synagogą
wyraźnie skupioną na gejach i lesbijkach, uznaną przez społeczność żydowską reformowaną, co
spowodowało powstanie wielu nieortodoksyjnych kongregacji podobnych linii, w tym Kongregacji
Beit  Simchat  Torah  w  Nowym Jorku,  Bet  Mishpachah  w Waszyngtonie  i  Congregregation  Or
Chadash w Chicago. Beth Chayim Chadashim skupia się teraz na całej społeczności LGBT, a nie
tylko na gejach i lesbijkach.

W Nowym Testamencie  nie uznawanym przez  żydów perwersja jest ogólnie potępiona w Liście
Judy 1: 7, podczas gdy niektórzy uważają, że homoseksualizm jest potępiony, zwłaszcza w Liście
do Rzymian 1: 26-27. W poprzednim wersecie Sodoma symbolizuje zboczenie i jego potępienie
jako obrzydliwość.
                                       Więcej tu :   https://pl.qaz.wiki/wiki/Homosexuality_and_Judaism
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W głównych miastach Ameryki, ADL indoktrynuje samorządy, szkoły, nawet liberalne kościoły, że
chrześcijanie  biblijni  cierpią  na  zaburzenie  psychiczne  zwane  „homofobią.”  ADL  mówi,  że
bogobojni chrześcijanie prześladują homoseksualistów, a motywuje ich „literatura nienawiści” –
Biblia. 

           Link do fałszerstw  czyli  sztucznego kreowania  gejów z wybitnych postaci,
       które  po śmierci  nie mogą się  same bronić, plucie, szkalowanie i znieważanie,
                                                powinno  być  karalne  !
             Jest wśród  tych  postaci wielki  polski  kompozytor  Karol  Szymanowski !

        http://mediumpubliczne.pl/2015/12/poczet-dziesieciu-najslynniejszych-pedalow/

                               Autor  Leszek  Stundis,  rok 2015. 
                 
Całym celem naszej egzystencji – odkryć Tego który nas stworzył 
i stać się na zawsze Jego 
 normalnym  - nie  zboczonym -synem i córką.   
Naszego  Stwórcę, Boga Ojca.

Warto  przypomnieć fragment   tekstu  biblijnego, z początków  chrześcijaństwa – gdzie się 
podziały te  nauki w kościele  ,  w  ogóle w kościołach  ? 

 Na początku było Słowo – Mądrość jako  ład, porządek i prawo natury , a Słowo było od  Boga i 
Bogiem było Słowo.  Ono było na początku ku Bogu i Bogiem.  Przez Nie wszystko powstało, a 
bez Niego ani jedno nie powstało, co jest.  W Nim jest  życie, a życie jest  światłem ludzi,  i światło 
ukazuje się w ciemności, a ciemność go nie owładnęła i  nie  pojęła.

„A oto droga  śmierci  – droga zła  i  pełna przekleństwa:  zabójstwo, cudzołóstwo,  pożądliwość,
nierząd,  kradzież,  bałwochwalstwo,  czary,  trucicielstwo,  grabież,  krzywoprzysięstwo,  obłuda,
dwulicowość,  podstęp,  pycha,  złośliwość,  zuchwalstwo,  chciwość,  sprośna  mowa,  zazdrość,
bezczelność, samochwalstwo”.

„Drugie zaś przykazanie nauki jest  takie:  nie zabijaj,  nie  cudzołóż,  nie uprawiaj  pederastii,  nie
uprawiaj  nierządu,  nie  kradnij,  nie  czaruj,  nie  truj,  nie  zabijaj  płodu,  nie  odbieraj  życia
niemowlęciu,  nie  pożądaj  własności  cudzej,  nie  popełniaj  krzywoprzysięstwa,  nie  świadcz
fałszywie, nie złorzecz, nie pamiętaj krzywdy, nie bądź dwoistej myśli ani dwoistego języka, gdyż
dwulicowość to pułapka śmierci. 

Niech mowa twoja nie będzie kłamliwa ani próżna, lecz poparta czynem. Nie bądź chciwy, ani
drapieżny, ani obłudny, ani złośliwy, ani wyniosły. Nie knuj złych zamiarów przeciwko bliźniemu
twemu. Nie miej nikogo w nienawiści, lecz jednych karć, za  drugich się módl, innych zaś miłuj
bardziej niż własną duszę” .   
                                                          O jaką  śmierć  chodzi ?
               Duchową  oraz  brak  życia wiecznego czyli  śmierć  lub męki w piekle.
                    O   piekle  kościół  katolicki  także nie nauczał,  ciekawe dlaczego ?
 Za   to naucza o czyśćcu-  którego nie ma w Biblii.W Piśmie Świętym słowo „czyściec” nie pada
ani razu.  Czyli, że  nie można się ‘   wyczyścić ‘ po śmierci,  trzeba  to zrobić za  życia.
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  PSALM 1*
1 Szczęśliwy  mąż, który nie szedł za radą niegodziwych ,
na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców  nie zasiadł.
2 Ale ma upodobanie w Prawie Boga  oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.
3 Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,
które wydaje owoc w swoim czasie, którego liść nie więdnie,  i powiedzie mu się wszystko, co 
czyni.  4 Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr.                                          
5 Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie,ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
6 Bowiem Wiekuisty   uznaje  drogi  sprawiedliwych, zaś ślad  po niegodziwych zaginie.

