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      Asociatia a luat atitudine împotriva pro- avorturilor, pro- homosexualităţii ţi îngrădirii libertăţilor 

religioase, trimitând în data de 26.01.2010, materialul de mai jos la : Secretariatul delegaţiei romane la 

PACE; Domanei  Nadia Valentina Ionescu de la Camera Deputaţilor, Doamnei Mihaela Drăghici de la 

Senat 

 

Delegaţiei României la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei 

F.F. URGENT 
 

Privind rezoluţiile ce se urmăresc acum 1 -  pro-avort, 2 - pro-homosexualitate şi 3 -  împotriva libertăţilor religioase. 

1. Avortul fiind o crimă nu suntem de acord cu el. Femeia care vrea să avorteze, ar fi bine : 

- să aducă aprobarea medicului că nu poate ţine o sarcină 

- a familiei că nu doresc copilul 

 - a soţului, prietenului că nu doreşte copilul 

- a preotului, confesorului religios, care îi poate da o dezlegare a acestui păcat de moarte sau o poate convinge să nască şi să-

l dea unei familii care-şi doreşte un copil 

Astfel vina este a lor, nu a dumneavoastră şi a noastră, care nu vrem să fim părtaşi la crime colective. Vom da socoteală 

pentru fiecare păcat individual, dar pentru păcatul colectiv, nu vom ieşi din iad în veci. 

Referitor la pro-homosexualitate 

2. Vă rugăm să aveţi în vedere că dacă vreunul din copii sau nepoţii dumneavoastră dragi, la o vârstă fragedă, sunt agresaţi 

de homosexuali, nu vă veţi putea îndrepta împotriva agresorului, că avea dreptul, fără a exista vreo interdicţie în acest sens. După 

majorat, omul e liber fiecare să facă ce vrea, deşi medical, anusul nefiind elastic, ca vaginul, va ajunge la  anus contra naturii în 

timp !      Dacă o femeie, un bărbat e abuzat de un homosexual, fără voia sa şi nu are lege pentru a fi protejat, nu are cale legală 

de a pedepsi agresorul. 

Cei care sunt majori şi fac acest lucru e problema lor, atât timp cât ei doresc aceasta e păcatul lor, dar nu şi al nostru ca să 

fim de acord cu aceste lucruri care nu sunt conforme cu legile divine ale tuturor religiilor. 

Referitor la îngrădirea libertăţilor religioase 

3. Dumnezeu ne face cunoscut că am primit chip divin şi lumină divină, doar fiinţele ce conduc cu El universul, nu şi alte 

fiinţe de pe alte planete. Pământul e o şcoală. Avem încercări de dimineaţa până seara şi lucifer cu oamenii lui, vor să îi 

demonstreze Lui Dumnezeu că nu suntem vrednici de lumina divină. 

Mental, trebuie să nu ne grăbim, căci el are voie să ne ispitească. Noi nu trebuie să primim, ci trebuie să înlăturăm orice 

mesaj negativ ( ce contravine Lui Dumnezeu ). Oamenii trebuie să se încarce pozitiv, cu lumină de la Dumnezeu, nu cu negativ, 

ca să ne împlinim menirea de a ne îndumnezei, pentru a ajunge la lumina veşnică, indiferent de calea pe care am ales-o, funcţie 

de religia în care ne-am născut. 

Dorim ca delegaţia română care vine dintr-o ţară majoritar creştină, superioară din punct de vedere religios, căci urmează 

legilor Fiului Lui Dumnezeu, Noului Testament, să se impună în  Parlamentul European, unde se pare că au pătruns mulţi oameni 

care nu  fac diferenţa între bine şi rău, făcând inconştient voia lui lucifer. 

Ne rugăm pentru reuşita dumneavoastră şi îl rugăm pe Dumnezeu să vă ajute să faceţi voia Lui. 

 

                                                               Preşedinte, 

                                                               Ec. Marcela Ghiulbenghian 
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In data de 24 Iulie 2010, am foat invitata la Hotel Royal Bucuresti de catre Asociatia Surori Musulmane, la 

“Conferinţa Femeia Musulmană”. Printre invitatii de seama s-au numarat: Av. Famile Fatma – ARSLAN 

din Olanda; Prof. Dr. George Grigore; Prof. Dr. Anton Caragea; Drd. Alina Isac; Dr. Albu Al- Ola. 

 

       

      
 

 

  Domnul Costel Magureanu  la una din intalnirile saptamanale ale Asociatiei F.A.P.T.E Asociatia Femeilor 

Pozitive pentru Toleranta si Educatie in Romania, vorbind doamnelor despre GNLD. 

 

                                                            
 