Jak  antychryst to antychryst: 21.10.2020
Wypowiedź papieża pochodzi z zapowiadanego filmu dokumentalnego "Francesco". Przytacza ją
(w angielskiej  wersji)  agencja Reutera.-  Ludzie homoseksualni  mają prawo być w rodzinie.  Są
dziećmi  Boga i  mają  prawo do rodziny.  Nikt  nie  powinien  być  wyrzucany czy  upokarzany [z
powodu  orientacji  seksualnej]  -  powiedział  papież.-  Musimy  stworzyć  cywilne  przepisy  o
związkach partnerskich.  W ten sposób będą chronieni  przez prawo.  Jestem za tym - podkreślił
papież.W 2018 r. Franciszek przyjął na audiencji Juana Carlosa Cruza. Mężczyzna był molestowany
seksualnie  przez  chilijskiego  księdza.  "Bóg  stworzył  cię  gejem  i  takiego  cię  kocha.  Twoja
seksualność  nie  ma  dla  niego  znaczenia"  -  takie  słowa  miał  usłyszeć  od  papieża  Franciszka
homoseksualista. 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/papiez-franciszek-popiera-ochrone-prawna-
zwiazkow-homoseksualnych/rb5g4v9,79cfc278

  Czegoś podobnego nie ma na przykład  w prawosławiu , ale jest w  anglikaniźmie , kościele  
szkockim,  szwedzkim  oraz  starokatolickim, jednak większość  jest   przeciw.

Biblijna  Ks. Rodzaju (1, 27) podaje opis stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. 
Mężczyzna i kobieta uzupełniają się nawzajem. 

Księga Rodzaju pięknie opowiada o tym, jak Bóg stworzył  człowieka na swój obraz,  stworzył
mężczyznę  i  kobietę.  Dlatego,  żeby  zrozumieć,  jaki  jest  dar  Boga  w  stosunku  do  mężczyzny,
musimy  sobie  uświadomić,  że  zarówno  mężczyzna,  jak  i  kobieta  muszą  sięgnąć  do  owego
początku,  aby zrozumieć  sens  swego istnienia,  aby odczytać  to  powołanie,  które  Stwórca  nam
ofiarowuje każdego dnia, jakie Stwórca wpisał w naszą naturę. Z woli Bożej mają stworzyć jedno
ciało i to jest ich wspólny cel. Ale równocześnie stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę,
Bóg dał mu odrębne powołanie. A wiec inny jest zamysł Boży w stosunku do kobiety, a inny jest w
stosunku do mężczyzny. Jest ta różnorodność, a jednocześnie wzajemne uzupełnianie. Noszenie w
sobie cech męskich czy kobiecych i to stanowi pewną całość.
 Jeśli nie odczytamy do końca specyfiki powołania każdego z nas, nie będziemy potrafili zrozumieć
człowieka ani tych rzeczywistości, które są mu najbliższe, a więc małżeństwa i rodziny .

                                      Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 42. 

Mężczyzna i kobieta poprzez świadome wyjście ku sobie stają się wzajemnym darem dla siebie. W
tym  akcie  obdarowania  dwoje  staje  się  jednym.  To  zjednoczenie  nie  sprowadza  się  tylko  do
wymiaru cielesnego, ale dotyczy całej osoby i wszystkich jej wymiarów. Odrębność osobowa oraz
zróżnicowanie  płciowe  kobiety  i  mężczyzny  pozostawiają  między  nimi  przestrzeń  tajemnicy  i
nieprzekazywalności, która wymaga obustronnego uznania i szacunku. 
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Jezus  bardzo  jasno  potwierdził  jedność  dwojga,  używając  do  tego  bardzo  plastycznych
sformułowań: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się [κoλληθησǫται  – co dosłownie
oznacza „sklei się”] ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało.  Co więc  Bóg złączył    niech  człowiek nie  rozdziela”  (Mt  19,5-6).  Te  słowa stanowiące
syntezę  opisów stworzenia  człowieka,  będą  fundamentem nauki  o  jedności,  sakramentalności  i
nierozerwalności małżeństwa. Poziom zjednoczenia mężczyzny i kobiety jest tak głęboki, że nie
wolno tego, ustanowionego przez Boga, związku rozłączać. 

Dziś, kiedy toczy się ożywiona debata na temat płci  i jej  znaczenia, w wyniku której powstaje
niemałe  zamieszanie,  musimy  wracać  do  spraw  oczywistych  z  punktu  widzenia  antropologii
biblijnej.  Pozwala  nam  ona  widzieć  człowieka  w  jego  podstawowym  odniesieniu  do  Boga.
Współczesne  próby  przedefiniowania  małżeństwa,  rozumianego  jako  nierozerwalny  związek
kobiety i mężczyzny oraz sukcesywny demontaż rodziny, muszą mobilizować ludzi  do stawania w
obronie odwiecznych  wartości .

Definicja  małżeństwa kobiety  i mężczyzny : 
Każda kobieta i każdy mężczyzna  ma prawo być szczęśliwym w wybranym przez siebie 
oraz danym mu przez  Boga związku małżeńskim
 czyli partnerskim opartym  na miłości,szacunku,przyjaźni,zrozumieniu i poszanowaniu 
wzajemnym godności.   (Pan Bóg)

mąż » w kontekście partnerstwa małżeńskiego

• druga   połowa, małżonek, partner życiowy,  ślubny, towarzysz życia, współmałżonek  
- a nie  gej ! 

Otóż  według  Biblii  zachowanie  homoseksualne,  w  swoich  różnych  formach,  jest  wyrazem
nieuporządkowania i dramatycznym zaburzeniem porządku Boga. 
Wyraźne potępienie praktyk homoseksualnych znajduje się w Księdze Kapłańskiej 18, 22. Normy,
zawarte w rozdziale 18. można lepiej zrozumieć w świetle wersetu 3: "Nie będziesz obcował z
mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!". Zachowanie tego, kto "obcuje z
mężczyzną,  tak  jak  się  obcuje  z  kobietą"  zostaje  wspomniane  między  czczeniem  Molocha
(idolatria)  a  bestialstwem,  na  szczycie  "czarnej"  listy.  Według  tekstu  nieuporządkowanie
zaprowadzone przez tego typu zachowania do równowagi stworzenia jest takie, że "ziemia wypluła
swoich mieszkańców" (w. 25). Ten sam ton znaleźć można we fragmencie z Księgi Kapłańskiej (20,
13). 
Apostoł  Paweł wyraża się w sposób bardzo jasny. Zachowania homoseksualne zaliczane są do
"bezecnych namiętności", które godzą w godność osoby ludzkiej. Te dwa wersety stanowią jedyne
miejsce w całej Biblii,  gdzie akty homoseksualne ujęte są w dwojakiej  perspektywie: jako akty
między mężczyznami oraz między kobietami. 
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Tekst  grecki,  używając  terminów  arsen/thely  (mężczyzna  /kobieta)  zamiast  gyne  /  aner
(kobieta/mężczyzna)  podkreśla  zerwanie  z  genezyjskim  porządkiem,  co  dodatkowo  zostało
podkreślone przez podwójne użycie wyrażenia paraphysin (wbrew naturze).  Język Apostoła jest
dość specyficzny. Stosuje on słowa, które w całym Nowym Testamencie pojawiają się jedynie w
tym konkretnym kontekście. Chodzi o słowa ekkaiomai (rozpalić się) i orexis (pożądanie, chęć),
podkreślające  kompulsywną,  nagromadzoną  w  człowieku  siłę.  Inne  dwa  słowa,  aschemosyne
(wstyd) oraz antimisthia (dosł. przeciwieństwo zapłaty), które pojawiają się także wApokalipsie 16,
15 i w 2 Kor 6, 1 3 przywołują zepsucie, w którym człowiek jest uwięziony. 

Znaczący jest oddźwięk terminu plane (potępienie), który nadaje Pawłowemu sformułowaniu ironiczny
wymiar. Ten, kto dopuszcza się tego rodzaju czynów jest podwójnie potępiony: za swoje żądze oraz za
zagłuszanie prawdy. 

1 List do Koryntian 6, 9-11

"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! 
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni 
współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie 
odziedziczą królestwa Bożego

1 List do Tymoteusza 8-10

"Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie
dla  sprawiedliwego  jest  przeznaczone,  ale  dla  postępujących  bezprawnie  i  dla
niesfornych,  bezbożnych  i  grzeszników,  dla  niegodziwych  i  światowców,  dla
ojcobójców  i  matkobójców,  dla  zabójców,  dla  rozpustników,  dla  mężczyzn
współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla
popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką".

Tradycja,  opierając  się  na  Piśmie  świętym,  przedstawiającym  homoseksualizm  jako  poważne
zepsucie,  zawsze  głosiła,  że  "akty  homoseksualizmu  z  samej  swojej  wewnętrznej  natury  są
nieuporządkowane".  Są one sprzeczne z  prawem naturalnym; wykluczają  z  aktu płciowego dar
życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku
nie będą mogły zostać zaaprobowane .

Mimo,  iż  Biblia  jasno  wyraża  się  na  temat  homoseksualizmu,  to  otwarcie  nie  wspomina  o
małżeństwach  gejowskich/  osób  tej  samej  płci.  Biblia  potępia  homoseksualizm  jako  grzech
niemoralny i wbrew naturze. 3 Księga Mojżeszowa 18.22 wskazuje, że seks homoseksualny jest
grzechem odrażającym, obrzydliwym.  List do  Rzymian 1.26-27 wyjaśnia, że pragnienia i czyny
homoseksualne są czymś wstydliwym, nienaturalnym, wywodzącym się z żądzy i nieczystości. List
do  1 Koryntian 6.9 stwierdza, że homoseksualiści są pozbawieni prawości i nie posiądą królestwa
Bożego. A skoro zarówno pragnienia jak i czyny homoseksualne są potępione przez Biblię, to jest
również  jasne,  że  małżeństwo  homoseksualne  nie  jest  zgodne  z  Bożą  wolą,  i  będzie  w
rzeczywistości grzechem. We fragmencie w którym Biblia mówi o małżeństwie, zawsze odnosi je
do relacji między mężczyzną a kobietą. Pierwsza wzmianka o małżeństwie pojawia się w 1 Księdze
Mojżeszowej  2.24,  opisując  je  jako  opuszczenie  rodziców  i  złączenie  się  z  własną  żoną.  We
fragmentach,  które  zawierają  instrukcję  odnośnie  małżeństwa,  takie  jak  1  Koryntian  7.2-16  i
Efezjan 5.23-33, Biblia w jasny sposób wskazuje, że małżeństwo to związek między mężczyzną a
kobietą.  A dokładnie  Biblia  mówi,  że  małżeństwo  jest  przymierzem  na  całe  życie  pomiędzy
mężczyzną a kobietą, przede wszystkim ze względu na potrzebę budowania rodziny i tworzenia dla
niej dobrych warunków. 
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Historia  wyraża  sprzeciw  względem małżeństw  gejowskich.  Współczesna  świecka  psychologia
rozpoznaje,  że  mężczyźni  i  kobiety  są  psychologicznie  i  emocjonalnie  zaprojektowani  aby
wzajemnie  się  wypełniać.  A w  odniesieniu  do  rodziny,  psychologowie  twierdzą,  że  jedność
pomiędzy  mężczyzną  i  kobietą  w  której  oboje  małżonków  służy  jako  przykład  dobrze
wypełnianych  ról  jest  najlepszym środowiskiem do wychowywania  dobrze  przygotowanych  do
życia dzieci. Psychologia wyraża sprzeciw względem małżeństw gejowskich.

 Zgodnie  z  naturą/  fizycznością  oczywiste  jest,  że  mężczyźni  i  kobiety  zostali  stworzeni,  aby
„pasować” do siebie seksualnie. A tym „naturalnym” celem relacji seksualnej jest prokreacja, co
jest  oczywiste,  tylko  w  relacji  seksualnej  pomiędzy  mężczyzną  i  kobietą,  gdzie  cel  ten  jest
spełniony. 

Natura  wyraża  sprzeciw  względem  małżeństw  gejowskich.

Małżeństwo gejowskie/ osób tej samej płci jest wypaczeniem instytucji małżeństwa i obrazą Boga, 
który stworzył małżeństwo. 

Ale  zanim powstała  Biblia , nauki moralne  były takie same, bo są wrodzone i dane człowiekowi 
w  jego naturze.

W Rosji zakaz homoseksualnej propagandy rozciągnięty jest na całą sferę życia publicznego. 
Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą 
samokontroli wewnętrznej, przez modlitwę i łaskę mogą i powinny przybliżać się one –stopniowo i 
zdecydowanie –do samego Boga. 

Wprost" & Polsat: homoseksualizm to uleczalna choroba? 

Homoseksualizm jest zaburzeniem emocjonalnym rozwijającym się w dzieciństwie i okresie 
dojrzewania - mówi "Wprost" prof. Gerard van den Aardweg z Haarlemu w Holandii. - Nie ma ani 
wrodzonego homoseksualizmu, ani genu homoseksualizmu, na upodobania do własnej płci 
nie wpływają również hormony. To XIX-wieczne teorie - uważa Lawrence Hatterer, psychiatra 
z Nowego Jorku. Chłopiec o skłonnościach homoseksualnych jest - wedle teorii cytowanych wyżej 
naukowców - zwykle zbyt rozpieszczany przez matkę lub nie doceniany przez ojca. To sprawia, 
że czuje się niedowartościowany jako mężczyzna i popada w kompleks niższości. 

Różowy problem 

Ruch gejowski często przedstawia homoseksualistów jako prześladowaną mniejszość i ofiary braku
tolerancji  oraz nieżyczliwego  społeczeństwa.  W Holandii  takie  uprzedzenia  wobec  gejów  już
nie istnieją  - homoseksualizm  jest  powszechnie  akceptowany.  Mimo  to skala  zaburzeń
neurotycznych wśród gejów wcale się nie zmniejszyła. 
-  Homoseksualiści  mają  skłonność  do przesadnego  użalania  się  i rozczulania  nad  sobą,
do postrzegania siebie w kategoriach wiecznej ofiary, wręcz do dramatyzowania - przekonuje prof.
van  den  Aardweg.  Obserwacje  Adrianusa  Dingemana  de  Groota,  profesora  psychologii
na uniwersytecie  w Amsterdamie,  wykazały,  że geje  są  niedojrzali  emocjonalnie  i egocentryczni.
Ich  poczucie  wrażliwości  jest  typowe  dla neurotyków  i są  bardziej  rozchwiani  emocjonalnie
niż heteroseksualiści.  Aż 60  proc.  "dobrze  przystosowanych  społecznie"  gejów prosiło  o pomoc
psychiatryczną  lub psychologiczną  - wykazały  badania  naukowców  z Uniwersytetu  Stanowego
Indiana (USA).
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Prof. van den Aardweg, wykładowca uniwersytetów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii,
od ponad  30  lat  zajmuje  się  leczeniem  homoseksualistów.  Twierdzi,  że udało  mu  się  zmienić
orientację  seksualną  kilkuset  gejów.  Terapia  trwa  kilka  lat.  Polega  ona  głównie  na autoanalizie
i samokontroli.  Jej  celem  jest  uzyskanie  emocjonalnej  dojrzałości  do małżeństwa,  powodzenie
zależy zaś od motywacji danej osoby. 

Tymczasem Henk Krol, lider grupy COC - największej gejowskiej organizacji w Holandii - uważa,
że leczenie homoseksualistów to nieporozumienie. Jego zdaniem, zarówno on, jak i wszyscy znani
mu geje  nie potrzebują terapii,  gdyż - jak powiada - "nasza opcja seksualna nie stanowi dla nas
problemu".
 Za absurd  uważa  on  stawianie  znaku  równości  między  homoseksualizmem  a chorobą.  

Heterometamorfoza 
Jednym  z pierwszych  pacjentów  van  den  Aardwega  był  60-letni  obecnie  Piet,  który  spotkał
profesora w 1971 r. Do dziś odwiedza go, ale już towarzysko, jest bowiem przykładnym mężem
i ojcem dziewięciorga dzieci. Tak wspomina siebie sprzed lat: - Lokowałem wówczas swoje uczucia
w chłopakach,  ale nigdy  nie byłem szczęśliwy.  Koncentrowałem się  wyłącznie  na sobie.  Ciągle
tylko ja, ja i ja. Dopiero po zniknięciu skłonności homoseksualnych tak naprawdę przestałem się
skupiać na sobie i zacząłem dostrzegać innych ludzi - mówi Piet. 
Do  podobnych  wniosków  dochodzi  Kristoff,  czterdziestoletni  wolontariusz  w hospicjum
w Niemczech. Jako homoseksualista był nieszczęśliwy: - Kiedy wpadła mi w ręce książka profesora
van den Aardwega, była dla mnie jak objawienie - rozpoznałem w niej siebie i różne wydarzenia
z mojego życia.  Kristoff  przez  dwa lata  dojeżdżał  na spotkania  terapeutyczne z Zagłębia  Ruhry
do Holandii.  Obecnie  - twierdzi  - nie odczuwa już  do mężczyzn  żadnego pociągu seksualnego.  

Ośrodki terapii homoseksualistów prowadzą organizacje 

Courage w USA, Basis w Danii, Til Frihet w Norwegii, Medvandrarna w Szwecji czy Different 
w Belgii (w Polsce nie ma ani jednej takiej placówki). Leczeniem gejów zajmuje się również były 
homoseksualista Johan van der Sluis. Przestał być gejem pod wpływem głębokiej przemiany 
religijnej, a swoją historię opisał w autobiografii zatytułowanej "Nie jestem już taki". W 1975 r. 
w Amsterdamie założył on ruch EHAH (Opieka Ewangeliczna nad Homoseksualistami). Co roku 
zgłasza się do niego średnio 50 osób. - Wierzący mają większą motywację i silniejszą wolę 
do walki ze swoimi skłonnościami niż niewierzący - mówi prof. van den Aardweg. 

Cena zniewolenia 

Dziesięć  lat  temu do EHAH trafił  młody muzyk  Allard  Buhre,  który  z powodu swej  orientacji
seksualnej cierpiał na depresję. Dziś pracuje on jako street walker i w każdy weekend odwiedza
amsterdamskie  gay  clubs,  gdzie  przeprowadza  80  rozmów  z homoseksualistami,  przekonując,
że dla ich sposobu życia istnieje alternatywa. Niedawno Allard spotkał 20-letniego Turka Dżemala
Yalcinkaya. Chłopak czuł odrazę do swojej homoseksualnej orientacji i trzy razy próbował popełnić
samobójstwo.  - Myślałem,  że znajdę  szczęście  w środowisku  homoseksualistów  - mówi  Turek.
- Ale w większości  to były  złe  doświadczenia.  Ci  faceci  chcieli  jedynie  uprawiać  ze mną  seks.
Większość ludzi z tej zbiorowości funkcjonuje i czuje w ten sam sposób. Słowo gay znaczy wesoły,
szczęśliwy, i oni się zachowują, jakby tacy byli, ale tak naprawdę nie są szczęśliwi. 
Pim Fortuyn, zamordowany lider populistycznej partii holenderskiej, w jednym ze swoich ostatnich
wywiadów  powiedział,  że homoseksualizm  jest  dla niego  jak  zniewolenie,  a jego  ceną  jest
straszliwa samotność. Starsi wiekiem geje narzekają, że w relacjach z partnerami liczy się głównie
seks,  wobec  czego  oni  - nie mając  już  młodego  i pięknego  ciała  - nie widzą  szans  na związek.
Wprawdzie  seks  mogą  kupić  za pieniądze  u nastolatków,  ale nie  kupią  uczucia  i przyjaźni.
Czy będą w stanie uwierzyć, że homoseksualizm to uleczalna choroba?                                     15.



Różaniec wyzwolił mnie z kajdan homoseksualizmu- świadectwo nawróconego geja

Eksperymentowanie homoseksualnym współżyciem fascynowało mnie od samego początku. Z tego
powodu zacząłem uprawiać coraz bardziej perwersyjne formy homoseksualizmu. Robiłem i 
zgadzałem się na wszystko, aby spełnić oczekiwania i zachcianki każdego mojego kochanka. Z 
czasem zrozumiałem, że cała ta homoseksualna kultura zmierzała w tym samym kierunku. Starałem
się nadążać wraz z nią. Tak wyglądało moje życie przez długie lata, które stopniowo zaczęło się 
pogarszać. 

Zawsze szukałem tego, czego nigdy nie mogłem znaleźć, gdyż ideały, za którymi goniłem istniały
tylko w mojej wyobraźni. Najgorsze było to, że ten styl życia przejął nade mną taką kontrolę, że nie
mogłem przestać,  pomimo moich starań.  Wyglądało to tak,  jakby życie  wymknęło mi się  spod
kontroli. Zacząłem nienawidzić siebie samego za to, że nie mogłem skończyć z homoseksualnym
stylem życia. Nie byłem w stanie uciec od tej homoseksualnej kultury, nie ważne dokąd poszedłem
lub co robiłem. 

Czułem,  że  jestem  jej  niewolnikiem.  Seks,  lub  poszukiwanie  przygodnego  seksu,  całkowicie
pochłaniało mi czas, a normalne życie przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Czułem, że
nie mogę mieć normalnych przyjaciół, których nie wykorzystywałbym seksualnie. Śmierć stała się
dla mnie atrakcyjnym rozwiązaniem, ale moje wychowanie w wierze katolickiej nie pozwalało mi,
abym  krzywdził  swoje  życie.  Emocjonalnie  zacząłem  wycofywać  się  z  homoseksualizmu  i
okazjonalnie  korzystałem  z  usług  prostytutek,  żeby  zaspokoić  mój  apetyt  na  seks.  Naprawdę
miałem dość tego homoseksualnego stylu życia.

Pewnego dnia w 1987 roku pracując w restauracji czekałem na zamówienie od mojego szefa, jego
żony  i  jej  koleżanek.  Szef  wyszedł  gdzieś,  a  jego  żona  zaczęła  rozmawiać  ze  swoimi
przyjaciółkami. Przysłuchałem się ich rozmowie, której tematem były objawienia Matki Bożej w
Medjugorie.  Wtedy  nie  wiedziałem  nic  o  tych  objawieniach  i  bardzo  chciałem  się  o  nich
dowiedzieć.  Kiedy  przyszedł  mój  szef  i  powiedział:  „Cześć”  swojej  żonie  i  jej  koleżankom
przyrzekłem  sobie,  że  nikt  nie  dostanie  żadnego  zamówienia  dopóki  ktoś  nie  powie  mi  o
objawieniach Matki Bożej w Medjugorie. Mój szef spokojnie wyjaśnił mi wszystko o przesłaniach
Matki Bożej w Medjugorie, a ja natychmiast wprowadziłem je w życie.

Pewnego dnia  po  tej  rozmowie  poszedłem do kościoła,  w którym nie  byłem przez  23  lata  od
rozpoczęcia mojej przygody z homoseksualizmem. W przykościelnym sklepie z dewocjonaliami
kupiłem sobie różaniec. Od tamtej pory zacząłem odmawiać różaniec w kościele przez trzy godziny
każdego  dnia.  Wkrótce  modlitwa  różańcowa  wydała  cudowne  owoce:  przestałem  zażywać
narkotyki,  uprawiać  seks  z  mężczyznami,  korzystać z  usług prostytutek,  nadużywać alkoholu i
oglądać telewizję. Na serio zacząłem poznawać i pogłębiać moją wiarę. 

Przeczytałem książkę o medytacji i zacząłem ją praktykować. Dwa tygodnie później powróciłem do
rodziców, przez co oddałem im tego syna, którego „zabiłem” wiele lat temu.
Podczas  konferencji  organizacji  Courage  (Odwaga),  która  pomaga  homoseksualistom  w
rozwiązaniu ich bolesnego problemu jakim jest pociąg seksualny do osób tej samej płci, poznałem
cudowne zalety tego stowarzyszenia. To sprawiło, że założyłem sekcję Courage w moim mieście,
aby przesłanie  tej  organizacji  dotarło do wszystkich homoseksualistów.  Moja miłość  do Jezusa
Chrystusa  rośnie  z  każdym  dniem.Był  czas  w  mojej  młodości,  kiedy,  że  tak  powiem,  byłem
zafascynowany życiem. Teraz znalazłem Stwórcę życia, którego kocham głęboką miłością. Jezus
przywrócił  mi życie udzielając mi siły, abym powiedział:  „Nie!” stylowi życia, którym niegdyś
żyłem, a którego teraz nie znoszę. 
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Dziękuję Mu za objawienie Jego Najświętszej Matki, która wskazała mi drogę powrotu i jak mam
żyć w prawdziwej wolności. Z głębokim żalem patrzę na życie, w którym niegdyś żyłem przez 23
lata. To było 23 lata życia w kłamstwie. Teraz żyję w prawdzie i kocham każdy moment życia w
niej.  Pragnę  zrobić  wszystko,  co  w  mojej  mocy,  aby  pomóc  innym  osobom  w  porzuceniu
homoseksualnego stylu życia. Jednym z wielu sposobów jest stowarzyszenie Courage (Odwaga), a
jego członkowie pomagają sobie nawzajem i pragną dotrzeć i pomóc naszym braciom i siostrom,
którzy zmagają się z pociągiem do osób tej samej płci.

http://www.zywawiara.pl/swiadectwa/art-653.html

Tęcza zajmuje dość znaczące miejsce w mitologii i legendach, najprawdopodobniej z uwagi na jej 
piękno i trudność w wyjaśnieniu tego zjawiska: 

• W  mitologii  greckiej  tęcza  była  utożsamiana  z  drogą,  jaką  pokonywała  posłanka  Iris
pomiędzy Ziemią i Niebem. W mitologii chińskiej tęcza była szczeliną w niebie zamkniętą
za  pomocą  kamieni  i  pięciu  (lub  siedmiu)  kolorów  przez  boginię  Nüwa.  W mitologii
hinduskiej  tęczę  nazywano  Indradhanush,  co  oznaczało  łuk  Indry,  boga  błyskawic  i
grzmotów.  W mitologii  skandynawskiej  używano  nazwy  Bifröst  –  był  to  most  łączący
światy  Ásgard  (bogów)  i  Midgard  (ludzi).  Irlandzki  leprechaun chował  garnek złota  na
końcu tęczy – czyli w miejscu niedostępnym dla żadnego człowieka (ponieważ tęcza nie
występuje w konkretnym miejscu, a jej pojawienie zależy od pozycji samego obserwatora). 

• W Starym Testamencie tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem,
jest obietnicą złożoną przez Boga Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź
(Stary Testament, Rdz 9,13). Tęcza stała się nawet symbolem ruchu w judaizmie, zwanego
B'nei  Noah.  Członkami  B’nei  Noah  są  nie-żydzi,  którzy  kontynuują  drogę  wielkiego
przodka,  jakim był  Noe.  Ruch ten ma korzenie  w tradycji  żydowskiej,  a  szczególnie  w
Talmudzie.                                                                                                                       17.



•  Jest także wymieniona w Mądrości Syracha jako jeden z przejawów stworzenia, które 
domaga się oddawania Bogu czci (Syr 43,11-13). 

• W Nowym Testamencie tęcza pojawia się w Ap 4: A Zasiadający był podobny z wyglądu do 
jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu oraz Ap 
10: I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza 
była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste.

Tęcza jest często podmiotem utworów literackich i dzieł sztuki. Malowali ją m.in. Peter Paul 
Rubens i George Inness. Tęcza wspomniana jest w Biblii – Biblia gdańska, Stary Testament, 
Księga Rodzaju, Rozdział 9 : 

[...] 
12 Tedy rzekł Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dam  wam między mną i między wami, i
między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne. 
13 Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną, i między
ziemią. 
14 I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku: 
15 Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą
duszą żywiącą w każdym ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku wytraceniu wszelkiego
ciała. 
[...]

Maria Konopnicka napisała wiersz zatytułowany Tęcza: 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 
Siedmiobarwny pasie, 
Wymalował na tej chmurce 
Jakby na atłasie? 
[...]

O tęczy również napisał Antoni Kucharczyk: 

Po długiej niepogodzie zajaśniało słońce, 
Na niebie zachmurzonym, na kształt pół-obręczy 
Zajaśniał łuk świetlany siedmiobarwnej tęczy, 
Piją zbyteczne wody obydwa jej końce. 
[...]

Tęcza Finiana (tytuł oryginalny Finian’s Rainbow) – amerykański musical z 1968 roku w reżyserii 
Francisa Forda Coppoli. 

W ikonografii  tęcza  jest  motywem pojawiającym się  (za  tekstem Apokalipsy)  w scenach Sądu
Ostatecznego, np. w dziełach Hansa Memlinga, Rogiera van der Weyden, Hieronymusa Boscha,
Giotta. Oznacza tron, na którym zasiada Jezus w czasie paruzji. Podobnie ukazany jest Chrystus na
przedstawieniach  w  typie  Maiestas  Domini, znanych  od  wczesnego  średniowiecza,
przedstawiających  chwałę  tronującego  Chrystusa.    Symbol  tęczy  jest  używany  także  we
współczesnej  kulturze  jak  np.  Over  the  Rainbow  (Ponad  tęczą)  w  filmie  z  1939  roku
Czarnoksiężnik z Oz lub w piosence The Rainbow Connection („Tęczowe połączenie”) z filmu The
Muppet  Movie.  Nazwę  Rainbow  („Tęcza”)  nosi  grupa  rockowa  założona  w  1975  roku  przez
gitarzystę  Deep  Purple  Ritchiego  Blackmore’a.  Tytuł  RAINBOW  otrzymał  jeden  z  albumów
japońskiej  gwiazdy muzyki  pop Ayumi Hamasaki,  wydany w 2002 roku,  a  Rainbow – albumy
piosenkarek Dolly Parton (1987) i Mariah Carey (1999).                                                              18.



Statek organizacji  Greenpeace nazywa się Rainbow Warrior  („Tęczowy Wojownik”).  Został  tak
nazwany na cześć legendy Tęczowych Wojowników z plemienia Indian Kri, wedle której: Kiedy
świat jest chory i umiera, ludzie powstaną jak Wojownicy Tęczy... 

Tęczowe Zloty  są  zlotami  hipisów,  którzy  zbierają  się  z  misją  głoszenia  idei  pokoju,  miłości,
wolności  i  wspólnoty.  Rainbow  Family  („Rodzina  Tęczy”)  to  nazwa  jednego  z  ruchów
posthipisowskich. 

Tęczowa flaga została użyta w niemieckiej wojnie chłopów w XVI wieku jako symbol nowej ery,
nadziei i socjalnych zmian. Tęczowe flagi były również używane: jako symbol pokoju (zwłaszcza
we Włoszech), reprezentowały terytoria imperium Inków oraz niezależnie społeczności Druzów na
Bliskim Wschodzie i Żydowski Obwód Autonomiczny na rosyjskim Dalekim Wschodzie. 

W 1921 roku na Międzynarodowym Kongresie Liderów Spółdzielczości przyjęto tęczową flagę
spółdzielczości,  była  ona  też  używana  w  Polsce  jako  symbol  ruchu  spółdzielczego,  m.in.
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Flagę zmieniono w 2013 roku, ale pozostała jako
element logo niektórych spółdzielni i jako nazwa miesięcznika „Tęcza Polska”. 

Tęcza jako symbol osób LGBT i ich równouprawnienia – co dla   nich  oznacza ?

W 1978  powstała  tęczowa flaga.  W latach  90.  została  przyjęta  jako  symbol  międzynarodowej
społeczności LGBT. Różne kolory na fladze reprezentują różnorodność środowiska LGBT. Liczba
kolorów różni się od tradycyjnie pojmowanej tęczy jako siedmiokolorowej. Tęcza LGBT posiada 6
kolorów (a poprzednio posiadała także 8). Tęczowa flaga LGBT używana jest często jako symbol
tolerancji.  Utożsamia  się  z  nią  przede  wszystkim  ruch  społeczny  lesbijek,  gejów,  osób
biseksualnych i transpłciowych. Tęczową flagę można zobaczyć przede wszystkim na protestach i
manifestacjach,  w  których  biorą  udział  geje  i  lesbijki  (np.  na  paradach  równości)  oraz  przy
wejściach do lokali gay-friendly. 

Ośmiokolorowej flagi użyto po raz pierwszy na Paradzie Dnia Wolności Gejowskiej (Gay Freedom
Day Parade) w San Francisco 25 czerwca 1978 roku. Jej znaczenie wzrosło po zamachu na Harveya
Milka w listopadzie 1978, gdy odbyły się masowe demonstracje na znak protestu po zamachu na
tego polityka. Przy tej okazji nastąpiło jednak zmniejszenie liczby kolorów flagi do siedmiu. Stało
się tak na skutek braku tkaniny w kolorze różowym, gdy Gilbert Baker i organizatorzy demonstracji
chcieli zamówić ją w firmie Paramount Flag Company do masowej produkcji. Usunięcie kolejnego
koloru  (turkusowego)  nastąpiło  w  celu  uzyskania  parzystej  liczby  pasów.  Obecność  na  fladze
siedmiu pasów nie pozwalała bowiem na przedzielenie jej na pół (flagi miały zawisnąć pionowo na
latarniach przy Market Street w San Francisco). Flaga sześciokolorowa pozostaje w użyciu od roku
1979. 
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Pierwotne osiem pasów kolorów flagi Bakera miało według niego symbolizować kolejne  sfery 

różowy (kod internetowy barwy: #FF69B4) seksualność 
czerwony (kod internetowy barwy: #FE2020) życie 
pomarańczowy (kod internetowy barwy: #FFA500) ukojenie 
żółty (kod internetowy barwy: #FFFF00) światło słońca 
zielony (kod internetowy barwy: #008000) natura 
turkusowy (kod internetowy barwy: #40E0D0) sztuka 
indygo (kod internetowy barwy: #4B0082) spokój i harmonia 
fioletowy (kod internetowy barwy: #9400D3) duchowość 

Co to jest  seksualność:

Trzeba stanowczo odrzucić tabu, że seksualność, to coś „brudnego”. Należy głosić, że seksualność
wyszła z rąk Boga i nie wolno nikomu jej splamić, pobrudzić; trzeba pamiętać, że seksualność jest,
według  planu  Bożego,  promocją  człowieka,  jego  realizacją  i  uzupełnieniem.  Bóg  stworzył
człowieka  jako  kobietę  i  mężczyznę,  dlatego  pochwala  seksualność  piękną  i  szlachetną,  która
zachowuje czystość serca. Człowiek nie może podążać tylko za tym do czego pchają go popędy,
ponieważ  staje  się  wtedy  ofiarą  sił,  nad  którymi  nie  potrafi  zapanować.  Prowadzi  to  do
przekreślenia jego godności i popadania w niewolę. To czystość pozwala pięknie kochać i otwierać
się na drugiego. Homoseksualizm uważano za chorobę lecz jest to bardzo dyskusyjna teza. 

                                                                                                                                                        20.



Wskazuje się na twierdzenie, że homoseksualizm jest uwarunkowany kulturowo, a nie genetycznie. 
Stwórca jednoznacznie wskazał co jest dobre i złe, a wszelkie wątpliwości, które rodzą się z nauki 
powinno się rozwiewać, wczytując  się w naukę Boga.  

Wolność ludzka 

11 Nie mów: «Bóg  sprawił, że zgrzeszyłem», 
czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił2. 

12 Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził», 
albowiem On nie potrzebuje grzesznika. 

13 Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, 
i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, 
mieli z tym styczność3. 

14 On na początku stworzył człowieka 
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. 
15 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: 
a dochować wierności jest <Jego>4 upodobaniem. 

16 Położył przed tobą ogień i wodę, 
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. 

17 Przed ludźmi życie i śmierć, 
co ci się podoba, to będzie ci dane. 

18 Ponieważ wielka jest mądrość Boga 
potężny jest władzą i widzi wszystko. 

19 Oczy Jego patrzą na bojących się Go - 
On sam poznaje każdy czyn człowieka. 

20 Nikomu On nie przykazał być bezbożnym 
i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

Zachęta do pokuty 

25 Nawróć się do Boga  porzuć grzechy, 
błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie! 
26 Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości 
i miej występek w wielkiej nienawiści! 

27 Któż w Szeolu i Hadesie  wielbić będzie Najwyższego, 
zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę? 
28 Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, 
żyjący i zdrowy wychwala Boga 11. 
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29 Jakże wielkie jest miłosierdzie Boga  
i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają, 
30 albowiem ludzie nie wszystko mogą 
i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny. 

31 Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu; 
tak też ciało i krew skłania się do złego. 

32 On12 odbywa przegląd sił nieba wysokiego, 
a wszyscy ludzie są ziemią i prochem.

Nicość człowieka 

8 Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? 
Cóż jest jego dobrem i cóż złem jego? 
9 Liczba dni człowieka - 
jeśli wiek jego jest długi - dosięga stu lat. 

10 Jak kropla wody zaczerpnięta z morza lub ziarnko piasku, 
tak jest [tych] trochę lat wobec dnia wieczności. 
11 Dlatego Bóg cierpliwy jest dla ludzi 
i wylał na nich swoje miłosierdzie. 

12 Zobaczył On i wie, że koniec ich godny litości 
i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. 

13 Miłosierdzie człowieka - nad jego bliźnim, 
a miłosierdzie Pana - nad całą ludzkością: 
On karci, wychowuje, poucza 
i zawraca jak pasterz swoją trzodę2. 

14 Lituje się nad tymi, którzy przyjmują Jego pouczenie 
i którzy się spieszą do Jego przykazań. 
 
Strzeż się grzechu! 

1 Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej 
i za poprzednie swe [grzechy] proś o przebaczenie! 
2 Uciekaj od grzechu jak od węża, 
jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię: 
jego zęby to zęby lwa, 
co porywają życie ludzkie. 

3 Każde przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, 
a na ranę przez nie zadaną nie ma lekarstwa. 
4 Gwałt i przemoc pustoszą bogate posiadłości, 
tak też mieszkanie wyniosłego będzie zrujnowane.
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5 Prośba z ust ubogiego [dociera] do uszu Pana, 
a sąd Jego prędko przychodzi. 
6 Kto nienawidzi upomnienia, idzie śladem grzesznika, 
ale kto Boga  się boi, z serca się nawróci. 

7 Daleko znany jest mocny w języku, 
ale rozumny wie, kiedy on się potknął. 
8 Kto buduje dom za cudze pieniądze, 
podobny jest do gromadzącego kamienie na własny grobowiec1. 

9 Stos paździerzy - zgromadzenie bezbożnych, 
a ich wspólny koniec - płomień ognia2. 
10 Droga grzeszników gładka, bez kamieni, 
lecz u jej końca - przepaść   piekła. 

Strzeż się nieobyczajności! 

16 2 Dwa rodzaje ludzi mnożą grzechy, 
a trzeci ściąga gniew karzący: 

17 namiętność gorąca, jak ogień płonący, 
nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona; 
człowiek nieczysty wobec swego ciała, 
nie zazna spokoju, aż go ogień spali; 
rozpustnik, dla którego każdy chleb słodki, 
nie uspokoi się aż do śmieci. 

18 Człowiek popełniając cudzołóstwo 
mówi do swej duszy: «Któż na mnie patrzy? 
Wokół mnie ciemności, a mury mnie zakrywają, 
nikt mnie nie widzi: czego mam się lękać? 
Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów». 

19 Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, 
a zapomina, że oczy Boga 
nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, 
patrzą na wszystkie drogi człowieka 
i widzą zakątki najbardziej ukryte. 

20 Wszystkie rzeczy są Mu znane, zanim powstały, 
tym więc bardziej - po ich stworzeniu. 

21 Takiego [człowieka] spotka kara na ulicach miasta, 
tam gdzie nie będzie się spodziewał niczego - zostanie schwytany. 

22 Podobnie i kobieta, która zdradziła męża 
i podrzuca spadkobiercę poczętego z innym: 
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23 najpierw stała się nieposłuszna prawu Najwyższego, 
następnie przeciw mężowi swemu postąpiła niegodziwie, 
a po trzecie popełniła cudzołóstwo nieczystością 
i poczęła dzieci z mężczyzny obcego. 

24 Poprowadzą ją przed zgromadzenie 
i będzie śledztwo nad jej dziećmi. 

25 Dzieci jej nie zapuszczą korzeni, 
gałązki te pozbawione będą owocu. 
26 Pamięć o niej zostanie jako wzór przekleństwa, 
a hańba jej nie będzie wymazana. 

27 A następne pokolenie pozna, 
że nie ma nic lepszego nad bojaźń Boga 
i nic słodszego nad wypełnianie Jego przykazań. 

Bojaźń Boża 

14 Kto się boi Boga  otrzyma wychowanie, 
a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą [Jego] upodobanie. 
15 Ten, kto bada Prawo, życie swe nim wypełni, 
ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku. 

16 Którzy się Boga boją, zrozumieją Prawo2, 
a ich sprawiedliwość jak światło zabłyśnie. 
17 Człowiek grzeszny unika nagany 
i według swej woli tłumaczy Prawo. 

18 Człowiek roztropny nie gardzi myślą [obcą], 
a głupi3 i pyszny niczym się nie przejmuje. 

19 Nic nie czyń bez zastanowienia, 
a nie będziesz żałował swego czynu4. 
20 Na drogę wyboistą nie wchodź, 
abyś nogą nie uderzył o kamień. 

21 Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód 
22 i miej się na baczności na swoich ścieżkach!5 

23 We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, 
przez to zachowasz przykazania. 

24 Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, 
a kto zaufał   BOGU  nie poniesie szkody. 
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